
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-12-05 Nr. T2-12 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 27 d. 10.00–12.05 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

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

 

Nedalyvavo: A. Sudavičius (dėl ligos), J. Jovaišienė (dėl darbo), V. Linkevičius (dėl atostogų). 

 

G. Gegužinskas informavo apie Tarybos posėdyje nedalyvaujančius asmenis, siūlė iš 

darbotvarkės išbraukti ir atidėti 29 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje 

nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymą, argumentavo. 

L. Kruopis siūlė iš darbotvarkės išbraukti 3 klausimus: 16 klausimą „Dėl konkursų į Pasvalio 

rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 18 klausimą „Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimo“, 19 klausimą „Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimo“, argumentavo. 

G. Žardeckas į darbotvarkę siūlė įtraukti Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir 

teisingumo partijų frakcijos paklausimą. 

G. Gegužinskas patikslino, kad 31 klausimu įrašomas Opozicinės Socialdemokratų darbo ir 

Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos paklausimas ir kalbėjo, kad bus apsisprendžiama balsuojant dėl 

Tarybos nario L. Kruopio siūlymo ir pasisakė. 

Balsavimas dėl L. Kruopio siūlymo 16, 18, 19 klausimų svarstymo ar jų svarstymo atidėjimo: 

Taip (svarstymui pritariama) – 12 

Prieš (svarstymui nepritariama) – 7 

Susilaikė – 1  

NUSPRĘSTA. 16 klausimas „Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų 

bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 klausimas „Dėl 

viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti organizavimo“, 19 klausimas 

„Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo pareigoms eiti organizavimo“ bus svarstomi 

Savivaldybės tarybos posėdyje. 

G. Gegužinskas patikslino, kad 29 klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje 

nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ išbraukiamas, įrašomas 31 klausimas „Opozicinės Socialdemokratų darbo ir 
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Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos paklausimas“, nekeičiant darbotvarkės numeracijos, 

argumentavo. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės veiklos modelio taikymo (T-222).  

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-142 ,,Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-228).  

1.3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo (T-

236).  

1.4. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (T-215). 

1.5. Dėl Valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (T-216). 

1.6. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio sporto mokyklai (T-234). 

1.7. Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito (T-233). 

1.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo (T-

232). 

1.9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo (T-237). 

1.10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ audito įmonės išrinkimo (T-238). 

1.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto nuomos (T-230). 

1.12. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų (T-239). 

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

Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-246). 

1.14. Dėl prisidėjimo prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos vietos 

projektų įgyvendinimo (T-243) 

1.15. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro vadovo pareigoms eiti organizavimo (T-217).  

1.16. Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-221).  

1.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-231).  

1.18. Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti organizavimo 

(T-225).  

1.19. Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo pareigoms eiti organizavimo (T-

226).  

1.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (T-223).  

1.21. Dėl mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo (T-227).  

1.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-170 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-219).  

1.23. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2015 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo 

sutarties Nr. ASR-22 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių 

atliekų sistemoje“ (T-220). 

1.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (T-245). 

1.25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo (T-224). 

1.26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimo (T-235).  

1.27. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo (T-241).  

1.28. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ (T-242). 
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1.30. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros 

įrengimas“ įgyvendinimui (T-244).  

1.31. Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos paklausimas. 

2. Išklausyti informacijas: 

2.1. Dėl Savivaldybės tarybos narės Nijolės Matulienės paklausimo. 

2.2. Dėl Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos 

paklausimo. 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 19, susilaikė – 1.  

G. Gegužinskas informavo, kad Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja Daujėnų pagrindinės 

mokyklos direktorius G. Gailiūnas. 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos mišrios ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos modelio taikymas. 

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

kuriame siūloma nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos mišrioje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje taikyti III (mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios 

veiklos trukmė ilgesnė nei 4 val. per dieną) veiklos modelį. 

 Nuo 10.06 val. Tarybos posėdyje dalyvauja V. Janušonis. 

 L. Kruopis pateikė klausimą. 

 Dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

 Kalbėjo N. Matulienė, I. Malinauskas. 

