
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-07-04 Nr. T2-6 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. birželio 26 d. 10.00–13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 25 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

Nedalyvavo: 

 

G. Gegužinskas informavo, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro 32 

klausimai, siūlė 6 klausimo „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymą atidėti, 11 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

nesvarstyti, argumentavo. 

I. Malinauskas pateikė klausimą. 

G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl pastabų posėdžio darbotvarkei.  

Pastabų dėl posėdžio darbotvarkės nebuvo. 

G. Gegužinskas patikslino, kad 6 klausimas „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 11 klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių 

asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

nebus svarstomi, darbotvarkėje nekeičiama numatytų klausimų numeracija. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-121). 

2. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-122). 

3. Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (T-134). 

4. 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-136). 

5. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-126). 

6. Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-138). 

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl 

apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-144). 
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8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymo (T-147). 

9. Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-145). 

10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 

„Dėl Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo 

(T-135). 

11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos 

veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-148). 

12. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų 

kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (T-129). 

13. Dėl reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo (T-

133). 

14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo (T-137). 

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 

komisijos sudarymo (T-142). 

16. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (T-140). 

17. Dėl Savivaldybės turto nuomos (T-149). 

18. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio butų ūkis“ atlikti pastato paprastąjį 

remontą (T-130). 

19. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (T-131). 

20. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ (T-

132). 

21. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo (T-

128). 

22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo 

(T-127). 

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (T-141). 

24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (T-

123). 

25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-146). 

26. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų 

pajamų mokesčio dydžių 2020 metams patvirtinimo (T-124). 

27. Dėl 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo (T-125). 

28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba 

keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius (T-150). 

29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo (T-139). 

30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo (T-143). 

31. Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą (T-96). 

32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl 

Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ pakeitimo. 

 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 25.  

 

N. Trinskienė perskaitė pareiškimus: „Dėl opozicinės frakcijos Savivaldybės taryboje“, „Dėl 

frakcijos nario delegavimo į Kontrolės komitetą“, „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko“ (pareiškimai 

pridedami). 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos 

pasipildymą nariu, numatomą Savivaldybės tarybos posėdį liepos mėnesį. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 
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Nuo 10.08 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja J. Jovaišienė. 

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausią leistiną 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, 

pareigybių (etatų) skaičių – 61,11 etato. 

 2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimą Nr. T1-187 ,,Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 G. Gegužinskas informavo apie J. Jovaišienės išvykimą į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, 

nurodė priežastį. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-119).  

 2. SVARSTYTA. Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas.  

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių – 

37,47. 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. 

sprendimą Nr. T1-38 ,,Dėl Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-120). 

 3. SVARSTYTA. Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimas.  

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą. 

 2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. 

sprendimą Nr. T1-225 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo 

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-121). 

 4. 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.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui. 

V. Janušonis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.13 val. palieka posėdžių salę.  

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T1-53 ,,Dėl 

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

mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ (toliau – Sprendimas): 

 1.1. pakeisti Sprendimo 1 lentelės ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir darželiai-mokyklos“ 1.1–

1.3 eilutes (1 priedas); 

 1.2. pakeisti Sprendimo 2 lentelės ,,Pagrindinės mokyklos“ 2.4–2.6 eilutes (2 priedas); 

 1.3. pakeisti Sprendimo 3 lentelės ,, Gimnazijos“ 3.2–3.4 eilutes (3 priedas); 
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 1.4. pakeisti Sprendimo 4 lentelę ,,Pasvalio specialioji mokykla“ (4 priedas). 

 2. 2019–2020 mokslo metais skirti lėšų ugdymui iš Savivaldybės biudžeto klasių komplektams, 

kuriuose mokinių skaičius yra mažesnis už teisės aktuose nustatytą minimalųjį mokinių skaičių. 

 L. Kruopis pateikė klausimą. 

 V. Bajoriūnaitė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Pasisakė H. Simonaitienė, G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-122). 

10.19 val. V. Janušonis grįžta į posėdžių salę. 

 5. SVARSTYTA. Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas.  

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Stokienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių – 51,04  

etato. 

 2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d.  

sprendimą Nr. T1-186 ,,Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-123). 

