
 

     

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-05-07 Nr. T2-4 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 30 d. 10.00–13.45 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 23 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

G. Gegužinskas informavo, kad paskyrus Savivaldybės administracijos direktoriumi P. 

Balčiūną, jis atsisakė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario mandato. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) narys E. Viskontas informavo, kad VRK 

posėdyje buvo patvirtinta Š. Varnos kandidatūra eiti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario 

pareigas. Š. Varna prisiekė ir tapo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu. 

G. Gegužinskas informavo apie Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvaujančius asmenis, 

pasikeitusį pranešėją, siūlė iš darbotvarkės išbraukti 12 kl., argumentavo, klausė Tarybos narių dėl 

pastabų posėdžio darbotvarkei. 

Pastabų dėl posėdžio darbotvarkės nebuvo, 12 klausimas iš darbotvarkės išbraukiamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Išklausyti informaciją: 

1.1. UAB „Kurana“ pranešimą apie planuojamą didinti gamybą, investicijas į naujus 

pajėgumus. 

2. Svarstyti šiuos klausimus: 

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (T-

98). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (T-95). 

3. Dėl Etikos komisijos sudarymo (T-67). 

4. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo (T-92). 

5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo 

koordinavimo komisijos sudarymo (T-91). 

6. Dėl Justinos Rupeikienės skyrimo į Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus pareigas (T-89). 

7. Dėl Laimos Jankauskienės darbo sutarties pasibaigimo (T-88). 

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-90). 

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-66). 

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-65). 
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11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo (T-64). 

13. Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą (T-

97). 

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

mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (T-85). 

15. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies 

dydžio nustatymo (T-87). 

 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23 (vienbalsiai).  

 

1.1. UAB „Kurana“ pranešimas apie planuojamą didinti gamybą, investicijas į naujus 

pajėgumus. 

Pranešėjas – UAB „Kurana“ generalinis direktorius J. Polujanskas Savivaldybės tarybos 

nariams pateikė pristatymą. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

 Klausimus pateikė: H. Simonaitienė, V. Janušonis, I. Malinauskas, G. Žardeckas, G. 

Andrašūnas, R. Mitkus. 

 J. Polujanskas ir UAB „Kurana“ projektų vadovas R. Garbštas atsakė į pateiktus klausimus. 

 Kalbėjo Savivaldybės tarybos nariai Š. Varna, N. Trinskienė, V. Janušonis, A. Mulevičius, 

UAB „Kurana“ generalinis direktorius J. Polujanskas, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

 2.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

paskyrimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė parengtą Savivaldybės 

administracijos direktoriaus siūlymą, mero potvarkį, kuriame teikiama Pauliaus Petkevičiaus 

kandidatūra skirti jį Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju ir klausė 

Savivaldybės tarybos narių dėl P. Petkevičiaus prisistatymo. 

 P. Petkevičius prisistatė Tarybos nariams.  

 Klausimus pateikė I. Malinauskas, V. Janušonis, G. Žardeckas. 

 P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

 Pasisakė H. Simonaitienė, V. Janušonis, J. Vaitiekūnienė, I. Malinauskas. 

 G. Gegužinskas pristatė sudarytą ir patvirtintiną Balsų skaičiavimo komisiją, perskaitė 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 43.2, 45 punktus, klausė Savivaldybės 

tarybos narių dėl tolimesnio Savivaldybės tarybos darbo. 

 Bendru sutarimu pritarta, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbas tęsiamas be pietų 

pertraukos. 

 Skelbiamas slaptas balsavimas. 

 Po slapto balsavimo: 

 S. Vainauskas pristatė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą. Informavo, kad, įvykus 

slaptam balsavimui, buvo rasti 23 biuleteniai, iš kurių buvo 22 galiojantys. Už pasiūlytą kandidatą 

balsavo 17 (septyniolika) Tarybos narių.  

 Balsavo dėl Balsų skaičiavimo komisijos protokolo ir rezultatų patvirtinimo: už – 23.  

 Balsavimo rezultatai patvirtinti. 