 Nuo 10.10 val. Tarybos posėdyje dalyvauja J. Vaitiekūnienė. 

 Kalbėjo H. Simonaitienė. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos mišrios 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos modelio taikymo“ (sprendimo Nr. T1-212). 

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

T1-142 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

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

kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 

T1-142 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo  finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

d. sprendimo Nr. T1-142 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-213). 

 1.3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos steigimo ir nuostatų 

patvirtinimas.  

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

kuriame siūloma: 

1. Įsteigti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybą. 

2. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo tarybos nuostatus.  

Kalbėjo L. Kruopis. 

S. Kiudis atsakė į pateiktą G. Gegužinsko klausimą. 

Kalbėjo I. Malinauskas, G. Gegužinskas patikslino, kad sprendimo projekte įrašytos J. 

Vaitiekūnienės, G. Žardecko kandidatūros ir pateikė klausimą Savivaldybės tarybos nariams. 

Prieštaraujančių dėl J. Vaitiekūnienės ir G. Žardecko kandidatūrų į Pasvalio rajono savivaldybės 

švietimo tarybą nebuvo. 

Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo tarybos steigimo 

ir nuostatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-214). 
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 1.4. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Sutikti perimti Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių 

funkcijoms vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė – 

40 302,68 Eur, ilgalaikį nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė – 4 459,59 Eur, ir  trumpalaikį 

materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 9 604,98 Eur.  

2. Perėmus Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį 

perduoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai“ (sprendimo 

Nr. T1-215). 

 1.5. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, 

kurio bendra pradinė vertė – 7 669,70 Eur, likutinė vertė 2019 m. spalio 31 d. – 0,00 Eur, ir jį nurašyti. 

2. Įgalioti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorę Danguolę Abazoriuvienę 

būti atsakingą už 1 punkte nurodyto nurašomo turto likvidavimą. 

 Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) 

naudoti ir jo nurašymo“ (sprendimo Nr. T1-216). 

 1.6. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas Pasvalio sporto mokyklai.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Perduoti Pasvalio sporto mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise 

valdomą:  

1.1. ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra pradinė vertė – 60 116,87 Eur, likutinė vertė 2019 

m. rugsėjo 30 d. – 51 717,82 Eur; 

1.2. nekilnojamąjį daiktą – teniso aikštelę, esančią Dvareliškių g. 1, Pasvalys (inventorinis Nr. 

120310015, registro Nr. 35/84332, unikalus Nr. 6798-7005-0175, pažymėjimas plane – b4, bendras 

plotas – 1 633,81 kv. m, įsigijimo metai – 2012), kurios pradinė vertė – 136 607,22 Eur, likutinė vertė 

2019 m. rugsėjo 30 d. – 99 723,18 Eur. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio sporto mokyklai“ 

(sprendimo Nr. T1-217). 

 1.7. SVARSTYTA. Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

auditas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti Š. Varnai, R. Mitrienei, R. Mitkui. 

Š. Varna, R. Mitrienė, R. Mitkus nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.24 val. 

palieka posėdžių salę.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Atlikti: 

1.1. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

auditą; 

1.2. viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 ir 2020 metų 

metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. 
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2. Nustatyti, kad: 

2.1. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

auditą atliks UAB „Audito nauda“. Atlyginimas už vienerių metų auditą – 2 178,00 Eur (su PVM) 

mokamas iš VšĮ Pasvalio ligoninės lėšų; 

2.2. viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 ir 2020 metų 

metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą atliks UAB „Audito nauda“. Atlyginimas už vienerių metų 

auditą – 1 996,50 Eur (su PVM) mokamas iš VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

lėšų. 

 3. Įgalioti: 

3.1. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiąjį gydytoją Rolandą Rastauską pasirašyti 

sutartį su UAB „Audito nauda“. 

3.2. viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiąjį gydytoją 

Vilių Povilionį pasirašyti sutartį su UAB „Audito nauda“. 

Balsavo: už – 18, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių audito“ (sprendimo Nr. T1-218).  