 7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

 Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų 

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-143 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, 

kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais), ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

G. Žardeckas pateikė klausimą. 

R. Savickas atsakė į pateiktą klausimą. 

L. Kruopis nusišalina nuo klausimo balsavimo, 10.23 val. palieka posėdžių salę.  

 Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 

d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą 

ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-124). 

10.23 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

 G. Žardecko, G. Gegužinsko, V. Linkevičiaus replikos po balsavimo. 

 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymas.  

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninę sporto tarybą: 

1.1. Šarūnas Varna – Savivaldybės tarybos narys; 

1.2. Gediminas Žardeckas – Savivaldybės tarybos narys; 

1.3. Remigijus Janušis – Savivaldybės tarybos narys; 

1.4. Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys;  

1.5. Antanas Kairys – Savivaldybės tarybos narys; 

1.6. Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė; 

1.7. Vygintas Ilgutis – Pasvalio rajono Manikūnų krašto bendruomenės narys. 

1.8. Antanas Liubinas – Pasvalio rajono Ustukių bendruomenės narys; 
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1.9. Rimantas Savickas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiasis specialistas. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos pirmininku paskirti Šarūną Varną. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Šarūno Varnos kandidatūrą skirti Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomeninės sporto tarybos pirmininku. 

Pasisakė G. Žardeckas, V. Janušonis, G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto 

tarybos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-125). 

 9. SVARSTYTA. Socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimas.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašą. 

2. Pripažinti netekusiais galios:  

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl 

Socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ (su visais aktuliais pakeitimais) 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-187 „Dėl 

Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktuliais pakeitimais). 

Kalbėjo apie pakeitimus 42 p. – vietoj „šalčio“, įrašyti „ekstremalių temperatūrų“. 

I. Malinauskas pateikė klausimus ir pasisakė. 

R. Ožalinskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, J. Vaitiekūnienė. 

G. Gegužinskas patikslino, kad 42 p. įrašoma „ekstremalios temperatūros“. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-126). 

 I. Malinausko replika po balsavimo. 

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

T1-255 „Dėl Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimas.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 

19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1. Patvirtinti Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausią leistiną darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto lėšų, pareigybių 

(etatų) skaičių – 23.“ 

I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 15, prieš – 2, susilaikė – 7.  

(A. Mulevičiaus prašymu, jo balsas vietoj „prieš“ pakeičiamas – „susilaikė“). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 

19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-127). 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 12. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvavimui projekte „Integruotų priklausomybės ligų gydymo 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.  

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

dalyvavimui partnerio teisėmis Respublikinio priklausomybės ligų centro projekte „Integruotų 

priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 
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kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, 

diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“. 

 V. Janušonis pateikė klausimus. 

 D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Integruotų 

priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (sprendimo Nr. T1-128). 

 13. SVARSTYTA. Reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmų 

patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmą. 

2. Patvirtinti Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje 

algoritmą. 

3. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims 

teikiančių įstaigų sąrašą. 

4. Nustatyti, kad VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Pasvalio 

ligoninė iki kiekvieno mėnesio 7 dienos pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajam specialistui (Savivaldybės gydytojui) informaciją 

apie praėjusį mėnesį teiktą pagalbą ketinusiems/mėginusiems žudytis asmenims. 

A. Sudavičius pateikė klausimą. 

D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono 

savivaldybėje algoritmų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-129). 

 14. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės 

sveikatos tarybą, kalbėjo apie komitetuose pasiūlytas N. Matulienės, R. Mitrienės kandidatūras. 

G. Gegužinskas siūlė D. Vasiliūnienės kandidatūrą skirti ją Pasvalio rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininke, klausė Tarybos narių ir patikslino, kad Pasvalio rajono 

savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininke įrašoma Dalia Vasiliūnienė. 

Balsavo: už – 22, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos 

tarybos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-130). 

 15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai 

koordinuoti komisijos sudarymas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų 

socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisiją (toliau – Komisija), kalbėjo apie komitetų 

siūlymus, Komisijos pirmininke skirti D. Vasiliūnienę, o Komisijos pirmininko pavaduotoju – S. Kiudį. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neigiamų socialinių 

veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-131). 