 G. Gegužinskas kalbėjo apie sprendimo projektą, kuriame įrašoma Pauliaus Petkevičiaus 

pavardė, pareiginė alga – „15“, perskaitė sprendimo projekto 3 p.  

 Balsavo dėl sprendimo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo: 

už – 23.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ (sprendimo Nr. T1-67).  

Pasisakė G. Gegužinskas. 

 2.2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymas.  

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  
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 Pareiškimus perskaitė V. Linkevičius, I. Malinauskas (pareiškimai dėl frakcijų sudarymo 

pridedami). 

 G. Gegužinskas perskaitė frakcijų pavadinimus, įvardino, kad Savivaldybės taryboje yra 

keturios frakcijos, kalbėjo apie komitetus, esamą situaciją dėl komitetų narių, pirmininkų, priminė 

apie partijų vadovų, atstovų Savivaldybės taryboje planuojamo susitikimo. Kalbėjo apie partijų 

atstovus komitetuose, pasikeitusią situaciją ir pateikė klausimą I. Malinauskui.  

 I. Malinauskas atsakė į pateiktą klausimą, jis, kaip opozicinės Darbo ir Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų frakcijos pirmininkas į Kontrolės komitetą deleguoja save. 

 G. Gegužinskas kalbėjo, kad iš Kontrolės komiteto R. Janušis išbraukiamas ir įrašomas I. 

Malinauskas. 

 Klausimą pateikė N. Trinskienė. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą ir kalbėjo apie balsavimą dėl sprendimo „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos komitetus, įvarijo, kad į Kontrolės komitetą įrašomi 3 nariai: Linas 

Kruopis, Igoris Malinauskas, Helena Simonaitienė. 

 Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-68). 

 2.3. SVARSTYTA. Etikos komisijos sudarymas.  

 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė Pasvalio rajono savivaldybės 

opozicijos tarybos narių pasirašytą pareiškimą, kuriame Etikos komisijos pirmininku siūlomas V. 

Linkevičius (pareiškimas pridedamas). 

 G. Gegužinskas kalbėjo apie komisijos narių skaičių, klausė Savivaldybės tarybos narių. 

 Pasisakančių nebuvo. 

 Siūlymai į Etikos komisiją:  

 Tėvynės sąjunga-Krikščionys demokratai siūlo A. Kairį. 

 Opozicinė socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo frakcija siūlo G. Žardecką. 

 Opozicinės Darbo ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija siūlo R. Želvį. 

 G. Gegužinskas siūlė šiuos bendruomenių atstovus į Etikos komisiją: V. Velmunskienę, 

Kiemėnų kaimo bendruomenės pirmininkę; J. Katauskienę, Žilpamūšio krašto bendruomenės 

pirmininkę; G. Paškevičienę, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkę. 

 N. Trinskienė siūlė šiuos bendruomenių atstovus į Etikos komisiją: V. Kiekšienę, Atžalyno 

seniūnaitę; S. Mištolienę, Nakiškių seniūnaitę. 

 Klausimą pateikė V. Janušonis. 

 G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

 Kalbėjo A. Mulevičius, P. Petkevičius. 

 G. Gegužinskas išvardijo siūlomus atstovus į Etikos komisiją. 

 Balsavimas dėl bendruomenių atstovų į Etikos komisiją: 

 Dėl V. Velmunskienės, Kiemėnų kaimo bendruomenės pirmininkės: už – 17, prieš – 5. 

 Dėl J. Katauskienės, Žilpamūšio krašto bendruomenės pirmininkės: už – 13, prieš – 8, 

nebalsavo – 1. 

 Dėl G. Paškevičienės, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkės: už– 16, prieš – 6. 

 Dėl V. Kiekšienės, Atžalyno krašto seniūnaitės: už– 8, prieš – 12, nebalsavo – 2. 

 Dėl S. Mištolienės, Nakiškių kaimo seniūnaitės: už– 8, prieš – 10, nebalsavo – 4. 

