
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-12-30 Nr. T2-13 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 18 d. 10.00–14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

Nedalyvavo: N. Trinskienė (dėl darbo). 

 

G. Gegužinskas informavo apie posėdyje nedalyvaujančią Tarybos narę ir nedalyvavimo 

priežastį, pristatė posėdžio darbotvarkę, į kurią siūlė įtraukti klausimą „Dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo MB „Krabinukas“ priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje“, pristatė 

klausimo pranešėją, kalbėjo apie klausimo apsvarstymą Komitetuose, pateikė klausimą Tarybos nariams 

dėl pasiūlymų Tarybos posėdžio darbotvarkei. 

Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės pasisakė: I. Malinauskas apie situaciją dėl klausimo „Dėl 

prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Krabinukas“ priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 

3, Pasvalyje“ svarstymo; R. Mitrienė apie ataskaitos pateikimą Savivaldybės tarybos nariams iš 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos posėdžio, argumentavo; J. Jovaišienė apie abejones 

dėl klausimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Krabinukas“ priklausančioje 

kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje“ svarstymo, argumentavo. 

Nuo 10.04 val. Tarybos posėdyje dalyvauja J. Vaitiekūnienė. 

Pasisakė G. Gegužinskas ir klausė Tarybos narių nuomonės dėl R. Mitrienės siūlymo išklausyti 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos posėdžio informaciją. 

Prieštaraujančių dėl informacijos išklausymo – nebuvo. 

Balsavimas dėl 24 klausimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB 

„Krabinukas“ įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Už (įtraukti) – 16. 

Prieš (neįtraukti) – 8. 

NUSPRĘSTA. 24 klausimas „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB 

„Krabinukas“ įtraukiamas į Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 

„Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-

247).  

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimo (T-252).  

1.3. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę mokyklą, išdalijant jos teises ir 

pareigas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai (T-255).  

1.4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (T-248).  



 2 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (T-257).  

1.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos 

vertinimo komisijos sudarymo (T-261).  

1.7. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-249).  

1.8. Dėl Dalios Remeikienės skyrimo į Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigas naujai 

kadencijai (T-256).  

1.9. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (T-250). 

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

264). 

1.11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės išrinkimo (T-251). 

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

Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-265) 

1.13. 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-269). 

1.14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-132 

„Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų atlygintinų 

paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-253). 

1.15. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-254). 

1.16. Dėl Pasvalio „Riešuto“ mokyklos didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-259). 

1.17. Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono savivaldybės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo (T-258). 

1.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos 

patvirtinimo (T-260). 

1.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.T1-24 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų 

priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (T-263). 

 1.20. Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų 

objektų sąrašo patvirtinimo (T-268). 

 1.21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl 

kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-267). 

1.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo (T-266).  

1.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir savivaldybės 

kontrolieriaus 2020 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo (T-270). 

1.24. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Krabinukas“ priklausančioje 

kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje (T-271). 

2. Išklausyti informaciją: 

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

paklausimo 

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

 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

kuriame siūloma pakeisti Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-259 ,,Dėl priėmimo į 

Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-242). 

 1.2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimas.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti N. Trinskienei, J. Jovaišienei, A. Kairiui, H. 

Simonaitienei, R. Mitkui, R. Andžiuvienei, G. Andrašūnui. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl nusišalinimo svarstant 

Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą 2020-2022 

metams, perskaitė Rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo 

tvarkos (toliau – Rezoliucija), patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. 

sprendimu Nr. KS-4 „Dėl rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo 

tvarkos patvirtinimo“ 7 punktą. Remdamasis Rezoliucijos 7.3 punktu siūlė Tarybos nariams dėl 

nusišalinimo apsispręsti balsuojant. 

G. Andrašūnas pateikė klausimą. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo G. Žardeckas, H. Simonaitienė, V. Linkevičius, G. Gegužinskas. 

Balsavimas dėl J. Jovaišienės, A. Kairio, H. Simonaitienės, R. Mitkaus, R. Andžiuvienės, G. 

Andrašūno nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nenusišalinti) – 10, prieš (nusišalinti) – 7, nebalsavo – 6.  

NUSPRĘSTA. Balsų dauguma Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia, Tarybos nariai lieka posėdžių salėje. 

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

kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų planą 2020–2022 metams. 

2. Paskirti Vidą Stokienę, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiąją specialistę, veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi. 

Kalbėjo L. Kruopis, dr. G. Vilys. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-243). 

 1.3. SVARSTYTA. Sutikimas reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę mokyklą, išdalijant 

jos teises ir pareigas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui. 

V. Janušonis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.23 val. palieka posėdžių salę.  

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

kuriame siūloma sutikti reorganizuoti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę 

mokyklą su Kriklinių pradinio ugdymo skyriumi, skaidymo būdu išdalijant jos teises ir pareigas 

Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai. 