 16. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto pardavimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė N. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma parduoti: 

1. (duomenys neskelbtini) jos nuomojamą vieno kambario butą su priklausiniais, esantį 

(duomenys neskelbtini) (buto unikalus Nr. 6792-0002-2016:0002, bendras plotas – 20,32 kv. m, bendro 

naudojimo patalpų plotas – 3,53 kv. m, statybos metai – 1920, 1/5 kiemo statinių, unikalus Nr. 6792-

0002-2038, 1/6 ūkio pastato, unikalus Nr. 6792-0002-2027), už 1907,69 eurus, iš jų 107,69 eurai už 

turto vertės nustatymą. 
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2. (duomenys neskelbtini) jos nuomojamą dviejų kambarių butą su priklausiniais, esantį 

(duomenys neskelbtini) (buto unikalus Nr. 6792-0000-9015:0003, bendras plotas – 39,07 kv. m,  

statybos metai – 1920, 1/4 ūkinio pastato, unikalus Nr. 6792-0000-9026, 1/4 kiemo statinių, unikalus 

Nr. 6792-0000-9037), už 3507,69 eurus, iš jų 107,69 eurai už turto vertės nustatymą. 

3. (duomenys neskelbtini) jo nuomojamą vieno kambario butą su priklausiniais, esantį 

(duomenys neskelbtini) (buto unikalus Nr. 6794-8006-1015:0005, bendras plotas – 12,85 kv. m, bendro 

naudojimo patalpų plotas – 1,10 kv. m, statybos metai – 1948, 1/8 ūkinio pastato, unikalus Nr. 6794-

8006-1026, 1/8 kiemo statinių, unikalus Nr. 6794-8006-1037), už 589,79 eurus, iš jų 119,79 eurų už 

turto vertės nustatymą. 

V. Linkevičius pateikė klausimą. 

N. Grincevičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

V. Linkevičius, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

G. Gegužinskas, N. Grincevičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, V. Linkevičius, V. Janušonis, I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 19, susilaikė – 5.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“ (sprendimo Nr. T1-132). 

 17. SVARSTYTA. Savivaldybės turto nuoma. 

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma leisti Pasvalio rajono savivaldybės  

administracijai išnuomoti viešojo konkurso būdu ne ilgiau kaip 10 metų jos patikėjimo teise valdomą 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Dvareliškių g. 1, Pasvalyje. 

Kalbėjo apie Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto siūlomą nekilnojamojo turto pradinį 

nuompinigių dydį – 300,00 Eur per mėnesį. 

 Klausimus pateikė G. Gegužinskas, G. Žardeckas, I. Malinauskas, L. Kruopis. 

 V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Kalbėjo L. Kruopis, G. Gegužinskas, I. Malinauskas, V. Linkevičius. 

Alternatyvus balsavimas dėl nekilnojamojo turto pradinio nuompinigių dydžio Eur per mėnesį. 

 Balsavo:  

 1. (už 100,00 Eur per mėnesį) – 13,  

 2. (už 300,00 Eur per mėnesį) – 10, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Sprendimo projekte įrašoma – 100,00 Eur. 

Kalbėjo I. Malinauskas, L. Kruopis, G. Gegužinskas, V. Janušonis. 

Balsavo: už – 13, prieš – 4, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės turto nuomos“ (sprendimo Nr. T1-133).  

G. Gegužinskas kalbėjo apie protokolinį įrašą: „Paruoštą konkursui nuomos sutarties projektą 

(ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties) Savivaldybės administracija dėl pastabų pateikimo turi 

išsiųsti Savivaldybės tarybos nariams“. 

 18. SVARSTYTA. Leidimas uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio butų ūkis“ atlikti pastato 

paprastąjį remontą. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma leisti UAB „Pasvalio butų ūkis“ atlikti 

pastato, esančio Gėlių g. 5A, Pasvalys (unikalus Nr. 6792-0002-1019, bendras plotas – 159,74 kv. m), 

paprastąjį remontą: pakeisti langus ir stogo dangą, tuo pagerinant pastato naudingąsias savybes bei 

pailginant pastato naudingo tarnavimo laiką.  

