PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-13
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 21 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 12.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Milda Bagdonaitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 nariai (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkės aptarimas.
P. Žagunis informuoja, kad klausimo dėl Ramiosios gatvės darbotvarkėje nėra. Informuoja,
kad J. Dambrauskienė kreipėsi dar kartą į Lietuvos Respublikos Prezidentę, raštas persiųstas
savivaldybei nagrinėti. Išnagrinėjus, J. Dambrauskienei išsiųstas atsakymas (atsakymo kopija
pridedama).
J. Dambrauskienė informuoja, kad kreipėsi į Prezidentūrą, cituoja atsakymą. Prašo įvardyti
datą, kada bus pradėti asfaltavimo darbai Ramiojoje gatvėje.
P. Žagunis sako, 11 atsakymų parašytą į J. Dambrauskienės prašymus. Bendruomenės
pritarimas yra projektavimui, tai bus padaryta 2016 metais. Kai projektas bus, artimiausiu laiku bus
asfaltavimas. Projekto pinigai kontroliuojami Lietuvos automobilių kelių direkcijos.
J. Katinas siūlo skirti 20 tūkst. eurų iš biudžeto.
P. Žagunis informuoja, kad gautas šešių Tarybos narių kreipimasis, kad būtų iš naujo
svarstomas Upytės socialinio namo klausimas. Svarstant darbotvarkę kalbėta apie šį klausimą,
tačiau darbotvarkėje nėra, kadangi penktadienį gautas Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės
„Upytės žemė“ valdybos posėdžio protokolas, kuriame dauguma pritarė dėl Upytės socialinio namo
klausimo. Apklausti žodžiu Tarybos nariai, pritarę šiam klausimui, jie teigė, kad nuomonės nekeitė.
J. Katinas sako, kad yra Antikorupcinės komisijos sprendimas, į kurį turi būti atsižvelgta.
P. Žagunis sako, šis klausimas buvo taip pat svarstytas, jį galima bus svarstyti kitame
Tarybos posėdyje.
V. Grigienė sako, praėjusio posėdžio metu žodžiu klausta Antikorupcijos komisijos ir Etikos
komisijos pirmininko, ar A. Zalatoris balsuodamas ir nenusišalindamas nesupainiojo viešųjų ir
privačių interesų.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-153
„Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse
įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų
finansinių normatyvų 2016 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo.
4. Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos
kainos 2016 metais nustatymo.
5. Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų
2016 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo.
6. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-116
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
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7. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-223
„Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems
bazinės kainos galiojimo metams nustatymo.
9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo.
10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai.
11. Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo.
12. Dėl turto nurašymo.
13. Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-174 „Dėl Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios.
14. Dėl gyvenamojo namo įrašymo į parduodamų būstų sąrašą ir leidimo parduoti
gyvenamąjį namą.
15. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.
16. Dėl audito atlikimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre.
17. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo.
18. Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2015–2018 metų investicijų plano derinimo.
19. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
21. Dėl sutikimo perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir
viešąją erdvę.
22. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir
darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
23. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektą.
24. Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo.
25. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gruodžio
14 d. teikimo Nr. T-40(2.1) „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo rajono
savivaldybėje taisyklių pakeitimo“.
26. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą, pristato pakeitimus. Siūlo
pritarti.
J. Katinas sako, gerai, kad perkredituojama paskola, gal vertėtų visus kreditus su didelėmis
palūkanomis perkredituoti.
G. Šarkiūnienė sako, kad dirbama šiuo klausimu, prieš mėnesį kalbėta su bankais, su kitomis
savivaldybėmis, kai kurios savivaldybės refinansavo paskolas, bet pagal turimą informaciją mūsų
nėra didelės palūkanos, žemesnėmis palūkanomis nebus gauta.
V. Grigienė klausia, ar nerasta finansinių išteklių, kad 4 mokykloms nebūtų palikta skola už
socialinio draudimo įmokas.
G. Šarkiūnienė sako, lėšos tvirtinamos įstatymu, tvirtinant rodiklį, lėšos skaičiuojamos
kiekvienam mokiniui. Situacija rodo, kad mokyklų tinklas nėra optimizuotas, mokinių skaičius
labai mažas, vien dėl to trūksta lėšų, ateityje siūlo peržiūrėti įstaigų tinklą, krūvį ir taip spręsti
klausimą.
