
 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-08-16 Nr. T3-26 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 12 d. 15.10–16.40 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Igoris Malinauskas. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Antanas Kairys, Igoris Malinauskas, Stasys Vainauskas, Šarūnas Varna, Zenonas 

Zimkus, Neringa Trinskienė; 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas 

Kiudis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Savivaldybės 

kontrolierė Rima Juodokienė, Savivaldybės tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Ulskytė, Finansų skyriaus vedėja 

Dalė Petrėnienė, UAB „Pasvalio autobusų parko“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis 

direktoriaus pareigas Andrius Markuckas, Gintautas Matijošaitis, UAB „Pasvalio vandenys“ 

Pasvalio miesto vandenvietės, vandentiekio ir nuotekų tinklų, paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų 

meistras, laikinai einantis direktoriaus pareigas Linas Janeliūnas, Algimantas Mataitis, UAB 

„Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė Odeta Bačauskienė. 

Nedalyvavo:  

 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-

160). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

patvirtinimo (T-161). 

3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (T-162) 

4. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 (T-158). 

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo (T-156). 

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimo (T-155). 

7. Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-163).  

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 

patvirtinimo (T-165). 

9. Dėl dalinio finansavimo skyrimo projekto „Pasvalio r. savivaldybės KC pastato 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimui (T-166). 

10. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybe 

pasirašymo (T-164). 

 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas klausė komiteto narių dėl darbotvarkės. 

Pasisakančių dėl darbotvarkės – nebuvo.  

8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 

patvirtinimas. 

Pranešėja – K. Ulskytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 



 
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė O. Bačauskienė komiteto nariams 

pateikė „Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams“ pristatymą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys A. Kairys. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė O. Bačauskienė atsakė į pateiktą 

klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų 

vadovė O. Bačauskienė. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

9. SVARSTYTA. Dalinis finansavimo skyrimas projekto „Pasvalio r. savivaldybės KC 

pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimui. 

Pranešėja – K. Ulskytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 

patvirtinimo. 

Pranešėja – D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas P. Petkevičius. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

Komiteto narė N. Trinskienė, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų patvirtinimas. 

Pranešėja – D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas ir pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

3. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. 

Pranešėja – D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

Balsavimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio už kanceliarinių prekių parduotuvės patalpas 

už 2018 metus atleidimo. 

Balsavo: už – 5, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio už kanceliarinių prekių 

parduotuvės patalpas už 2018 metus. 

4. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-

377. 

Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie sprendimo 

projekte papildomą punktą “Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administraciją, inicijuojant 

Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. 

sutarties Nr. ASR-377 3.7. punkte nurodytus konkursus, informuoti Savivaldybės tarybos narius“. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Komiteto sprendimo projekte 3 p. įrašoma “Įpareigoti Pasvalio rajono 

savivaldybės administraciją, inicijuojant Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos 

administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 3.7. punkte nurodytus konkursus, 

informuoti Savivaldybės tarybos narius“, bendrai pritariama. 



 
5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą ir pasisakė. 

Komiteto nariai išsakė individualias nuomones svarstomu klausimu. 

Komiteto posėdyje dalyvauja UAB „Pasvalio autobusų parko“, UAB „Pasvalio vandenys“ 

atstovai. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas klausė UAB „Pasvalio autobusų parko“ atstovų 

nuomonės dėl valdybų įstaigose. 

Svarstomu klausimu pasisakė UAB „Pasvalio autobusų parko“ atstovas. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu, komiteto nariai išsakė savo nuomones. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, apsispręs Taryboje. 

6. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimas. 

Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą ir pasisakė. 

Svarstomu klausimu pasisakė UAB „Pasvalio vandenys“ atstovas. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama, apsispręs Taryboje. 

7. SVARSTYTA. Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo 

apie protokolinį siūlymą dėl „Pasvaliečio“ kortelės įdiegimo ir jos naudojimo rajone. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

10. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Bauskės 

savivaldybe pasirašymas. 

Pranešėjas – I. Malinauskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo komiteto narys Š. Varna. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Igoris Malinauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                             Milda Jarašūnienė 


