
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-08-26 Nr. T2-8 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 21 d. 10.00–11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 22 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

Nedalyvavo: G. Žardeckas (dėl ligos), A. Kairys (dėl atostogų), H. Simonaitienė (dėl 

atostogų). 

 

G. Gegužinskas informavo, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro 10 

klausimų, kalbėjo apie posėdyje nedalyvaujančius asmenis ir klausė Tarybos narių dėl pasiūlymų 

posėdžio darbotvarkei.  

Pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-

160). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

patvirtinimo (T-161). 

3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (T-162) 

4. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 (T-158). 

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo (T-156). 

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimo (T-155). 

7. Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-163).  

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 

patvirtinimo (T-165). 

9. Dėl dalinio finansavimo skyrimo projekto „Pasvalio r. savivaldybės KC pastato 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimui (T-166). 

10. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybe 

pasirašymo (T-164). 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 21 (vienbalsiai).  

 

Nuo 10.02 val. Tarybos posėdyje dalyvauja R. Želvys. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 

patvirtinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitrienei. 
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R. Mitrienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.02 val. palieka posėdžių 

salę.  

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

siūloma patvirtinti: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų išlaidas pagal asignavimų valdytojus. 

Kalbėjo J. Jovaišienė. 

 Balsavo: už – 14, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto 

vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-154). 

 2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų patvirtinimas.  

Etikos komisijos rekomendacija R. Mitrienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo. 

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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų 

ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita ir aiškinamasis raštas su priedais. 

 Balsavo: už – 14, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-155). 

10.08 val. R. Mitrienė grįžta į posėdžių salę. 

 3. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.  

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

siūloma atleisti / neatleisti (sumažinti) Dalios Griauzdienės individualią įmonę, įmonės kodas 

169240098, adresas: Vytauto Didžiojo a. 6/1, Pasvalys, nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 

kanceliarinių prekių parduotuvės patalpas už 2018 metus. Nekilnojamojo turto mokesčio suma 

36,00 Eur, kalbėjo apie komitetuose išsakytas nuomones. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad sprendime paliekamas žodis „atleisti“ ir įvardijo „atleisti 

individualią įmonę nuo nekilnojamojo turto mokesčio“. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų“ (sprendimo 

Nr. T1-156). 

 4. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-

377.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė V. Klingienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pritarti papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 

sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti papildomą 

susitarimą Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 

m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377. 

3. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administraciją, inicijuojant Pasvalio rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-

377 3.7 punkte nurodytus konkursus, informuoti Savivaldybės tarybos narius. 

4. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. 

sprendimą Nr. T1-177 „Dėl įpareigojimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijai“. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad sprendime įrašomas 3 punktas dėl Savivaldybės tarybos 

narių informavimo. 

 Balsavo: už – 22.  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie 

Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. 

sutarties Nr. ASR-377“ (sprendimo Nr. T1-157). 

 5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų 

patvirtinimas.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė V. Klingienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatus. 

 2. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktorių pasirašyti 

uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatus ir įregistruoti juos Juridinių 

asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 3. Pripažinti netekusiais galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. 

sprendimą Nr. T1-206 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų 

patvirtinimo“. 

 N. Trinskienė kalbėjo opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos vardu. 

N. Matulienė, N. Trinskienė, J. Jovaišienė, V. Linkevičius, L. Kruopis, S. Vainauskas, R. 

Janušis, I. Malinauskas nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.16 val. palieka 

posėdžių salę.  

 Kalbėjo G. Gegužinskas, V. Janušonis, A. Mulevičius. 

 Balsavo: už – 12, prieš – 1, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.  

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

parkas“ įstatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-158). 

 6. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimas.  

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

A. Sudavičius nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.21 val. palieka posėdžių 

salę.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė V. Klingienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatus. 

2. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktorių pasirašyti 

uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų 

registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. 

sprendimą Nr. T1-208 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 11, prieš – 2.  

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

įstatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-159). 

10.22 val. A. Sudavičius, N. Matulienė, N. Trinskienė, J. Jovaišienė, V. Linkevičius, L. 

Kruopis, S. Vainauskas, R. Janušis, I. Malinauskas grįžta į posėdžių salę. 

 7. SVARSTYTA. Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašą, kalbėjo apie numatomus Mokslo ir žinių dienos renginius rajono 

mokyklose. 

G. Gegužinskas pateikė klausimą. 

Dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo J. Vaitiekūnienė, J. Jovaišienė, I. Malinauskas, G. Andrašūnas, G. Gegužinskas, A. 

Sudavičius. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-160). 
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 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 

patvirtinimas.  

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės strateginį 

plėtros planą 2021–2027 metams. 

UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė O. Bačauskienė pateikė „Pasvalio rajono 

savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams“ pristatymą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2021–2027 metams patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-161). 

 Kalbėjo V. Janušonis, G. Gegužinskas. 

 9. SVARSTYTA. Dalinio finansavimo skyrimo projekto „Pasvalio r. savivaldybės KC 

pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitkui, G. Andrašūnui, R. Andžiuvienei. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant dalinį finansavimo skyrimą projektui „Pasvalio r. savivaldybės KC pastato 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“, pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Balsavimas dėl R. Mitkaus, G. Andrašūno, R. Andžiuvienės nusišalinimo nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nenusišalinti) – 15, prieš (nusišalinti) – 5, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti nereikia. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma skirti 2020 m. Pasvalio kultūros centro 

rekonstravimui ne mažiau kaip 50 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Kalbėjo V. Janušonis. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl dalinio finansavimo skyrimo projekto „Pasvalio r. 

savivaldybės KC pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimui“ 

(sprendimo Nr. T1-162). 

 10. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Bauskės 

savivaldybe pasirašymas.  

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

siūloma pritarti Lietuvos Respublikos Pasvalio rajono savivaldybės ir Latvijos Respublikos Bauskės 

savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir pasisakė. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos 

Bauskės savivaldybe pasirašymo“ (sprendimo Nr. T1-163). 

 Kalbėjo G. Gegužinskas, A. Mulevičius. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