P. Žagunis sako, problemos 10,3 tūkst. mokinio krepšelio lėšų prie visų finansinių išteklių,
kurie skiriami įstatymo nustatyta tvarka, švietimo įstaigoms turės nedidelę įtaką, be to, 7 procentai
pagal įstatymą paliekami neperskirstyti, savivaldybei paliekama teisė perskirstyti 7 procentus.
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Mano, kad iš 7 procentų bus tikrai galimybė mokykloms, susidarius sudėtingai situacijai,
kompensuoti 10 tūkst.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo
Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus
biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimas.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
3. SVARSTYTA. Mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto
inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2016 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre
patvirtinimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės
globos kainos 2016 metais nustatymas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitete buvo pastaba, kodėl toks geras
finansavimas, o atlyginimai labai maži. Teko girdėti, kad pristeigta nereikalingų etatų, kadangi
darbo inspekcija reikalauja. Galima sutarti su darbo inspekcija nepažeidžiant įstatymų, kad
žmogiškąja prasme būtų teisinga.
A. P. Paškevičienė sako, komitete buvo paaiškinta, kad paslaugos kaina didėja, kadangi
pagrindinė priežastis yra darbuotojų atlyginimų padidėjimas. Atlyginimai yra nustatyti pagal vidurkį
arba šiek tiek didesni už vidurkį, mokami priedai. Atlyginimai nėra dideli, tačiau nėra mažesni
koeficientai nei nustatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Tarybos sprendimu. Dėl etatų
pristeigimo, dabar vyksta kontrolė, peržiūrėjus preliminarią išvadą, darbuotojų nėra per daug, kai
kuriuose padaliniuose šiek tiek viršija, o kai kuriuose padaliniuose šiek tiek mažiau. Etatai yra pagal
normatyvus, ir jie yra reikalingi.
R. Trota sako, yra teisės aktais nustatyta tvarka, ir ji turi būti vykdoma. Yra atitinkamai
reglamentuojamas darbo laikas, reglamentuojamas atitinkamas atlyginimas.
V. Grigienė klausia, ar buvo skaičiuota, kiek pagal turimą globotinių skaičių reikės
papildomai lėšų Socialinių paslaugų centro išlaikymui.
A. P. Paškevičienė sako, 53 tūkst. eurų globos paslaugų teikimui, 78 tūkst. eurų su visomis
išlaidomis.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
5. SVARSTYTA. Mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių
normatyvų 2016 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
6. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo
Nr. T-116 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kaip sekasi savanorius ugniagesius organizuoti, koks yra skaičius
Panevėžio rajone, kokia dinamika.
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A. Rudys sako, ateina daug norinčių žmonių, tačiau kol nepriimtas sprendimas, negalima
pasakyti, kur gali būti savanoriais. Visi ateinantys savanoriai gaus teisę į savanorio atlyginimą,
aprangą, mokymą. Mieste jau yra 50 savanorių, po sprendimo galės būti registruojami rajone.
J. Katinas klausia, ar galima iš biudžeto prisidėti ir nupirkti dujokaukes savanoriams, kad
galėtų gelbėti gyvybes.
A. Rudys sako, kvėpavimo aparatais rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai
negali naudotis, tačiau šiais aparatais teisę naudotis turės savanoriai. Žadėta, kad bus gautas
finansavimas iš Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento, iš tų pinigų galima bus rasti
galimybę įsigyti inventorių.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo
Nr. T-223 „Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimas.
Pranešėja R. Butėnaitė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų
pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
9. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
10. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimas Panevėžio
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-249 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
11. SVARSTYTA. Leidimas sudaryti nuomos sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
12. SVARSTYTA. Turto nurašymas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
13. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-174 „Dėl
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai, susilaikė – 1.
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14. SVARSTYTA. Gyvenamojo namo įrašymas į parduodamų būstų sąrašą ir leidimas
parduoti gyvenamąjį namą.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, koks buto plotas.
A. Čiegytė sako 45 kvadratiniai metrai.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos
patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kas atranką atliks, ar yra darbdavių atrankos komisija.
P. Žagunis sako, 22 klausimu komisija tvirtinama.
K. A. Budrys sako, kad reikėtų darbų kontrolės, kadangi labai nekokybiškai darbininkai
atlieka darbą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
16. SVARSTYTA. Audito atlikimas viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos
priežiūros centre.
Pranešėja R. Sakalauskienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, kad komitete buvo siūlymas pasisamdyti nepriklausomą auditą.
P. Žagunis sako, Kontrolės ir audito tarnyba dirba kokybiškai, jie padaro geriau nei samdyti
auditai, kadangi jie daro formalų auditą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai, susilaikė – 2.
17. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimas.
Pranešėjas A. Pocius informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
18. SVARSTYTA. VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2015–2018 metų investicijų plano
derinimas.
Pranešėjas R. Samkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
19. SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas R. Samkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kas nuspręs galutinis, kokią gatvę reikia asfaltuoti.
R. Samkus sako, kad Tarybai pateiks Vietinio ūkio skyrius. Tvarkos apraše parašyta, kaip
viskas bus daroma. Visi prašymai bus vertinami ir derinami su vietos bendruomenės taryba, o
paskui prašymai pateks į strateginį veiklos planą, metų pradžioje Tarybos posėdyje bus tvirtinamas
objektų sąrašas, kuris bus sudaromas atsižvelgiant į per metus gautą finansavimą.
V. Grigienė klausia, ar bendruomenės taryba bus tik patariamasis balsas, ar lemiamas.
R. Samkus sako, jei bendruomenės taryba nepritars arba išdėlios prioritetais kitokia tvarka,
tai ta tvarka ir bus vadovaujamasi. Galutinis sprendimas bus Tarybos.
J. Katinas prašo įvardyti, kodėl kilo idėja sucentralizuoti lėšų skirstymą, siūlo įvardyti
tvarkoje, kad bendruomenių tarybų žodis lemiamas.
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R. Samkus cituoja tvarkos aprašo 11 punktą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai, susilaikė – 1.
20. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
Pranešėjas S. Glinskis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
A. Birbilas sako, kad reikia vengti ilgų gatvių pavadinimų.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai, prieš – 1.
21. SVARSTYTA. Sutikimas perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją
infrastruktūrą ir viešąją erdvę.
Pranešėjas S. Glinskis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
22. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės nuolat veikiančios viešųjų darbų
įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymas ir jos darbo reglamento patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas siūlo į komisiją įtraukti V. Kuliešienę.
V. Kuliešienė atsisako.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
23. SVARSTYTA. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto
projektą.
Pranešėja G. Šarkiūnienė pristato informaciją.
Informacija išklausyta.
24. SVARSTYTA. Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo.
Pranešėjas A. Lysovas pristato informaciją.
Informacija išklausyta.
25. SVARSTYTA. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos
2015 m. gruodžio 14 d. teikimo Nr. T-40(2.1) „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
rajono savivaldybėje taisyklių pakeitimo“.
Pranešėjas P. Žagunis pristato informaciją.
Informacija išklausyta.
26. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis pristato informaciją.
Informacija išklausyta.
P. Žagunis informuoja, kad posėdyje dalyvavo Upytės gyvenvietės gyventojos Rasa
Stundžienė bei Kristina Lipeikienė, suteikia R. Stundžienei žodį pasisakyti.
R. Stundžienė skaito pareiškimą (pareiškimas pridedamas).
K. A. Budrys klausia, ar klausimas bus svarstomas ateinančiame tarybos posėdyje, ar nebus.
P. Žagunis sako, vienu aspektu bus svarstomas, dėl Antikorupcinės komisijos, dėl kitų nėra
pagrindo svarstyti.
K. A. Budrys siūlo inicijuotą klausimą persvarstyti kitame Tarybos posėdyje.
P. Žagunis sako, antikorupciniu požiūriu bus svarstoma, dėl pakeitimo svarstyti, ar tinkamas
sprendimas svarstyti, nemato galimybės. Šiandien klausta Tarybos narių, kurie balsavo už, jie teigė,
kad jų nuomonė nesikeičia.
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V. Grigienė sako, jeigu vieną kartą iškilo etinė moralinė problema, A. Zalatorio neetiškas
dalyvavimas sprendžiant klausimą, kai Antikorupcinė bei Etikos komisijos nešališkai tyli, tai bent
jau šį kartą A. Zalatoris turėjo susilaikyti, ir jo žmona, kuri taip pat yra suinteresuotas asmuo, nuo
aktyvaus dalyvavimo apklausoje, ir bent kartą leisti demokratiškai įvykdyti gyventojų apklausą.
Siūlo kitoms reikmėms įrengti namą, klausia, kodėl neatsižvelgiama į bendruomenės nenorą.
J. Katinas siūlo sausio mėnesį persvarstyti klausimą.
Savivaldybės meras P. Žagunis informuoja, kad Tarybos posėdis planuojamas 2016 m.
sausio 28 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Milda Bagdonaitė

