
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-06-02 Nr. T2-5 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 27 d. 10.00–12.15 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Nuotoliniu būdu dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

Nedalyvavo: A. Sudavičius (dėl ligos).    

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie priimtas Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimo – rekomendacijų 3 p. vietoj „7 klausimas“ turi būti „8 

klausimas“, kad darbotvarkėje numatyti svarstyti 22 posėdžio darbotvarkės klausimai. Kalbėjo apie 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimą, situaciją dėl tarifų (nenustačius naujų Nekilnojamojo 

turto mokesčių tarifų 2021 metams, Savivaldybės teritorijoje galios 2019 metais patvirtinti ir 2020 

metais taikomi minėto mokesčio tarifai), minėjo, kad komitetuose prieštaravimų ar siūlomų 

pakeitimų nebuvo, todėl darbotvarkės 13 kl. „Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ ir 14 kl. „Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“ iš darbotvarkės siūloma išbraukti. 
Bendru sutarimu 13 kl. ir 14 kl. iš Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukiami. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie 21 kl. „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo darbo užmokesčio“ ir 22 kl. „Dėl viešosios įstaigos 

Pasvalio ligoninės vadovo darbo užmokesčio“ darbotvarkėje, argumentavo dėl klausimų įtraukimo į 

darbotvarkę, jų svarstymą ir pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Dėl darbotvarkės 21 kl. ir 22 kl. pasisakė I. Malinauskas, V. Janušonis, G. Gegužinskas, N. 

Matulienė, N. Trinskienė  

Balsavo dėl 21 kl. ir 22 kl. svarstymo Savivaldybės tarybos posėdyje: už – 22, prieš – 1, susilaikė 

– 1. 

NUSPRĘSTA. 21 kl. ir 22 kl. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti. 

Tarybos narys I. Malinauskas kalbėjo apie paklausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo, kad 23 darbotvarkės klausimu įrašomas Tarybos 

nario I. Malinausko paklausimas, posėdžio darbotvarkės numeracija nebus keičiama (nepaisant iš 

darbotvarkės išbrauktų 13 kl. ir 14 kl.), darbotvarkė tvirtinama iš 21 klausimo. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-92) 

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-93) 

1.3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-94) 

1.4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl 

Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-108) 

1.5. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

(T-96) 

1.6. Dėl viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-97) 
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1.7. Dėl viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo (T-

95) 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos ir jos sąmatos patvirtinimo (T-107). 

1.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo (T-110). 

1.10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-103). 

1.11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-101). 

1.12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Pasvalio autobusų parkas“ (T-102). 

1.13. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 

nustatymo (T-99) (Bendru sutarimu klausimas iš Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės – 

išbrauktas). 

1.14. Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (T-100) (Bendru sutarimu 

klausimas iš Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės – išbrauktas). 

1.15. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo (T-98). 

1.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

2019 m. ataskaitos patvirtinimo (T-104). 

1.17. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių 

ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (T-105). 

1.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų plano koregavimo 

patvirtinimo (T-106). 

1.19. 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-111). 

1.20. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio 

rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui (T-109). 

1.21.Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo darbo 

užmokesčio (T-112). 

1.22. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo darbo užmokesčio (T-113). 

1.23. Savivaldybės tarybos nario I. Malinausko paklausimas. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23, prieš – 1.  

NUSPRĘSTA. Darbotvarkė patvirtinta. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Tarybos veiklos reglamentą dėl pasisakymų. 

Svarstomi klausimai: 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-

134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui, nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos darbuotojas. 

10.17 val. V. Janušonis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą.  

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 

d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-95). 

 Nuo 10.18 val. V. Janušonis dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-

138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą.  

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 

d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-96). 
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3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-

194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą.  

Balsavo: už – 23. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 

d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-97). 

4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 

T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą.  

Tarybos nariai I. Malinauskas, G. Žardeckas pateikė klausimus dėl teikiamų paslaugų ir jų įkainių. 

Pasvalio sporto mokyklos direktorė E. Butrimienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Tarybos nariai J. Vaitiekūnienė, G. Žardeckas siūlė pritarti parengtam sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 

24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-98). 

5. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-99). 

6. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms 

eiti organizavimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui, nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos darbuotojas. 

10.34 val. V. Janušonis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

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

Balsavo: už – 23. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-100). 

Nuo 10.35 val. V. Janušonis dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

 Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

7. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-101). 

 Tarybos narė J. Vaitiekūnienė pateikė klausimą dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai skirtų pinigų – kokia dalimi pinigai pasieks Pasvalio rajoną ir kaip gauti pinigai 

turėtų būti paskirstyti? 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie gautą finansavimą, skirtą Pasvalyje 

rekonstruojamo stadiono statybai, dr. G. Vilys kalbėjo apie situaciją švietimo srityje. 

 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti A. Sudavičiui, nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus, ir Š. Varnai, nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad sutuoktinė – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro darbuotoja. 

10.44 val. Š. Varna nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. A. Sudavičius Savivaldybės 

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

pristatė sprendimo projektą. 

 Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą. 

 Pranešėja D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Tarybos narė N. Matulienė siūlė pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 23.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-102). 

Nuo 10.48 val. Š. Varna dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: Eglei Vegytei-Anilionei (dėl Lėšų projektams 

paskirstymo 3 ir 10 punktų), nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad 

mama yra Pasvalio „Riešuto“ mokyklos darbuotoja, o ji pati –Švietimo pagalbos tarnybos struktūrinio 

darbuotoja (padalinio vadovė ar jo pavaduotoja); Remigijui Janušiui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 6 

punkto), nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad sutuoktinė yra 

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos darbuotoja (struktūrinio padalinio 

vadovė ar pavaduotoja); Vladui Linkevičiui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 13 punkto), nes privačių 

interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio rajono Atžalyno 

bendruomenės kolegialaus valdymo organo narys; Neringai Trinskienei (dėl Lėšų projektams paskirstymo 

13 punkto), nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra Pasvalio rajono 

Atžalyno bendruomenės valdybos narė; Rimvydui Mitkui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 20 punkto), 

nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio muzikos 

mokyklos darbuotojas; Rasai Andžiuvienei (dėl Lėšų projektams paskirstymo 20 punkto), nes privačių 

interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra Pasvalio muzikos mokyklos darbuotoja;  

Jūratei Jovaišienei (dėl Lėšų projektams paskirstymo 25 punkto), nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra VĮ Panevėžio profesinio rengimo centro kolegialaus valdymo 

organo narė; Vilhelminui Janušoniui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 28 punkto), nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 

darbuotojas; Stanislovui Kiudžiui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 36 punkto), nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio rajono Meškalaukio kaimo 

bendruomenės kolegialaus valdymo organo narys; Linui Kruopiui (dėl Lėšų projektams paskirstymo 39 

punkto), nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad sutuoktinė yra 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos darbuotoja (struktūrinio padalinio vadovė ar jo pavaduotoja); Jurgitai 

Vaitiekūnienei (dėl Lėšų projektams paskirstymo 47 punkto), nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra Pasvalio r. Vaškų gimnazijos darbuotoja (vadovė ar jo 

pavaduotoja). 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas siūlė Savivaldybės tarybos nariams nusišalinimo nepriimti, 

nes priėmus Savivaldybės tarybos narių nusišalinimus nebūtų galimybės priimti sprendimo, kalbėjo apie 

Vyriausiosios rinkimų komisijos numatomus pakeitimus, informavimo būdus dėl Savivaldybės tarybos 

narių nusišalinimo. 

Dėl nusišalinimo nepriėmimo klausė Tarybos narių nuomonių. 

Bendru sutarimu Tarybos nariai gali dalyvauti klausimo svarstyme, jų nusišalinimas nepriimtas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23.    

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo“ (sprendimo Nr. 

T1-103). 

10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 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. 

Apie Pasvalio knygyno veiklą kalbėjo UAB „Pasvalio knygos“ direktorė I. Krapavickienė. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

UAB „Pasvalio knygos“ direktorė I. Krapavickienė atsakė į pateiktą klausimą. 
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Kalbėjo posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).     

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 

metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos 

ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-104). 

11. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos nariai V. Janušonis, I. Malinauskas pasisakė svarstomu klausimu. 