Kalbėjo I. Malinauskas, G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinę 

mokyklą, išdalijant jos teises ir pareigas Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai ir Pasvalio r. Pumpėnų 

gimnazijai“ (sprendimo Nr. T1-244). 

10.29 val. V. Janušonis grįžta į posėdžių salę. 

 1.4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti G. Gegužinskui, R. Mitrienei. 

G. Gegužinskas, R. Mitrienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.29 val. palieka 

posėdžių salę.  

 Savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkauja S. Kiudis. 

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrą. 
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J. Vaitiekūnienė, L. Kruopis pateikė klausimus. 

 J. Karčiauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-245). 

10.37 val. G. Gegužinskas, R. Mitrienė grįžta į posėdžių salę. 

 Savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkauja G. Gegužinskas. 

 1.5. 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). 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – 

Reglamentas) pakeitimus, protokolinį įrašą, kad vieną naują Reglamento redakciją, parengtą Juridinio 

ir personalo skyriaus, Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas apsvarstytų ir pasiūlymus 

dėl Reglamento svarstymo Savivaldybės taryboje pateiktų iki 2020 m. gegužės 1 d.  

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-246). 

 1.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės 

veiklos vertinimo komisijos sudarymas.  

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

projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo 

tarnybinės veiklos vertinimo komisiją. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-247). 

 1.7. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimas. 

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 

2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-248).  

 1.8. SVARSTYTA. Dalios Remeikienės skyrimas į Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus 

pareigas naujai kadencijai.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Vaitiekūnienei. 

J. Vaitiekūnienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.44 val. palieka posėdžių 

salę.  

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

projektą, kuriame siūloma: 

 1. Paskirti Dalią Remeikienę į Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigas 2019 m. 

sausio 2 d. penkerių metų laikotarpiui naujai kadencijai laimėjus konkursą. 
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 2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintautą Gegužinską nustatyti Dalios Remeikienės 

darbo sutarties sąlygas, susijusias su darbo užmokesčiu, bei pasirašyti ją, atlikti kitus juridinius 

veiksmus, susijusius su Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 

direktoriaus skyrimu į pareigas. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Dalios Remeikienės skyrimo į Pasvalio r. Vaškų 

gimnazijos direktoriaus pareigas naujai kadencijai“ (sprendimo Nr. T1-249). 

10.47 val. J. Vaitiekūnienė grįžta į posėdžių salę. 

Kalbėjo Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorė D. Remeikienė, J. Vaitiekūnienė. 

 1.9. SVARSTYTA. Valstybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

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

priešgaisrinei tarnybai jos nuostatuose šiuo metu numatytai veiklai vykdyti pagal valstybės turto 

panaudos sutartį 10 metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise 

priklausantį Pasvalio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ 

(sprendimo Nr. T1-250). 

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

vandenys“.  

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 10 metų savarankiškosioms savivaldybių 

funkcijoms atlikti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijų patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra pradinė vertė 

– 286 783,67 Eur, likutinė vertė 2019 m. lapkričio 30 d. – 13 082,75 Eur, ilgalaikį nematerialųjį turtą, 

kurio pradinė vertė – 1 303,29 Eur, likutinė vertė 2019 m. lapkričio 30 d. – 0,00 Eur, trumpalaikį 

materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 194,24 Eur.  

I. Malinauskas pateikė klausimus. 

V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

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

UAB „Pasvalio vandenys“ (sprendimo Nr. T1-251). 

 1.11. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės 

išrinkimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma išrinkti uždarąją akcinę bendrovę 

„Analitika“ uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų 

rinkinių auditui atlikti. 

 L. Kruopis, G. Žardeckas, I. Malinauskas, N. Matulienė pateikė klausimus. 

 V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Į I. Malinausko pateiktą klausimą atsakė V. Antanavičienė, G. Gegužinskas. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 4.  

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

įmonės išrinkimo“ (sprendimo Nr. T1-252). 

 Kalbėjo G. Gegužinskas. 

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

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

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui.  

 Pasisakė V. Linkevičius. 

 V. Janušonis pasisakė ir 11.03 val. paliko posėdžių salę. 

 Pasisakė G. Gegužinskas, I. Malinauskas, J. Vaitiekūnienė, V. Linkevičius. 
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 G. Gegužinskas siūlė balsuoti dėl Tarybos narių nusišalinimo nuo klausimo (dėl Savivaldybės 

2019 metų biudžeto pakeitimo) svarstymo ir balsavimo (ar kas nors turi nusišalinti). 

Balsavo: už (neturi nusišalinti) – 15, prieš (nusišalina) – 4, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Nusišalinti niekam nereikia, Tarybos nariai lieka posėdžių salėje. 