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai) .  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio butų ūkis“ 

atlikti pastato paprastąjį remontą“ (sprendimo Nr. T1-134). 

 19. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Leisti Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namams įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio  

vertė ne didesnė kaip 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.  
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2. Įgalioti Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namų direktorių organizuoti viešąjį pirkimą 

lengvajam automobiliui įsigyti ir pasirašyti visus su automobilių įsigijimu susijusius dokumentus. 

Kalbėjo I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį“ 

(sprendimo Nr. T1-135). 

 20. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio 

vandenys“. 

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitrienei. 

R. Mitrienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.18 val. palieka posėdžių salę.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma perduoti UAB „Pasvalio vandenys“ 

valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 5 metų laikotarpiui savarankiškosioms 

savivaldybių funkcijoms atlikti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Pasvalio miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – fontaną 

(inventorinis Nr. 120310055), esantį Vytauto Didžiojo a., Pasvalyje. 

Klausimus pateikė G. Žardeckas, A. Sudavičius, I. Malinauskas. 

V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

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

UAB „Pasvalio vandenys“ (sprendimo Nr. T1-136). 

11.21 val. R. Mitrienė grįžta į posėdžių salę. 

 21. SVARSTYTA. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos 

sudarymas. 

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Želviui. 

R. Želvys nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.21 val. palieka posėdžių salę.  

 Pranešėjas – Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas E. Tuskėnas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

1. Sudaryti šios sudėties nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Mažmeninės prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo komisiją: 

1.1. Darius Indrišiūnas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas; 

1.2. Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys; 

1.3. Viktorija Klingienė – Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

1.4. Linas Kruopis – Savivaldybės tarybos narys; 

1.5. Igoris Malinauskas – Savivaldybės tarybos narys; 

1.6. Nijolė Matulienė – Savivaldybės tarybos narė; 

1.7. Veronika Bronislava Sutkienė – Pasvalio miesto seniūnijos Vilniaus–Panevėžio–

Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė; 

1.8. Eimantas Tuskėnas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vyriausiasis specialistas; 

2. Komisijos pirmininku paskirti Igorį Malinauską. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 

apribojimo komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-137). 

11.24 val. R. Želvys grįžta į posėdžių salę. 

 22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisijos 

sudarymas. 

G. Gegužinskas siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl A. Kairio nusišalinimo 

sudarant Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisiją. 

Balsavimas dėl A. Kairio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nenusišalinti) – 17, prieš (nusišalinti) – 5, susilaikė – 2.  
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NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamam asmeniui nusišalinti nereikia. 

 Pranešėjas – Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas E. Tuskėnas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

1. Sudaryti šios sudėties nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Pasvalio rajono savivaldybės 

Smulkaus verslo rėmimo programos komisiją: 

1.1. Antanas Kairys – Savivaldybės tarybos narys; 

1.2. Vladas Linkevičius – Savivaldybės tarybos narys; 

1.3. Helena Simonaitienė – Savivaldybės tarybos narė; 

1.4. Neringa Trinskienė – Savivaldybės tarybos narė; 

1.5. Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys; 

1.6. Sigitas Zajarskas – asociacijos „Verslo žiedas“ atstovas. 

2. Komisijos pirmininku paskirti Antaną Kairį.  

I. Malinauskas Savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos komisijos pirmininku siūlė V. 

Linkevičiaus kandidatūrą. 

Balsavo dėl parengto ir pristatyto sprendimo projekto: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo 

programos komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-138). 

 23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 

T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Ulskytė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. 

sprendimu Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“: 

 1. Pakeičiant 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 1 priedą ir jį išdėstant nauja redakcija. 

 2. Pakeičiant 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 2 priedą ir jį išdėstant nauja redakcija. 

 Balsavo: už – 22, susilaikė – 2 .   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 

d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-139). 

 Pertrauka 11.30–12.00 val. 

 G. Gegužinskas kalbėjo, kad Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja 15 Savivaldybės narių. 

 24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 

patvirtinimas. 

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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles. 

Balsavo: už – 17.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-140). 

 25. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo 

Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T1-19 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“, kalbėjo apie Biudžeto, ekonomikos ir 

kaimo reikalų komitete užduotą klausimą dėl Joniškėlyje vykdomo projekto. 