 Balsų dauguma bendruomenių atstovai Etikos komisijoje: V. Velmunskienė, J. Katauskienė, 

G. Paškevičienė. 

 G. Gegužinskas kalbėjo, kad Etikos komisijos pirmininku opozicijos siūlymu skiriamas V. 

Linkevičius, įrašomi komisijos nariai. 

 Balsavo dėl Etikos komisijos sudarymo.  

 Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-68). 

 2.4. SVARSTYTA. Antikorupcijos komisijos sudarymas.  
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 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie komisijos narių skaičių, 

H. Simonaitienės kandidatūrą, klausė Savivaldybės tarybos narių dėl siūlymų, kalbėjo apie 

Savivaldybės tarybos narių N. Trinskienės, S. Vainausko bei V. Vitkausko, Lietuvos teisininkų 

draugijos Pasvalio skyriaus nario, V. B. Sutkienės, Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–

Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitės kandidatūras. 

 V. Linkevičius siūlė A. Mažuolį, Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Taika 19“ 

pirmininką. 

 N. Trinskienė siūlė K. Židonytę, Kalno kaimo bendruomenės tarybos narę ir pasisakė.  

 Kalbėjo G. Gegužinskas, J. Vaitiekūnienė.  

 G. Gegužinskas pateikė klausimą A. Sudavičiui. 

 A. Sudavičius atsakė į pateiktą klausimą. 

 G. Gegužinskas kalbėjo apie balsavimą, Antikorupcijos komisijos narių skaičių, perskaitė 

Pasvalio rajono savivaldybės opozicijos tarybos narių pareiškimą, kuriame Antikorupcijos 

komisijos pirmininku siūloma N. Trinskienės kandidatūra. 

 Balsavimas dėl Antikorupcijos komisijos narių: 

 Dėl V. Vitkausko, Lietuvos teisininkų draugijos Pasvalio skyriaus nario: už – 14, prieš – 9. 

 Dėl V. B. Sutkienės, Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių 

kvartalo seniūnaitijos seniūnaitės: už – 14, prieš – 9. 

 Dėl A. Mažuolio, Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Taika 19“ pirmininko: už – 8, 

prieš – 11, nebalsavo – 4. 

 Dėl K. Židonytės, Kalno kaimo bendruomenės tarybos narės: už – 9, prieš – 8, susilaikė – 6. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad į Antikorupcijos komisiją įrašomi: Vitkauskas, V. B. 

Sutkienė, o 2 p. – N. Trinskienė. 

 Balsavo dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo.  

 Balsavo: už – 17, prieš – 2, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. 

T1-69). 

 2.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų 

įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymas.  

 Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys.  

 G. Gegužinskas pristatė potvarkį, kuriame teikiama Stanislovo Kiudžio kandidatūra skirti 

Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo  

komisijos pirmininku, Savivaldybės tarybos narių klausė dėl siūlymų. 

 G. Žardeckas  komisijos nariu siūlo L. Kruopį. 

 Pasisakė V. Janušonis, G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 20, prieš – 1, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo 

socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-70). 

 2.6. SVARSTYTA. Justinos Rupeikienės skyrimas į Pasvalio r. Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.  

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

projektą, kuriame siūloma paskirti Justiną Rupeikienę į Pasvalio r. Saločių Antano Poškos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas 2019 m. gegužės 27 d. penkerių metų laikotarpiui. 

 Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Justinos Rupeikienės skyrimo į Pasvalio r. Saločių 

Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas“ (sprendimo Nr. T1-70). 

 2.7. SVARSTYTA. Laimos Jankauskienės darbo sutarties pasibaigimas.  

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

projektą, kuriame siūloma konstatuoti Laimos Jankauskienės darbo sutarties Nr. 356, sudarytos 

2001 m. vasario 19 d., pasibaigimą 2019 m. gegužės 27 d. ir atleisti ją iš Pasvalio r. Saločių Antano 

Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų 2019 m. gegužės 27 d., suėjus darbo sutarties 

terminui. 
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 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Laimos Jankauskienės darbo sutarties pasibaigimo“ 

(sprendimo Nr. T1-71). 

 2.8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.  

P. Petkevičius nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 12.35 val. palieka posėdžių 

salę.  

