PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. sausio 4 d. Nr. T1-1
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2017 m. gruodžio 21 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 11.20 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Laura Andrijauskienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 22 nariai (sąrašas pridedamas), kviesti
ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkės aptarimas. Tarybos narys J. Kaušakys ūkininkų frakcijos vardu siūlo išbraukti iš
darbotvarkės 4 ir 11 klausimus:
4. Dėl lengvojo automobilio išlaikymo;
11. Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybos sudarymo.
P. Žagunis paaiškina, kodėl yra neaiškumų dėl šių sprendimų projektų ir kodėl jų svarstymas yra
atidedamas. Sako, kad dėl lengvojo automobilio nuomos asociacijai „Vilties linija“ turi būti kreipiamasi
į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, nes Vyriausybės atstovas patarė nepriimti šio sprendimo, kol
nebus išsiaiškinta, kaip automobilį išlaikys asociacija; dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio
valdybos sudarymo turi būti teikiamos naujos kandidatūros, nes Tarybos nariai valdyboje būti negali.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti pakeistą darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų
finansinių normatyvų 2018 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo. Pranešėja
– Socialinės paramos skyriaus vedėja A. P. Paškevičienė.
2. Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos
2018 metais nustatymo. Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja A. P. Paškevičienė.
3. Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų
2018 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo. Pranešėja – Socialinės paramos
skyriaus vedėja A. P. Paškevičienė.
4. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Finansų
skyriaus vedėja G. Šarkiūnienė.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros per miestus ir gyvenvietes prie
(ant) valstybinės reikšmės kelių tobulinimo prioritetų sąrašo tvirtinimo. Pranešėjas – Vietinio ūkio
skyriaus vedėjas R. Samkus.
6. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja
– Personalo administravimo skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
7. Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos
programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas –
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
8. Dėl biudžetinių įstaigų vadovų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo. Pranešėjas –
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
9. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo
Nr. T-141 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl
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Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. Jakubonis.
10. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo
Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Juridinio skyriaus vedėja I. Kulikauskienė.
11. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja –
Juridinio skyriaus vedėja I. Kulikauskienė.
12. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo
netekusiu galios. Pranešėja – Juridinio skyriaus vedėja I. Kulikauskienė.
13. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės 2017 metų antro pusmečio užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
14. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ekonomikos ir
turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
15. Dėl turto nurašymo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
16. Dėl patalpų nuomos. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
17. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektą. Pranešėja –
Finansų skyriaus vedėja G. Šarkiūnienė.
18. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai. Pranešėjas –
Savivaldybės meras P. Žagunis.
1. SVARSTYTA. Mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus
išlaidų finansinių normatyvų 2018 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar pakanka tvirtinamos sumos maitinimo išlaidoms. Abejoja, kad už 3 eurus
10 centų įmanoma gauti kokybišką maitinimą.
A. P. Paškevičienė atsako, kad tokios sumos prašo Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro
direktorius, atsižvelgęs į kainų pokyčius.
V. Grigienė priduria, kad tai yra tik paties maisto kaina.
R. Z. Viškelienė sako, kad būtų naudinga žinoti faktines išlaidas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės
globos kainos 2018 metais nustatymas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
3. SVARSTYTA. Mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų
2018 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo
Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė, Finansų skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą.
Pabrėžia, kad po komitetų posėdžių gauta prašymų, todėl buvo tikslinama iki šios dienos. Informuoja,
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kad atsiras nauja biudžeto pajamų rūšis – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą, su
Panevėžio regioniniu atliekų tvarkymo centru (toliau – PRTC) suderinta, šiais metais jie jau pervedė
38 000 eurų vietinės rinkliavos, išlaidose bus numatyta atsiskaityti su PRTC už komunalinių atliekų
surinkimą. Yra pakeitimas dėl Europos Sąjungos finansuojamų projektų apskaitos, faktiškai gautomis
(kasinėmis) lėšomis turi būti padidinta biudžeto apimtis, tačiau lėšos bus gautos tik kitais metais.
Priduria, kad į išlaidas yra įtraukti gauti Pažagienių mokyklos-darželio, Piniavos mokyklos-darželio,
Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“, Vadoklių seniūnijos prašymai. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, ar buvo kada nors kalbėta vykdomosios valdžios apie problemą, kad įstaigų
vadovai nepanaudoja skirtų lėšų iš biudžeto.
G. Šarkiūnienė atsako, kad situacija yra labai sudėtinga ir skirtinga, reikia žinoti, kokios
konkrečiai yra lėšos, jei yra sutaupomos, jos perskirstomos, jei nepanaudotos, lieka likutis.