10.26 val. Š. Varna, R. Mitrienė, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

 1.8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės 

išrinkimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Audito nauda“ uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio 

autobusų parkas“ 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. 

 2. Nustatyti, kad atlyginimas už vienerių finansinių metų auditą – 1 089,00 Eur (su PVM) 

mokamas iš UAB „Pasvalio autobusų parkas“ lėšų. 

 3. Įgalioti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorių pasirašyti sutartį su UAB „Audito 

nauda“. 

Balsavo: už – 20, nebalsavo – 2.  

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

parkas“ audito įmonės išrinkimo“ (sprendimo Nr. T1-220). 

 1.9. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės 

išrinkimas.  

 10.27 val. H. Simonaitienė palieka posėdžių salę. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma  

1. Išrinkti Arūno Vitkevičiaus individualią įmonę atlikti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio 

butų ūkis“ 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. 

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytai audito įmonei atlyginimą už vienerių 

finansinių metų audito atlikimą – 968,00 Eur (su PVM) apmoka UAB „Pasvalio butų ūkis“. 

3. Įpareigoti UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktorių Marių Trinkūną sudaryti sutartį su Arūno 

Vitkevičiaus individualia įmone dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2019 ir 2020 metų metinių finansinių 

ataskaitų audito atlikimo. 

Balsavo: už – 21.  

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

audito įmonės išrinkimo“ (sprendimo Nr. T1-221). 

 10.29 val. H. Simonaitienė grįžo į posėdžių salę. 

 G. Gegužinskas informavo, kad H. Simonaitienė nuo klausimo „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo“ svarstymo ir balsavimo nusišalino. 

 1.10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ audito įmonės 

išrinkimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Audito nauda“ audito įmone atlikti uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. 
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2. Nustatyti, kad  šio sprendimo 1 punkte nurodytai audito įmonei atlyginimą už vienerių 

finansinių metų audito atlikimą – 3 025 ,00 Eur (su PVM) apmoka UAB „Pasvalio vandenys“. 

3. Įpareigoti UAB „Pasvalio vandenys“ direktorių sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove 

„Audito nauda“ dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2019 ir 2020 metų metinių 

finansinių ataskaitų audito atlikimo. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

audito įmonės išrinkimo“ (sprendimo Nr. T1-222). 

 1.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės būsto nuoma.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė N. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma nuomoti (duomenys neskelbtini) suteiktą 

socialinį būstą, esantį (duomenys neskelbtini), kaip savivaldybės būstą. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto nuomos“ (sprendimo 

Nr. T1-223). 

 1.12. SVARSTYTA. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatos.  

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

siūloma sumažinti 55 proc. (duomenys neskelbtini) valstybinės žemės nuomos mokestį už 2019 metus. 

Sklypo identifikacinis (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini). 

 Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų“ 

(sprendimo Nr. T1-224). 

 1.13. SVARSTYTA. 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“. 

 Balsavo: už – 17, susilaikė – 5.  

 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. T1-225). 

 1.14. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos 

vietos projektų įgyvendinimo.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti N. Trinskienei, H. Simonaitienei, A. Kairiui. 

N. Trinskienė, H. Simonaitienė, A. Kairys nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 

10.35 val. palieka posėdžių salę.  

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

siūloma: 

1. Pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis 2014–

2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos vietos projektų įgyvendinime pagal 2014–2020 m. 

Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto priemonę „Prielaidų ekonominei veiklai kaime 

sudarymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir II prioriteto priemonę „Patrauklių jaunimui gyventi 

kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). 

2. Prisidėti prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos vietos projektų 

įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iki 78143 Eur. 

3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis su paraiškų teikėjais. 

I. Malinauskas pateikė klausimą S. Kiudžiui. 

S. Kiudis atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 18, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl prisidėjimo prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos 

plėtros strategijos vietos projektų įgyvendinimo“ (sprendimo Nr. T1-226). 