 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 papildomai gautus raštus, 

1 priedo pataisymus. 

 Nuo 11.09 val. V. Janušonis dalyvauja Tarybos posėdyje. 

 G. Žardeckas, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

 Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

 Pasisakė J. Jovaišienė. 

 Balsavo: už – 19, susilaikė – 4, 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. T1-253). 

 1.13. 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. Grabauskienė. 

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“. 

 Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 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. T1-254). 

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

T1-132 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų 

atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė R. Beinorienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamas atlygintinas paslaugas 

ir jų įkainius, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 

T1-132 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų 

atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ ir juos išdėstyti nauja redakcija. 

Kalbėjo V. Janušonis, nusišalina nuo balsavimo, 11.22 val. palieka posėdžių salę.  

Kalbėjo L. Kruopis, G. Gegužinskas, A. Sudavičius. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

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

d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-

255). 

 1.15. SVARSTYTA. Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas.  

11.25 val. V. Janušonis grįžta į posėdžių salę. 

Pranešėja – Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė R. Beinorienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną darbuotojų, 

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

specialiųjų dotacijų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pareigybių (etatų) skaičių – 106 etatai. 

Kalbėjo N. Matulienė. 

Balsavo: už – 22, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-256). 
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 1.16. SVARSTYTA. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

E. Vegytė-Anilionė, J. Vaitiekūnienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.28 val. 

palieka posėdžių salę.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio „Riešuto“ mokyklos  didžiausią leistiną 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Valstybės specialiųjų 

dotacijų ir specialiosios programos lėšų pareigybių (etatų) skaičių – 77,62 etato. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio „Riešuto“ mokyklos didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-257). 

 1.17. SVARSTYTA. Trūkstamų specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

Pasisakė G. Gegužinskas, siūlė vadovautis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. 

sausio 9 d. Nr. KS-4 sprendimu „Dėl rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“, argumentavo, siūlė balsavimu nuspręsti, kad Etikos komisijos 

rekomenduojamiems asmenims nusišalinti nereikia, argumentavo.  

11.30 val. E. Vegytė-Anilionė, J. Vaitiekūnienė grįžta į posėdžių salę. 

Balsavimas dėl Tarybos narių nusišalinimo/nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo.  

Balsavo: už (neturi nusišalinti) – 14, prieš (nusišalina) – 4, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Savivaldybės tarybos nariai gali pasilikti Tarybos posėdžių salėje ir dalyvauti 

klausimo svarstyme. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Trūkstamų specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą.    

2. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administraciją kiekvienų metų Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programoje numatyti lėšas 

šio sprendimo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo finansavimui, pristatė Komitetų siūlymus. 

Klausimus pateikė V. Linkevičius, I. Malinauskas. 

D. Vasiliūnienė atsakė į V. Linkevičiaus pateiktą klausimą. 

G. Gegužinskas atsakė į I. Malinausko pateiktą klausimą. 

Pasisakė V. Linkevičius, N. Matulienė, I. Malinauskas, A. Kairys, A. Sudavičius, R. Mitrienė, N. 

Matulienė, G. Gegužinskas. 

Alternatyvus balsavimas: 

1. 200 Eur – 1; 

2. 300 Eur – 14; 

3. 500 Eur – 8.  

Nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Balsų dauguma – 300 Eur. 

G. Gegužinskas pateikė klausimą Tarybos nariams dėl pastabų sprendimo projektui. 

Pastabų sprendimo projektui – nebuvo . 

G. Gegužinskas patikslino, kad 3.2 punktas lieka taip, kaip buvo pasiūlyta Biudžeto, 

ekonomikos ir kaimo reikalų komitete, bei tam pritarė Taryba, o kituose punktuose – paliekamas 

skaičius 300, ten, kur parašyta 1 000 Eur – išbraukiami. 
 Balsavo: už – 23, susilaikė – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo į Pasvalio rajono 

savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-258). 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

 

Pertrauka 11.50 – 12.10 val.  

 1.18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitą, Savivaldybės tarybos nariams pateikė pristatymą.  

A. Sudavičius pateikė klausimą. 

D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Balsavo: už – 24.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-259). 

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

Nr.T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos, patvirtintos Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos 

patvirtinimo“, 4 lentelę „Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos 

lėšos“. 

N. Matulienė pateikė klausimą. 

A. Lindienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

d. sprendimo Nr.T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-

260). 

 1.20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 

2020 metų objektų sąrašo patvirtinimas. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir 

plėtros programos 2020 metų objektų sąrašą.  

I. Malinauskas pateikė klausimus. 

R. Endziulaitis atsakė į pateiktus klausimus. 

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

G. Gegužinskas kalbėjo apie patikslinimus po Komitetų posėdžių ir juos įvardijo. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir 

plėtros programos 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-261). 

