
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2020-02-21 Nr. T3-6 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 18 d. 13.00–15.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Nijolė Matulienė. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Gediminas Andrašūnas, Stanislovas Kiudis, Antanas Sudavičius, Regina Mitrienė, 

Rimas Želvys; 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

vedėja Ramutė Ožalinskienė, Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė, Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Vasiliūnienė. 

 

 

Nedalyvavo:  

 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Išklausyti informaciją: 

1.1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus apie 

2019 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

1.2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus apie situaciją Pasvalio rajono darbo 

rinkoje 2019 metais. 

1.3. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos. 

1.4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos ataskaitą už 2019 m. 

1.5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos ataskaitą už 2019 m. 

2. Svarstyti šiuos klausimus: 

2.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos 

patvirtinimo (T-10) 

2.2. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T-

11). 

2.3. Dėl pastato vertės padidinimo (T-6). 

2.4. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo (T-14) 

2.5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo (T-

8). 

2.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo“ pakeitimo (T-2). 

2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybė tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-207 „Dėl 

Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pripažinimo 

netekusiu galios (T-20). 

 

https://www.118.lt/imones/ijos-panevezio-klientu-aptarnavimo-departamento-pasvalio-skyrius/1558830?actionId=30
https://www.118.lt/imones/ijos-panevezio-klientu-aptarnavimo-departamento-pasvalio-skyrius/1558830?actionId=30


 

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

Pasvalio kultūros centrui (T-1). 

2.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-7). 

2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar 

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų 

grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-33). 

 2.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir 

vandens plotų bei schemų patvirtinimo“ pakeitimo (T-23). 

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-53 ,,Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2019–2020 

mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo (T-4). 

2.13. Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo (T-16). 

2.14. Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklai-darželiui ,,Linelis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo (T-5). 

2.15. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2019 metų veiklos 

ataskaitoms (T-21). 

 2.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl 

socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-25). 

2.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-86 „Dėl 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-24). 

2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (T-22). 

2.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl 

Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-9). 

2.20. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl 

bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo 

apmokėjimą (T-3). 

 2.21. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų (T-17). 

2.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (T-12). 

2.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 

(T-26). 

2.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

(T-31). 

2.25. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime 

kaimynus Žiemgaloje (T-15). 

2.26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų 

patvirtinimo (T-27). 

2.27. Dėl Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-28). 

2.28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo“ pakeitimo (T-

29). 

2.29. Dėl Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų 

programos patvirtinimo (T-30). 

2.30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-19). 

2.31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo (T-18). 



 

 
2.32 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl 

kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, 

taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-32). 

2.33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (T-35). 

2.34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo 

užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (T-34). 

2.35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2024 metų korupcijos prevencijos programos 

patvirtinimo (T-262). 
2.36. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierei Rimai 

Juodokienei (T-13). 

 

2.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

programos patvirtinimo. 

Pranešėja – posėdžio pirmininkė N. Matulienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.2. SVARSTYTA. Sutikimas perimti Valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.3. SVARSTYTA. Pastato vertės padidinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.4. SVARSTYTA. Nebaigtos statybos išlaidų perdavimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Komiteto narė R. Mitrienė pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

2.5. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnis jo 

panaudojimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T1-

202 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Pranešėją papildė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 



 

 
2.7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybė tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-

207 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

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

jo perdavimas Pasvalio kultūros centrui. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Komiteto nariai G. Andrašūnas, R. Mitrienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

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

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto narė R. Mitrienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto 

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų 

kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė N. Grincevičienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

 

Komiteto nariai R. Mitrienė, G. Andrašūnas, posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė 

klausimus. 

Pranešėja N. Grincevičienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. 

Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

2.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-

53 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 

2019–2020 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 

T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų 

žemės ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius, Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.13. SVARSTYTA. Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir 

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 



 

 
Pranešėją papildė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.14. SVARSTYTA. Pasvalio r. Narteikių mokyklai-darželiui ,,Linelis“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.15. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2019 

metų veiklos ataskaitoms. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 

T1-126 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėja R. Ožalinskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo 

Nr.T1-86 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Komiteto nariai G. Andrašūnas, A. Sudavičius, posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė 

klausimus. 

Pranešėja R. Ožalinskienė atsakė į pateiktus klausimus 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas, pranešėja R. Ožalinskienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto nariai A. Sudavičius, R. Mitrienė, G. Andrašūnas 

pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

2.19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-227 „Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto nariai A. Sudavičius, G. Andrašūnas pateikė 

klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.20. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo 

dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo 

apmokėjimą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 13.49 val. paliko 

posėdžių salę.  



 

 
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

13.50 val. Komiteto narys G. Andrašūnas grįžta į posėdžių salę. 

2.21. SVARSTYTA. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatos. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas, posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

Komiteto nariai išsakė savo nuomones svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti ir pritarti. 

2.22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimas. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas, posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėja D. Petrėnienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius 

atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritariama. 

2.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Andrašūnas, posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Petkevičius, Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 

programos nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą ir pasisakė. 

Pranešėją P. Petkevičių papildė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

2.27. SVARSTYTA. Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Kalbėjo posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto narys G. Andrašūnas. 

Komiteto siūlymas remti smulkų verslą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

2.28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 

T1-138 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo“ 

pakeitimas. 



 

 
Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą.  

Pranešėją papildė Savivaldybės administracijos direktorius P. Petkevičius. 

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimą. 

Pranešėjas G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Vyko pasisakymai. 

2.29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos 

darbų programos patvirtinimas.  

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.30. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

Komiteto nariai A. Sudavičius, G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.31. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2020 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

NUSPRĘSTA. Svarstyti.  

2.32. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 

T1-21 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir 

gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Klausimas svarstomas, bet siūloma atidėti. 

2.33. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 

T1-189 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti ir pritarti. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

2.34. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 

T1-188 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio 

darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkė N. Matulienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2024 metų korupcijos prevencijos 

programos patvirtinimas. 



 

 
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas, pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

2.36. SVARSTYTA. Pareiginės algos koeficiento nustatymas Pasvalio rajono savivaldybės 

kontrolierei Rimai Juodokienei. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

SVARSTYTA. Fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimo vykdant kelių priežiūros ir plėtros 

programą, skirtą Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai 

remontuoti tvarkos aprašas. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą.  

Vyko pasisakymai, diskusija. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti.  

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                 Nijolė Matulienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                Milda Jarašūnienė 