P. Žagunis papildo, kad tokių įstaigų, kurios nepanaudotų, kaip ir nėra. Sako, kad buvo toks tik
vienas atvejis, spalio mėnesį Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla prašė skirti lėšų stogo remonto
darbams, buvo skirtos lėšos iš biudžeto, bet dėl pirkimo procedūrų ir gamtinių oro sąlygų šiemet negalės
panaudoti lėšų, todėl grąžino.
D. Juodelienė klausia apie Dembavos kultūros namų priestatą.
E. Lunskis atsako, kad nupirkti projektavimo darbai, pateikta ekspertizei, gautos ekspertų
pastabos projekto korekcijai, bet negali atsakyti, ar šiuo metu projektas pakoreguotas ir ar pateiktas
pakartotiniam vertinimui. Sako, kad pasitikslinęs galės atsakyti.
D. Juodelienė pabrėžia, kad pirminis projekto variantas buvo metų pradžioje.
E. Lunskis sako, kad paslaugos buvo nupirktos birželį ar liepą, sudaryta sutartis su UAB
„Panprojektas“, vyko projektavimo darbai, sąmatinė vertė preliminariai aiški, bet bus patikslinta po
ekspertų išvados.
V. Grigienė klausia, ar tas pats rangovas, atlikęs techninį projektą, rengia darbo projektą.
E. Lunskis atsako, kad nėra rangovo, yra rengiamas techninis projektas, pagal kurį bus gautas
statybos leidimas, gavus leidimą, bus organizuojami viešieji pirkimai šio priestato statybai.
V. Grigienė stebisi, kad techninis projektas rengiamas visus metus.
P. Žagunis sako, kad rengiamas 3 m.
E. Lunskis sako, kad planuojama pavasarį, kultūros centrui pateikus paraišką su Tarybos
pritarimu šio projekto vykdymui pagal numatytą sąmatinę vertę – apie 265 000 eurų, numatoma apie
200 000 eurų finansavimo gauti iš Europos Sąjungos, likusią dalį dengti savivaldybės biudžeto lėšomis.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai (21 Tarybos narys balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narė V. Grigienė
balsavo ranka).
5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros per miestus ir
gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių tobulinimo prioritetų sąrašo tvirtinimas.
Pranešėjas R. Samkus, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
K. A. Budrys sako, kad komitetuose buvo išsakyta nuomonė, jog žvyrkelių būklė nėra gera, sako,
kad yra nepravažiuojamų pavasarį.
J. Katinas sako, kad yra informacija apie Rokiškio asfaltuojamus žvyrkelius, klausia, kodėl mes
nedalyvaujame toje vykstančioje programoje.
P. Žagunis sako, kad tą pačią dieną perskaitęs žinutę, aiškinosi su Lietuvos automobilių kelių
direkcija, informacija apie Rokiškio kelius yra klaidinga. Pabrėžia, kad Panevėžio rajono savivaldybėje
programa yra vykdoma.
A. Pocius priduria, kad programoje visi keliai išvardinti.
O. Dirsė klausia apie Mažėlius.
P. Žagunis atsako, kad yra programoje.
Vyksta diskusija apie nevalstybinės reikšmės kelius.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-231 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
6. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
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pakeitimas.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-232 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
7. SVARSTYTA. Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių
prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Pabrėžia, kad Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitete buvo pasiūlyta
patikslinti 26 punktą, jis pakoreguotas. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
8. SVARSTYTA. Biudžetinių įstaigų vadovų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, ar yra formoje įvardinta, kiek tos įstaigos vaikų išvyksta į miestą, kokių
priemonių imamasi juos susigrąžinti ir kokių priemonių imamasi juos sulaikyti.
A. K. Rimkus atsako, kad šis aspektas gali būti aprašomas papildomai vykdomuoju raštu,
paprašius vadovų.
P. Žagunis klausia, ar gali būti forma pakoreguojama pagal Tarybos nario J. Katino pasiūlymą.
V. Grigienė sako, kad negalima užprogramuoti vadovui neįmanomos misijos, kategoriškai
nesutinka.
P. Žagunis sako, kad galbūt galima šį pasiūlymą suformuluoti ir pridėti prie kitos pozicijos.
V. Grigienė siūlo suformuluoti kaip paskatinamąją priemonę.
P. Žagunis sako, kad nuo kitų metų keičiasi vadovų darbo apmokėjimo tvarka, bus
formuluojamos metinės veiklos užduotys. Sako, kad bus galima prie tų užduočių formuluoti J. Katino
pasiūlymą.