10.38 val. N. Trinskienė, H. Simonaitienė, A. Kairys grįžta į posėdžių salę. 
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 1.15. SVARSTYTA. Viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro vadovo pareigoms eiti organizavimas.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti Š. Varnai. 

Š. Varna nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.38 val. palieka posėdžių salę.  

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro vadovo pareigoms eiti. 

2. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių: 

2.1. parengti Darbo kodekso ir Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų reikalavimus atitinkantį viešo konkurso skelbimą ir 

organizuoti jo paskelbimą Valstybės tarnybos departamento, Pasvalio rajono savivaldybės ir VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro interneto svetainėse; 

2.2. papildomai organizuoti informacijos apie paskelbtą viešą konkursą VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti paviešinimą rajono laikraštyje „Darbas“ ir 

savaitraštyje „Lietuvos sveikata“. 

Balsavo: už – 21.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-227). 

10.41 val. Š. Varna grįžta į posėdžių salę. 

 1.16. SVARSTYTA. Konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 

vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų 

bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. 

 L. Kruopis pateikė klausimus. 

 J. Karčiauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas, G. Žardeckas. L. Kruopis pasisakė Frakcijos vardu. 

 Balsavo: už – 14, prieš – 6, susilaikė – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų 

bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-

228). 

 1.17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 

T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. 

sprendimu Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), kalbėjo apie Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo keitimo priežastis. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-229). 

 1.18. SVARSTYTA. Viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Skelbti viešą konkursą UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti. 

2. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių: 

2.1. parengti teisės aktų reikalavimus atitinkantį viešo konkurso skelbimą ir organizuoti jo 

paskelbimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

Pasvalio rajono savivaldybės ir UAB „Pasvalio autobusų parkas“ interneto svetainėse; 
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2.2. papildomai organizuoti informacijos apie paskelbtą viešą konkursą UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“ vadovo pareigoms eiti paviešinimą rajono laikraštyje „Darbas“. 

 Balsavo: už – 14, prieš – 5, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio autobusų parkas“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-230). 

 1.19. SVARSTYTA. Viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Skelbti viešą konkursą UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo pareigoms eiti. 

2. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių: 

2.1. parengti teisės aktų reikalavimus atitinkantį viešo konkurso skelbimą ir organizuoti jo 

paskelbimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

Pasvalio rajono savivaldybės ir UAB „Pasvalio vandenys“ interneto svetainėse; 

2.2. papildomai organizuoti informacijos apie paskelbtą viešą konkursą UAB „Pasvalio 

vandenys“ vadovo pareigoms eiti paviešinimą rajono laikraštyje „Darbas“. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 4, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso UAB „Pasvalio vandenys“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-231). 

 1.20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas. 

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais). 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-232). 

 1.21. SVARSTYTA. Mokymosi atostogų suteikimas ir apmokėjimas. 

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), pristatė papilomą 

informaciją. 

L. Kruopis pateikė klausimus ir siūlė sprendimo projekto įvardintus punktus papildyti žodžiu 

„dalį“. 

J. Karčiauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas kalbėjo, kad dėl sprendimo bus balsuojama ir jis bus priimtas po sprendimo 

projekto patikslinimo.  

Pasisakė G. Žardeckas. 

 1.22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo 

Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus, 

patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-170 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 22.  

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

30 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-234). 

 1.23. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2015 m. sausio 28 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-22 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 
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rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pritarti Papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. sausio 28 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-22 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti papildomą 

susitarimą Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 

ASR-22. 

 Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2015 m. 

sausio 28 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-22 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje““ (sprendimo Nr. T1-235). 

 S. Vainauskas pateikė klausimą. 

 G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

 1.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašą. 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. 

sprendimą Nr. T1-85 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos nuostatų 

tvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

 Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-236). 

 1.25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetų 

patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. 

veiklos prioritetus: 

1. Atnaujinti ir plėsti Pasvalio rajono savivaldybės viešąją infrastruktūrą; 

2. Gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugas; 

3. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai; 

4. Užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą. 

N. Matulienė, A. Kairys, G. Žardeckas, N. Trinskienė pateikė klausimus. 

K. Grabauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, J. Vaitiekūnienė. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie N. Matulienės siūlymą ir jį įvardijo, kad prioritetas „4. Užtikrinti 

socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą“ perkeliamas į 1-ą vietą, visi kiti prioritetai išsidėsto atitinkamai 

pagal eiliškumą, pasisakė apie alternatyvų balsavimą. 