 1.21. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 

T1-21 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir 

gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir 

skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo 

sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 

skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 

eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-46 redakcija).  

 I. Malinauskas pateikė klausimą. 

 G. Gegužinskas perskaitė svarstomo klausimo pavadinimą. 

 Pasisakė N. Matulienė, V. Linkevičius. Š. Varna kalbėjo dėl 10.7 punkto – tikslesnio aprašo 

parengimo tiems, kurie prisideda ne mažiau kaip 50 proc. statybos darbų vertės prie Pasvalio rajono 

savivaldybės gyventojams svarbaus kelio ar gatvės tiesimo, rekonstravimo ir remonto; I. Malinauskas 
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siūlė atkreipti dėmesį dėl lėšų kelių inventorizacijai Savivaldybės biudžete numatymo, juridinio ar 

fizinio asmens iniciatyva kelio atkarpos projekto pasirengiamo ir mažesnio statybos darbų vertės 

prisidėjimo. 

 J. Jovaišienė siūlė rengiamame apraše suinteresuotiems asmenims numatyti kelių 

inventorizacijos atlikimo galimybę. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1. 

 J. Jovaišienės replika po balsavimo. 

 Pasisakė G. Gegužinskas. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 

d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės 

reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-262). 

 1.22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbo 

plano patvirtinimas. 

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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbo planą. 

 Balsavo: už – 24.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo 

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-263). 

 1.23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir 

savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimas. 

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti G. Gegužinskui, S. Kiudžiui. 

G. Gegužinskas pasisakė ir siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl nusišalinimo. 

Balsavimas dėl Tarybos narių nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.  

Balsavo: už (neturi nusišalinti) – 17, prieš (nusišalina) – 1, susilaikė – 1, nebalsavo – 5.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti nereikia. 

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir 

Savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų kasmetinių atostogų eilę. 

L. Kruopis pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų 

pavaduotojų ir savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-264). 

 1.24. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas MB „Krabinukas“ 

priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje. 

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

projektą, kuriame siūloma apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką MB „Krabinukas“ (juridinio 

asmens kodas 304641451) priklausančioje kavinėje „Krabinukas“, esančioje Vyšnių g. 3, Pasvalyje, 

kalbėjo apie išsakytas nuomones Komitetuose dėl kavinės darbo laiko. 

Nuo 13.00 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja Š. Varna. 

Klausimus pateikė J. Jovaišienė, V. Janušonis, G. Žardeckas. 

E. Tuskėnas atsakė į pateiktus klausimus. 

Į J. Jovaišienės klausimą atsakė I. Malinauskas. 

Pasisakė H. Simonaitienė, J. Jovaišienė, N. Matulienė, A. Sudavičius, J. Vaitiekūnienė, V. 

Linkevičius, G. Gegužinskas. 

Nuo 13.15 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja A. Mulevičius. 

Balsavimas dėl klausimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB 

„Krabinukas“ priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje“ svarstymo Tarybos posėdyje. 

 Balsavo: už (klausimą svarstyti šiame Tarybos posėdyje) – 14, prieš (klausimo svarstymą 

atidėti) – 7, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Klausimą „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB 

„Krabinukas“ priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje“ svarstyti šiame Tarybos posėdyje. 
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Alternatyvus balsavimas dėl kavinės „Krabinukas“, esančioje Vyšnių g. 3, Pasvalyje, darbo 

laiko. 

1 variantas „iki 22 val.“ – 14. 

2 variantas „iki 23 val.“ – 4.  

Nebalsavo – 3. 

NUSPRĘSTA. Kavinės „Krabinukas“, esančioje Vyšnių g. 3, Pasvalyje, darbo laikas iki 22 val. 

G. Gegužinskas patikslino, kad į sprendimo 1 punktą įrašoma „iki 22.00 val.“ ir „Sprendimas 

įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.“. 

Balsavimas už visą sprendimą: už – 17, susilaikė – 2, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB 

„Krabinukas“ priklausančioje kavinėje Vyšnių g. 3, Pasvalyje“ (sprendimo Nr. T1-265). 

 2. Informacijos: 

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

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

paklausimą. 

 2.2. Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos posėdžio ataskaita. 

 Pranešėja – Savivaldybės tarybos narė R. Mitrienė. Ji pateikė pristatymus: „Kompensuojamųjų 

vaistų ir medicinos priemonių analizė išrašyti ir išduoti elektroniniai receptai 2019 m. 1-10 mėn.“, 

„Viešųjų ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai 2019 metais“, „Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų planuojami mastai 2020 metams“. 

 Pasisakė G. Gegužinskas, V. Janušonis. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