Vyksta diskusija.
R. Trota pabrėžia, negali būti jokios prievartos vadovams, tik rekomendacijos.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-234 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai (20 Tarybos narių balsavo elektroniniu būdu, Tarybos nariai Dalius Dirsė,
Osvaldas Dirsė balsavo ranka).
9. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo
Nr. T-141 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja V. Jakubonis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-235 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
10. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo
Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė, Juridinio skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
J. Katinas pasisako prieš seniūnaičius. Pabrėžia, kad jų funkcijos dubliuojasi su seniūnų padėjėjų
ir bendruomenių pirmininkų funkcijomis. Siūlo inicijuoti Vyriausybę pakeisti įstatymą, nes nesupranta
dvivaldystės.
P. Žagunis pritaria, bet sako, kad abejoja, ar pavyks būti tiek įtakingiems, kad būtų pakeista
įstatyminė bazė.
J. Kaušakys pritaria J. Katino pozicijai.
Vyksta diskusija. V. Grigienė oponuoja J. Katinui.

5
P. Žagunis pabrėžia, kad seniūnaičiai yra renkami žmonių, todėl jų klausimas nesvarstomas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
11. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo
Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė, Juridinio skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
12. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo
Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos
sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėja I. Kulikauskienė, Juridinio skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
13. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų antro pusmečio užimtumo didinimo programos patvirtinimo“
pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-239 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
14. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
15. SVARSTYTA. Turto nurašymas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
16. SVARSTYTA. Patalpų nuoma.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, ar žiniasklaida teisi dėl netikslingai švaistomų lėšų patalpų šildymui.
P. Žagunis atsako, kad negalima palikti tų patalpų be šildymo, nesutinka su straipsnyje išsakyta
nuomone.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai (21 Tarybos narys balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys J. Katinas
balsavo ranka).
17. SVARSTYTA. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektą.
Pranešėja G. Šarkiūnienė, Finansų skyriaus vedėja, pristato informaciją (pridedama). Sako, kad
biudžetas yra pasirašytas Lietuvos Respublikos Prezidentės 2017 m. gruodžio 20 d., Taryba turi
patvirtinti savivaldybės biudžetą per 2 mėnesius iki 2018 m. vasario 20 d. Pabrėžia, kad 2018 m. biudžete
didelių pakeitimų lyginant su 2017 m. nėra. Sako, kad lyginant su 2017 m. labai padidintas gyventojų
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pajamų mokesčio planas 3,8 mln. eurų, sudėtinga pasakyti, ar jį galima bus įvykdyti, tai yra Finansų
ministerijos prognozuojamos pajamos, tokias turėsime tvirtinti, jeigu planas bus nevykdomas, turės būti
dengiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pabrėžia, kad pagrindinis šio mokesčio padidėjimas yra dėl
atskaitymo procento padidėjimo, 2017 m. buvo 78,17 %, dabar 82,82 %. Informuoja, kad patvirtintame
rodiklių įstatyme rajono savivaldybei papildomos lėšos numatytos dėl darbo užmokesčio, kuris buvo
tikslintas praėjusiais metais, mėnesinės algos padidinimo, yra pakeistas bazinės mėnesinės algos dydis,
pabrėžia, kad įstatyme numatyti pakeitimai dėl lėšų skyrimo pašalpoms, Vyriausybė nutarimu patvirtino
sąrašą dėl lėšų skyrimo įvairioms socialinėms reikmėms. Informuoja, kad jau yra rengiamasi 2018 m.
biudžeto projekto rengimui, parengtas direktoriaus įsakymas ir patvirtintas rengimo grafikas, pradedama
analizuoti lėšų poreikį.
P. Žagunis papildo, kad šiais metais iki planinio biudžeto skaičiaus trūksta daugiau 300 000 eurų,
tik įvykdyta, kas buvo suplanuota, gyventojų pajamų mokesčio surinkimas rajone vyksta prastai.
Pabrėžia, kad kitais metais 3 mln. daugiau, bet bus kita metodika ir atskaitymai, tikisi, kad bus gerai,
buvo kalbėta su Finansų ministerijos viceministru dėl tokio didelio augimo, buvo atsakyta, kad yra
bendra programa, į kurią įvedus tam tikrus duomenis, gaunamas skaičius.
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
18. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristato informaciją (pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
P. Žagunis, Savivaldybės meras, informuoja, kad kitas Savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas 2017 m. sausio 18 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Laura Andrijauskienė