Pasisakė V. Janušonis, J. Vaitiekūnienė. 

G. Gegužinskas patikslino, kad prioritetas „Užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą“ 

įrašomas 1-uoju ir klausė Tarybos narių. 

Bendru sutarimu N. Matulienės siūlymui pritariama. 

G. Gegužinskas patikslino, kad prioritetai surašomi:  

1. Užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą; 

2. Atnaujinti ir plėsti Pasvalio rajono savivaldybės viešąją infrastruktūrą; 

3. Gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugas; 



 10 

4. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai. 

 Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 metų veiklos 

prioritetų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-237). 

 1.21. SVARSTYTA. Mokymosi atostogų suteikimas ir apmokėjimas. 

G. Gegužinskas perskaitė Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos J. Karčiauskienės atliktus 

pakeitimus, kad punktai būtų išdėstomi taip: 

2.1.1. už mokymosi atostogų dalį, trunkančią iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, 

paliekamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis; 

2.1.2. už mokymosi atostogų dalį, trunkančią nuo dešimt darbo dienų iki dvidešimt darbo 

dienų per vienus darbo metus, paliekama pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, bet ne 

mažiau kaip minimali mėnesinė alga; 

2.1.3. už mokymosi atostogų dalį, trunkančią dvidešimt darbo dienų ir ilgiau per vienus 

darbo metus, paliekama minimali mėnesinė alga. 

2.2.1. už mokymosi atostogų dalį, trunkančią iki dvidešimt darbo dienų per vienus darbo 

metus, paliekama pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, bet ne mažiau kaip minimali 

mėnesinė alga; 

2.2.2. už mokymosi atostogų dalį, trunkančią dvidešimt darbo dienų ir ilgiau per vienus 

darbo metus, paliekama minimali mėnesinė alga. 

4 punkte įrašoma „Valstybės tarnautojams netaikomos šios sprendimo 2.2 punkto nuostatos“. 

 Balsavo: už – 22. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo“ 

(sprendimo Nr. T1-233). 

 1.26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimas. 

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Sudaryti nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo 

Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisiją (toliau – Komisija): 

1.1. Vladas Braziūnas – rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys; 

1.2. Valentinas Sventickas – rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys; 

1.3. Rasa Andžiuvienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė; 

1.4. Gediminas Žardeckas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys; 

1.5. Laimutė Vaitkevičienė – Pasvalio r. Joniškėlio Petkevičaitės Bitės gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja. 

Pranešėja kalbėjo apie: Komisijos pirmininko paskyrimą; Komisijos darbo reglamento punktų 

keitimus. 

Pasisakė G. Gegužinskas dėl Reglamento 8 p. – Komisijos sekretoriaus skyrimo, argumentavo;  

Komisijos pirmininku siūlė Rasos Andžiuvienės kandidatūrą. 
Pasisakė V. Janušonis, G. Gegužinskas, N. Matulienė. 

Balsavimas dėl G. Žardecko kandidatūros į Komisijos narius. 

 Balsavo: už – 9, prieš – 9, susilaikė – 2, nebalsavo – 2. 

 Sprendimas nepriimtas, Opozicija turi pasiūlyti kitą kandidatą į Komisijos narius. 

G. Gegužinskas pateikė klausimą. 

Opozicijos vardu L. Kruopis atsisako siūlyti savo kandidatą ir siūlo S. Kiudžio kandidatūrą, 

argumentavo. 

S. Kiudis sutiko būti Komisijos nariu. 

G. Gegužinskas patikslino, kad vietoj G. Žardecko įrašomas S. Kiudis. 

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 20, susilaikė – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio 

literatūros premijos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimo“ (sprendimo Nr. 

