
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS 

 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-03-15 Nr. T3-8 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 15 d. 13.00–14.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Antanas Sudavičius. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Regina Mitrienė, Nijolė Matulienė, Janina Katauskienė; 

Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Savivaldybės administracijos direktorius 

Rimantas Užuotas, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

vedėja Ramutė Ožalinskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, Savivaldybės 

tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Pasvalio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

direktorė Vilma Jankevičienė, Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namų direktorė Danutė Kazickienė, 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ direktorė Marija Kunskienė, 

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė. 
Nedalyvavo: Eglė Vegytė-Anilionė (dėl asmeninių priežasčių), Jonas Mykolas Misevičius (dėl 

ligos). 

 

Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Informacijos: 

1.1. Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos ataskaitą už 2018 metus. 

 1.2. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. vasario 7 d. teikimą Nr. T-4 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ ir Vyriausybės atstovo 

Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. kovo 5 d. potvarkį „Dėl 2019 m. vasario 27 d. Vyriausybės 

atstovo teikimo Nr. T-4 įvykdymo termino pratęsimo“. 

2. Klausimai: 

2.1. Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo (T-35). 

2.2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (T-36). 

2.3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo (T-37). 

2.4. Dėl turto nuomos (T-41). 

2.5. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-42). 

2.6. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-43). 

2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 

„Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-50). 

2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (T-44). 

 



 

 
2.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos ir jos sąmatos patvirtinimo (T-53). 

2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 2019 metų 

priemonių plano patvirtinimo (T-46). 

2.11. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 

direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms (T-47). 

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (T-56). 

2.13. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-48). 

2.14. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės 

globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo (T-49). 

 2.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-

55). 

2.16. Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ vykdomo 

melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui (T-51). 

 2.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimo (T-45). 

 2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (T-52). 

2.19. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus 

2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo (T-39). 

 2.20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-57). 

 2.21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-40). 

 2.22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-54). 

 2.23. Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-59). 

 2.24. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ (T-58). 

 2.25. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo (T-38). 

 2.26. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą prijungiant prie 

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos. 

 2.27. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ prijungiant ją 

prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (T-61). 

 2.28. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (T-62). 

 

 1. SVARSTYTA. Nekilnojamojo daikto perdavimas. 

Pranešėja V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 2. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir 

jo -perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 3. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymas. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

Nuo 13.05 val. komiteto posėdyje dalyvauja komiteto narė N. Matulienė. 



 

 
 4. SVARSTYTA. Turto nuoma. 

Pranešėja V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 5. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 

metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pritarimas įstaigos veiklos ataskaitai. 

Pranešėja V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo komiteto pirmininkas A. Sudavičius ir pateikė klausimą. 

Komiteto narė N. Matulienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 6. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimas ir pritarimas įstaigos veiklos ataskaitai. 

Pranešėja V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius, komiteto narė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė komiteto nariai ir posėdžio pirmininkas A. Sudavičius. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

Savivaldybės kontrolierė pateikė klausimą. 

 7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas A. Sudavičius. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimas. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų 

(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 

2019 metų priemonių plano patvirtinimas. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 11. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės 

sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms. 

Pranešėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimus. 

Pranešėja ir Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė R. Beinorienė atsakė į pateiktus 

klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

Savo įstaigų veiklą pristatė: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė R. Beinorienė, 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ direktorė M. Kunskienė, 
Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namų direktorė D. Kazickienė, Pasvalio r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktorė V. Jankevičienė. 

Komiteto nariai pateikė klausimus, vyko pasisakymai, diskusija. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 



 

 
 12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimas. 

Pranešėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas A. Sudavičius pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 13. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų nustatymas. 

Pranešėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 14. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono 

socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimas. 

Pranešėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 

T1-17 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

16. SVARSTYTA. Pritarimas melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ vykdomo 

melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

19. SVARSTYTA. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų 

skaičiaus 2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

20. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

21. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

22. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2018 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

23. SVARSTYTA. Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas R. Savickas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

24. SVARSTYTA. Lėšų skyrimas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos 

politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 



 

 
25. SVARSTYTA. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymas. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

26. SVARSTYTA. Sutikimas reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą 

prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

27. SVARSTYTA. Sutikimas reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ 

prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

28. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms. 

Pranešėjas R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritarta. 

 

 

 Protokolas surašytas garso įrašo pagrindu, komiteto posėdžio turinys – garso įraše. 

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                               Antanas Sudavičius  

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                Milda Jarašūnienė 