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Pritarti UAB „Pasvalio vandenys“ 2018 m. metiniam pranešimui. 

 2. Patvirtinti UAB „Pasvalio vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

 3. Paskirstyti UAB „Pasvalio vandenys“ 2018 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius). 

 Klausimus pateikė L. Kruopis, I. Malinauskas. 

 V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Pranešėjos atsakymą papildė G. Gegužinskas. 

 Pasisakė H. Simonaitienė. 

 Balsavo: už – 20, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-72). 

12.45 val. P. Petkevičius grįžta į posėdžių salę. 

 Nuo 12.45 val. Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja R. Želvys. 

 2.9. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.  

H. Simonaitienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 12.46 val. palieka 

posėdžių salę.  

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų finansinių atskaitų rinkinį. 

 2. Paskirstyti UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius). 

 Klausimą pateikė G. Žardeckas. 

 V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-73). 

 12.50 val. H. Simonaitienė grįžta į posėdžių salę. 

 2.10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.  

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti UAB „Pasvalio knygos“ 2018 metų finansinių atskaitų rinkinį. 

 2. Paskirstyti UAB „Pasvalio knygos“ 2018 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius). 

 Klausimą pateikė I. Malinauskas. 

 G. Gegužinskas, V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Pasisakė S. Vainauskas. 

 Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

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

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-74). 

 2.11. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.  

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 
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1. Patvirtinti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų finansinių atskaitų rinkinį. 

 2. Paskirstyti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius). 

 Klausimą pateikė V. Linkevičius. 

 V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Pasisakė G. Žardeckas, G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 16, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų 

parkas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-75). 

 2.13. SVARSTYTA. Atstovų išrinkimas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų 

suvažiavimą. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas, kalbėjo apie reglamentavimą, 

deleguojamus partijų atstovus, kad pagal pareigas į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų 

suvažiavimą vyksta Savivaldybės meras, o Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partija siūlo Š. 

Varną. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija siūlo N. Matulienę. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos 

narių atstovų suvažiavimą“ (sprendimo Nr. T1-77). 

 2.14. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymas. 

A. Sudavičius nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 13.05 val. palieka posėdžių 

salę.  

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma nustatyti nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. 

balandžio 30 d. viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

vyriausiajam gydytojui Viliui Povilioniui kintamąją dalį.   

 Klausimą pateikė I. Malinauskas. 

 D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Klausimus pateikė I. Malinauskas, A. Mulevičius, G. Andrašūnas, N. Trinskienė. 

 VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas V. 

Povilionis atsakė į pateiktus klausimus. 

 Pasisakė R. Mitrienė, N. Trinskienė. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad 1 p. įrašoma „40“. 

 Balsavo: už – 19, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ 

(sprendimo Nr. T1-79). 

13.23 val. A. Sudavičius grįžta į posėdžių salę, o R. Mitrienė, R. Mitkus nusišalina nuo 

klausimo svarstymo ir balsavimo, palieka posėdžių salę.  

G. Gegužinskas Savivaldybės tarybos narių klausė dėl posėdžio eigos. 

Pasisakančių nebuvo. 

 2.15. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžio nustatymas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma nustatyti nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. 

balandžio 30 d. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiajam gydytojui Rolandui Rastauskui 

mėnesinės algos kintamąją dalį.  

 Klausimus pateikė I. Malinauskas, S. Vainauskas. 

VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas R. Rastauskas atsakė į pateiktus klausimus. 

N. Trinskienės siūlymas skirti 25 procentų mėnesinės algos kintamąją dalį. 

Pasisakė A. Sudavičius, V. Janušonis, R. Želvys, I. Malinauskas, G. Gegužinskas. 
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Alternatyvus balsavimas dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio: 

1. 40 procentų – 15. 

2. 25 procentų – 5. 

Nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendime įrašyti „40“. 

 Balsavo už visą sprendimą: už – 17, prieš – 2, susilaikė – 2 .  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo 

mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-80). 

 13.43 val. R. Mitrienė, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

 Kalbėjo V. Janušonis, G. Gegužinskas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