Klausimus pateikė G. Žardeckas, I. Malinauskas. 

D. Petrėnienė, G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie protokolinį sprendimą: „Savivaldybės administracijai sudaryti 

komisiją, įvertinti VšĮ Pasvalio ligoninės stogo remonto atliktus darbus, visus rezultatus pateikti 

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetui ir aptarti pakviestus VšĮ Pasvalio ligoninės 

vyriausiąjį gydytoją“. 

I. Malinauskas pateikė klausimą dėl klausimo svarstymo komitetuose. 
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G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą, kad klausimas gali būti svarstomas jungtiniame 

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto 

posėdyje. 

 Kalbėjo V. Janušonis, G. Gegužinskas, I. Malinauskas. 

L. Kruopis nusišalina nuo klausimo balsavimo, 12.15 val. palieka posėdžių salę.  

 Balsavo: už – 16, prieš – 3, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 

d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-141). 

12.15 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

 I. Malinausko replika po balsavimo. 

 26. SVARSTYTA. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto 

gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2020 metams patvirtinimas. 

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti A. Kairiui. 

A. Kairys nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 12.16 val. palieka posėdžių salę.  

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

siūloma: 

1. Patvirtinti:  

1.1.Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis ir fiksuoto gyventojų 

pajamų mokesčio dydžius 2020 metams. 

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metams vykdomai 

veiklai, dydžių sąrašą. 

N. Trinskienė pateikė klausimą. 

D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Balsavo: už – 20, susilaikė – 2, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2020 metams patvirtinimo“ (sprendimo 

Nr. T1-142). 

 27. SVARSTYTA. 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų 

nustatymas. 

12.20 val. A. Kairys grįžta į posėdžių salę. 

 Klausimus pateikė G. Gegužinskas, I. Malinauskas. 

 V. Linkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 V. Janušonis pateikė klausimą ir pasisakė. 

G. Gegužinskas siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl V. Janušonio 

nusišalinimo nustatant 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus ir lengvatas. 

Balsavimas dėl V. Janušonio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nenusišalinti) – 13, prieš (nusišalinti) – 7, nebalsavo – 4.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamam asmeniui nusišalinti nereikia. 

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

siūloma: 

1. Nustatyti nuomos mokesčio tarifą 2019 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono 

būdu):  

1.1. už žemės ūkio paskirties – 4,0 procentai nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 

d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius; 

1.2. už namų valdos žemę – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 d. 

apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;  

1.3. už kitos paskirties žemę – 2,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 

d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius.  

2. Nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį 2019 metams valstybinės žemės 

nuomininkams (naudotojams) – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje 

nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę 

senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai – 0,15 ha kaimo teritorijoje, 0,07 ha – Joniškėlio ir 
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Pasvalio miestuose. Tais atvejais, kai žemės sklypas naudojamas bendrosios nuosavybės teise, nuolaida 

taikoma kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnį kaip 0,15 ha sklypą namų valdai kaimo 

teritorijoje ir 0,07 ha sklypą namų valdai Joniškėlio ir Pasvalio miestų teritorijoje.  

3. Atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę visus mokėtojus (fizinius ir juridinius 

asmenis), kurių kalendoriniais metais už visus  nuomojamus iš valstybės žemės sklypus mokėtinas 

mokestis neviršija 2,00 Eur. 

4. Nustatyti, kad nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinis tarifas 2019 m. taikomas  garažų 

bendrijoms. 

5. Netaikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų asmenims, turintiems šio mokesčio 

įsiskolinimą, kuris yra didesnis nei  2,00 Eur einamųjų metų rugpjūčio 31 dienai. 

6. Nuomos mokestį už valstybinę žemę privalo mokėti neapmokestinamuose sklypuose  

(biudžetinėse įstaigose, religinėms bendruomenėms priklausančiuose pastatuose) įsikūrusios pelno 

siekiančios įmonės. 

 7. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį ir turintiems 

įsiskolinimą už valstybinės žemės naudojimą iki 2,00 Eur, panaikinti mokestinę prievolę šiam 

įsiskolinimui. 

 I. Malinauskas pateikė klausimą. 

 D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Kalbėjo V. Linkevičius. 

