
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

NEEILINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-01-15 Nr. T2-1 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2020 m. sausio 8 d. 10.00–10.45 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

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

 

Nedalyvavo: R. Želvys (dėl ligos). 

 

G. Gegužinskas informavo apie posėdyje nedalyvaujantį Tarybos narį, perskaitė Jungtinės 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų frakcijos 

(toliau – Frakcija) pareiškimą apie pasikeitusį Frakcijos pirmininką, kalbėjo apie neeilinį tarybos 

posėdį, priežastis dėl jo sušaukimo, darbą Tarybos kolegijos ir Tarybos komitetų posėdžiuose, kad 

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro 6 klausimai, pateikė klausimą Tarybos nariams 

dėl pasiūlymų Tarybos posėdžio darbotvarkei. 

I. Malinauskas į darbotvarkę siūlė įtraukti jo žodinį paklausimą. 

G. Gegužinskas patikslino, kad darbotvarkę sudaro 6 klausimai ir Tarybos nario I. Malinausko 

paklausimas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-261 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-272).  

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-263 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-273). 

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

centro vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo (T-277). 

1.4. 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-274). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (T-275). 

1.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo (T-

276). 

2. Dėl Savivaldybės tarybos nario Igorio Malinausko paklausimo. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 24.  

G. Gegužinskas Tarybos narius informavo apie RFID (įėjimo) žetonus. 
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1. Svarstomi klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo 

Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vedėja R. Gedvilienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, 

patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-261 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 4.5 

punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija.“. 

Pasisakė I. Malinauskas, H. Simonaitienė, A. Kairys, J. Vaitiekūnienė, G. Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

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

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-1). 

 1.2. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. 

sprendimo Nr. T1-263 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vedėja R. Gedvilienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės 

aprašymo, patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-

263 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“, 4.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija.“. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-2). 

 1.3. SVARSTYTA. Viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymas.  

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

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti viešo 

konkurso organizavimo eigą, pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Sudaryti viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro vadovo pareigoms eiti komisiją: 

1.1. Dalė Petrėnienė – komisijos pirmininkė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Finansų skyriaus vedėja; 

1.2. Nijolė Matulienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Socialinių 

reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto atstovas; 

1.3. Regina Mitrienė – komisijos narė, Lietuvos gydytojų sąjungos Pasvalio filialo atstovas. 

1.4. Jurgita Karčiauskienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja; 

1.5. Dalia Vasiliūnienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja); 

2. Paskirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 

vyriausiąją specialistę Virginiją Gesevičienę viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio pirminės 

asmens priežiūros centro vadovo pareigoms eiti komisijos sekretore. 

3. Pavesti konkursą viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

vadovo pareigoms eiti organizuoti 2020 m. sausio 15 d. 10 val. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 
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Balsavo: už – 24 (I. Malinausko balsas užskaitomas „už“) (vienbalsiai). 

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

asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-

3). 

 1.4. 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), įvardijo pakeitimus. 

Balsavo: už – 24.  

 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. T1-4). 

 1.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymas.  

G. Gegužinskas nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.20 val. palieka posėdžių 

salę.  

Savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkauja S. Kiudis. 

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko darbo užmokestį, kurį 

sudaro: 

1.1. pareiginė alga, apskaičiuojama pagal koeficientą 18,3 (pareiginės algos baziniais 

dydžiais); 

1.2. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. 

sprendimą Nr. T1-66 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio 

nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-5). 

 10.22 val. G. Gegužinskas grįžta į posėdžių salę ir pirmininkauja Savivaldybės tarybos 

posėdžiui. 

 1.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio 

nustatymas.  

S. Kiudis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.23 val. palieka posėdžių salę.  

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Stanislovo Kiudžio darbo 

užmokestį, kurį sudaro: 

1.1. pareiginė alga, apskaičiuojama pagal koeficientą 15,3 (pareiginės algos baziniais 

dydžiais); 

1.2. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. 

sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ 2 punktą. 

Balsavo: už – 22, susilaikė – 1.  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo 

užmokesčio nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-6). 

 10.25 val. S. Kiudis grįžta į posėdžių salę. 

 2. Savivaldybės tarybos nario Igorio Malinausko paklausimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys I. Malinauskas. Jis žodžiu pateikė klausimą 

Savivaldybės mero pavaduotojui S. Kiudžiui, kaip kuruojančiam švietimo sritį – kodėl Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos mokytojams nebuvo išmokėtas visas darbo užmokestis už 2019 m. gruodžio 

mėn., kodėl darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliuose nėra paaiškinimo, už ką gaunamas 

atlyginimas, kokie mokami mokesčiai ir kodėl nebuvo sumokėti atlyginimai mokytojams už 

popamokinį vaikų ugdymą? 

 Pasisakė G. Gegužinskas, V. Janušonis, J. Jovaišienė, I. Malinauskas, S. Kiudis, R. Mitkus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


