
 

 

 

 

 

 

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 

 

2020-04-23 Nr. T3-15 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 22 d. 13.00–13.45 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Igoris Malinauskas. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo: (sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo: - 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų ir mokėjimo atidėjimo (T-84). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl 

Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų Projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-82). 

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo 

objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų 

vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (T-80). 

4. Dėl taksi stotelių įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-83). 

5. Dėl Valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis (T-79). 

6. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-77). 

7. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn organizavimo 

(T-88). 

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-78). 

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-86). 

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-89). 

11. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai (T-76). 

12. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai (T-81). 

13. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios 

dalies dydžio nustatymo (T-85). 

14. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 

mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (T-87). 

15. Dėl Algimanto Mataičio išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 

direktoriumi (T-90). 

 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritariama. 

1. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų ir mokėjimo atidėjimas. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, siūlė parengto sprendimo projekto nesvarstyti, 

argumentavo. 



 
NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimo nesvarstyti. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-

63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų Projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė D. Grigaravičienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, Tvarkos aprašo pakeitimus. 

Kalbėjo komiteto narys S. Vainauskas. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas klausė komiteto narių nuomonės. 

Kalbėjo komiteto narys A. Kairys. 

NUSPRĘSTA. Balsavo: už (pagal parengtą sprendimo projektą) – 4 (Š. Varna, A. Kairys, N. 

Trinskienė, Z. Zimkus), susilaikė – 2 (I. Malinauskas, S. Vainauskas). 

3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 

T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų 

asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo 

naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė L. Bernatavičienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

4. SVARSTYTA. Taksi stotelių įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos 

aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus mentorius K. Klivečka. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kalbėjo apie pakeitimus sprendimo projekte. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėjas K. Klivečka atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

5. SVARSTYTA. Valstybės turto perdavimas pagal panaudos sutartis. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą.  

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama Savivaldybės tarybos sprendimo projektui, 

kuriame pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 1 Eur per mėnesį. 

7. SVARSTYTA. Nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 

organizavimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimas, pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

9. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2019 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas, pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarimas veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie sprendimo projekte 2.5. p. padarytą techninę 

klaidą   



 
Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja V. Antanavičienė, Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į 

pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2019 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimas, pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

11. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimas ir pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

12. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

13. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio 

kintamosios dalies dydžio nustatymas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys S. Vainauskas, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Balsavo: už (pagal parengtą sprendimo projektą) – 3 (Z. Zimkus, Š. Varna, A. 

Kairys), susilaikė – 3 (S. Vainauskas, I. Malinauskas, N. Trinskienė). 

14. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

15. SVARSTYTA. Algimanto Mataičio išrinkimas uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio 

vandenys“ direktoriumi. 

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, pristatė vykusių Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų, Socialinių reikalų, sveikatos ir 

aplinkos apsaugos komitetų nuomones svarstomu klausimu. 
Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritarta pateiktam Savivaldybės tarybos sprendimo projektui, 

kuriuo į uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus pareigas išrenkamas A. 

Mataitis (darbo santykių pradžia 2020 m. gegužės 4 d., koeficientas – 15,0). 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

 

 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 

 



 
Dalyvaujančių 2020 m. balandžio 22 d. 13.00 val., nuotoliniu būdu Savivaldybės tarybos 

biudžeto ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, sąrašas 

Dalyvauja:  

1. Gintautas Gegužinskas 

2. Stanislovas Kiudis 

3. Rima Juodokienė  

4. Milda Jarašūnienė 

5. Edita Aleksandravičienė 

6. Povilas Balčiūnas 

7. Sprendimų projektų rengėjai 

Komiteto nariai:  

1. Igoris Malinauskas 

2. Zenonas Zimkus 

3. Neringa Trinskienė 

4. Antanas Kairys 

5. Šarūnas Varna 

6. Stasys Vainauskas 

 

 