 G. Gegužinskas pateikė klausimą. 

 V. Linkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas, V. Linkevičius, I. Malinauskas. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir 

lengvatų nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-143). 

 28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas 

(koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius. 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas K. Klivečka. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pradėti rengti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (koreguojant 

arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius). 

2. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba 

keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) techninę specifikaciją su bendrojo plano 

keitimo tikslais ir uždaviniais. 

3. Techninę specifikaciją su bendrojo plano keitimo tikslais ir uždaviniais paskelbti 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius“ (sprendimo Nr. T1-

144). 

 29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymas. 

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

siūloma: 

1. Sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegiją iš 10 Savivaldybės tarybos narių. 

2. Patvirtinti Savivaldybės tarybos kolegijos nariais: 

2.1.Vilhelminas Janušonis;  

2.2. Igoris Malinauskas; 

2.3. Nijolė Matulienė; 

2.4. Algirdas Mulevičius; 

2.5. Antanas Sudavičius; 

2.6. Neringa Trinskienė; 

2.7. Jurgita Vaitiekūnienė; 

2.8. Gediminas Žardeckas. 
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Kalbėjo G. Žardeckas, siūlė 1 p. įrašyti „iš 11 Savivaldybės tarybos narių“, 2.9. p. įrašyti Stasį 

Vainauską, argumentavo. 

Kalbėjo V. Janušonis, N. Matulienė, L. Kruopis, J. Vaitiekūnienė. 

G. Gegužinskas perskaitė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 4 

punktą ir pasisakė. 

Balsavimas:  

1. (už parengtą sprendimo projektą) – 13,  

2. (už G. Žardecko siūlymą) – 9, nebalsavo – 2. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos 

sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-145). 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

 30. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimas. 

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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo planą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo 

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-146). 

 31. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Panevėžio regiono plėtros tarybą. 

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

rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą, kalbėjo apie Tėvynės 

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguojamą A. Kairio kandidatūrą, Biudžeto, 

ekonomikos ir kaimo reikalų komitete siūlytą I. Malinausko kandidatūrą, kitų komitetų nuomonę. 

 Kalbėjo L. Kruopis, V. Janušonis, I. Malinauskas, J. Vaitiekūnienė. 

 Alternatyvus balsavimas: 

 1. (A. Kairys) – 13. 

 2. (I. Malinauskas) – 8. 

 Nebalsavo – 3.  

 G. Gegužinskas patikslino, kad į sprendimą įrašoma A. Kairio pavardė. 

 Balsavimas už visą sprendimą. 

 Balsavo: už – 16, susilaikė – 8.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą“ 

(sprendimo Nr. T1-147). 

 32. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 

T1-92 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ 

pakeitimas. 

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto 

patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „1. Perduoti UAB „Pasvalio butų ūkis“ valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo 

sutartį savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms atlikti (Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimas) 5 metų laikotarpiui Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančius ir šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomus 

nekilnojamuosius daiktus – garažus, esančius Vyšnių g. 13A, Pasvalys (kadastrinių matavimų byloje Nr. 

23798/1328 pastatas pažymėtas plane – 5G1p, unikalus Nr. 6797-4004-4018, patalpos indeksas – 1, 

inventorinis Nr. 010050, bendras plotas – 30,46 kv. m, patalpos indeksas – 4, inventorinis Nr. 010047, 

bendras plotas – 21,52 kv. m).“. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 

30 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB 

„Pasvalio butų ūkis“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-148). 

 G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl pasisakymų. 

 Pasisakė: V. Linkevičius G. Gegužinskas, N. Matulienė, I. Malinauskas ir pateikė klausimą. 
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 P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą. 

 A. Mulevičius kalbėjo dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kreipimosi į Lietuvos 

savivaldybių asociaciją, esant nepakankamam klasės mokinių skaičiui dėl finansavimo iš Lietuvos 

Respublikos biudžeto. 

 G. Gegužinskas papildė A. Mulevičiaus pasisakymą siūlydamas kreiptis ir į Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Matulą, 

esant nepakankamam klasės mokinių skaičiui, dėl finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto, 

numatant proporcingas finansavimo galimybes kiekvienam vaikui. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