Balsavo: už – 23 .  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn“ (sprendimo Nr. T1-105). 

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo 

sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas““ (sprendimo Nr. T1-106). 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas priminė, kad darbotvarkės 13 kl. ir 14 kl. (bendru sutarimu) 

nesvarstomi. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Grabauskienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą.  

Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 

m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-107). 

16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Grabauskienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio 

veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-108). 

17. SVARSTYTA. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių 

vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Lindienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kalbėjo, kad į vykusių komitetų pateiktas pastabas atsižvelgta, dėl Taisyklių 

3 p. (maudymosi sezono pradžios) klausė Tarybos narių nuomonių. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl vandens tyrimų kainos. 

Pranešėja A. Lindienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas pasisakė apie nustatytą maudymosi sezono pradžią, 

Taisyklių 8.10 p., Taisyklių reglamentavimą. Pasisakė Tarybos nariai G. Andrašūnas apie Taisyklių 

paskelbimo būdus, V. Janušonis apie Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto siūlymus. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir 

ant paviršinių vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ (sprendimo Nr. 

T1-109). 

 Tarybos narys V. Janušonis kalbėjo apie savivaldos teises, paplūdimių sąvoką, sąvokų 

išaiškinimą. 

18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų plano 

koregavimo patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Lindienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 
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Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 

metų plano koregavimo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-110). 

19. 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 – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. Endziulaitis. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Tarybos nariai L. Kruopis, G. Žardeckas, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėjas R. Endziulaitis atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-111). 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas pateikė klausimą dėl tolimesnio Tarybos darbo. 

 Bendru sutarimu darbas tęsiamas, pertrauka neskelbiama. 

20. SVARSTYTA. Pritarimas gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo 

Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas G. Vitkus. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 20, susilaikė – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų 

infrastruktūros modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui“ (sprendimo Nr. 

T1-112). 

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

vadovo darbo užmokestis. 

11.36 val. Š. Varna nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

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

pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie darbo užmokesčio didinimą procentiniu dydžiu nuo 60 iki 

100 procentų. 

Svarstomu klausimu pasisakė Tarybos nariai I. Malinauskas, V. Janušonis, J. Vaitiekūnienė, N. 

Matulienė, N. Trinskienė. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie siūlymą įrašyti 100 procentų, klausė Tarybos 

narių nuomonių. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė patikslino informaciją dėl procentų. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas įvardijo, kad į sprendimą įrašoma – „100 procentų“ ir 

pateikė klausimą Tarybos nariams dėl pastabų sprendimui. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro vadovo darbo užmokesčio“ (sprendimo Nr. T1-113). 

 Tarybos narės J. Jovaišienės replika po balsavimo. Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

Nuo 11.50 val. Š. Varna dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

22. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo darbo užmokestis. 

11.50 val. R. Mitrienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

11.51 val. R. Mitkus nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

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

pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie darbo užmokesčio padidinimą darbuotojams. 

Pasisakė tarybos nariai N. Trinskienė, I. Malinauskas, J. Vaitiekūnienė, H. Simonaitienė, posėdžio 

pirmininkas G. Gegužinskas. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė patikslino informaciją dėl atlyginimų vidurkio. 

Tarybos narių pasiūlymai: V. Linkevičius siūlė 75 procentus, V. Janušonis – 80 procentų. 
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Svarstomu klausimu vyko pasisakymai, diskusija. 

Alternatyvus balsavimas: 

Už 80 procentų – 16. 

Už 75 procentus – 5. 

NUSPRĘSTA. Balsų dauguma į sprendimo projektą įrašomas skaičius 80. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl pastabų sprendimo projektui. 

Pasisakančių nebuvo. 

Balsavimas dėl viso sprendimo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo darbo 

užmokesčio“ (sprendimo Nr. T1-114). 

 Tarybos narės J. Jovaišienės replika po balsavimo. 

Nuo 12.08 val. R. Mitrienė, R. Mitkus dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

 23. Savivaldybės tarybos nario I. Malinausko paklausimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys I. Malinauskas. Jis perskaitė paklausimą (pridedama). 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie birželio mėnesio komitetų ir Tarybos posėdžių 

darbą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