T1-234). 

 G. Gegužinskas pateikė klausimą Savivaldybės tarybos nariams dėl Tarybos posėdžio darbo, 

tolimesnio klausimų svarstymo. 
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 Bendru sutarimu tęsiamas Tarybos posėdžio darbas. 

 1.27. SVARSTYTA. Pasvalio krašto premijos paskyrimas. 

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

projektą, kuriame siūloma skirti Pasvalio krašto premiją – 2 000 Eur – iš Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžeto Kultūros programos (04) pagal priemonę 02.01.01.17 – už Pasvalio krašto garsinimą, Pasvalio 

kraštu besidominančių žmonių vienijimą ir šiuolaikinės kultūros raiškos skleidimą Lietuvoje, kalbėjo 

apie gautas kandidatūras, rekomendacijų vertinimą, Komitetų nuomonę dėl 2 (Žurnalo ,,Šiaurietiški 

atsivėrimai“ visuomeninė redakcija ir Pasvalio kultūros centro Ustukių filialo vyresniųjų šokių 

kolektyvas ,,Šėltinis“) kandidatūrų. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

Alternatyvus balsavimas: 

1 (Žurnalo ,,Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija) – 8. 

2 (Pasvalio kultūros centro Ustukių filialo vyresniųjų šokių kolektyvas ,,Šėltinis“) – 14. 

 NUSPRĘSTA. Balsų dauguma į sprendimo projektą įrašoma „Pasvalio kultūros centro Ustukių 

filialo vyresniųjų šokių kolektyvas ,,Šėltinis““. 

 Balsavo dėl viso sprendimo: už – 21, susilaikė – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo“ (sprendimo Nr. T1-

235). 

 1.28. SVARSTYTA. Lėšų skyrimas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos 

apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir 

sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti L. Kruopiui. 

L. Kruopis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.39 val. palieka posėdžių salę.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Skirti Pasvalio bokso klubui ,,Boksininkas“ 500 eurų iš Savivaldybės biudžeto Sveikatos 

apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę 09.02.01.02.06 „Nevyriausybinių 

kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ 

perspektyvių sportininkų ir sporto mokytojų skatinimui.  

2. Skirti 99 500 eurų iš Savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir 

sporto programos pagal priemones 09.02.01.02.06 ir.09.02.01.02.07 ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir 

sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

N. Trinskienė, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

R. Savickas atsakė į pateiktus klausimus. 

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

 Balsavo: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 2, nebalsavo – 3. 

Kalbėjo G. Žardeckas. 

Dėl techninių kliūčių balsavimo rezultatai nebuvo įskaityti. 
G. Gegužinskas siūlė pakartoti balsavimą: 

 Balsavo: už – 15, prieš – 3, susilaikė – 2, nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti““ (sprendimo Nr. 

T1-236). 

11.48 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

 1.30. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios 

infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimui. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pritarti, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracija paramai gauti pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ teiktų ir, gavusi paramą, įgyvendintų šį 

projektą „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“. 
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2. Prisidėti prie šio sprendimo 1 punkte nurodyto projekto finansavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei užtikrinti 

tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengs projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamų, 

bet būtinų projektams įgyvendinti išlaidų apmokėjimą Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis. 

3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su nurodyto 

projekto paraiškos pateikimu, vertinimu ir su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus (sutartis ir 

kt.). 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto „Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo 

viešosios infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimui“ (sprendimo Nr. T1-237). 

 2. Informacijos: 

 2.1. Atsakymas į Savivaldybės tarybos narės N. Matulienės paklausimą. 

 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie pateiktą informaciją. 

 2.2. Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos paklausimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie pateiktą atsakymą 

Savivaldybės tarybos nariams, argumentavo. 

 

 1.31. Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos paklausimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys G. Žardeckas. Jis Opozicinės Socialdemokratų darbo ir 

Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos vardu perskaitė paklausimą (pridedama).  

 Pasisakė N. Matulienė, G. Gegužinskas, V. Janušonis, L. Kruopis, G. Žardeckas. 

  

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


