
 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2020-03-27 Nr. T3-9 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 20 d. 15.00–17.10 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Igoris Malinauskas. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo: (sąrašas pridedamas). 

 

Nedalyvavo: - 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl gyvenamojo namo pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-53). 

2. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (T-43). 

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-42). 

4. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-58). 

5. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (T-41). 

6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl 

savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo 

(T-40). 

7. Dėl pradinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos 

Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje (T-39). 

8. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių 

skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo (T-49). 

9. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-59). 

10. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-56). 

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

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-51). 

12. Dėl lėšų skyrimo įgyvendinant projektą ,,Kokybės krepšelis“ (T-50). 

13. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

neorganizavimo (T-45).  

14. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-44). 

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 

,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-67). 

16. Dėl Pasvalio kultūros centrui didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-

48). 

17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatų 

patvirtinimo (T-47). 

18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl 

Pasvalio krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-37). 

19. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (T-38). 



 
20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų 

veiklos ataskaitai (T-63). 

21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T-70). 

22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T-71). 

23. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos 

ataskaitai (T-68). 

24. 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-52). 

25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo mėnesinio 

tarifo nustatymo (T-66). 

26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitų patvirtinimo (T-65). 

27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-131 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (T-61). 

28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ 

pakeitimo (T-57). 

29. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 

direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms (T-54). 

30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (T-64). 

31. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-60). 

32. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės 

globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo (T-55). 

33. 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-72). 

34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-261 

„Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų objektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-69). 

35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos parašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-62). 

36. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti (T-46). 

37. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-73). 

38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl 

mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

39. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ keleivių nemokamo vežimo 

autobusais reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais. 

 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritariama. 

1. SVARSTYTA. Gyvenamojo namo pirkimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą.  

Komiteto nariai S. Vainauskas, Š. Varna, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė 

klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Pranešėja V. Antanavičienė, Savivaldybės meras atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

2. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto pardavimas. 



 
Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

4. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas dėl pradinės kainos nustatymo – 1 Eur už 1 kv. m.  

Pasisakė komiteto nariai dėl Savivaldybės mero G. Gegužinsko siūlymo. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimus ir pasisakė, siūlė 2 Eur už 1 kv. m. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į komiteto narė N. Trinskienės pateiktus klausimus. 

N. Trinskienės siūlymui dėl 2 Eur už 1 kv. m. pritarė I. Malinauskas, S. Vainauskas. 

Vyko pasisakymai, diskusija dėl nuomos kainos už 1 kv. m. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. Komiteto siūlymas – 2 Eur už 1 kv. m. 

5. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas apie 

tarnybinių automobilių naudojimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas siūlė įrašyti 27 tūkst. Eur. 

Kalbėjo komiteto narys Š. Varna, siūlė pirkimą atidėti. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas kalbėjo apie sprendimus perkant 

automobilį. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Komiteto nariai pritarė dėl sumos padidinimo „iki 27 000 eurų“. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

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

T1-93 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas apie naudojamus autobusus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą Savivaldybės kontrolierei R. Juodokienei. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą, pasisakė svarstomu 

klausimu. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

7. SVARSTYTA. Pradinio ugdymo programos nebevykdymas Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės 

mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

8. SVARSTYTA. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir 

mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymas. 



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

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimus. 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

9. SVARSTYTA. Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

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

Komiteto narys S. Vainauskas, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

10. SVARSTYTA. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

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

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

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

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

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

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas apie konkurso neorganizavimą, minėjo priežastis. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

12. SVARSTYTA. Lėšų skyrimas įgyvendinant projektą ,,Kokybės krepšelis“ 

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

Komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimą. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

13. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti neorganizavimas. 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

14. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms 

eiti organizavimas. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 

T1-250 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimas. 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

16. SVARSTYTA. Pasvalio kultūros centrui didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas. 

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

projektą. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Grigaravičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pranešėją patikslino Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

nuostatų patvirtinimas. 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

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

T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą. 



 
Komiteto narys S. Vainauskas, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja D. Grigaravičienė, Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas kalbėjo apie įrašą į protokolą – „atsiradus patalpoms, 

eksponatus grąžinti Joniškėlio krašto muziejui“, argumentavo. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas kalbėjo, kad Komiteto siūlymas bus pateiktas Savivaldybės 

tarybos posėdyje (Joniškėlio krašto muziejaus darbas pristabdomas, atsiradus patalpoms Joniškėlio 

krašto muziejaus veikla bus atnaujinta) ir priimtas protokolinis sprendimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

19. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms. 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

20. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

21. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, pristatė informaciją apie ekstremalią situaciją rajone dėl Koronaviruso (COVID-19). 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu ataskaita priimama. 

22. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

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

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

23. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė R. Juodokienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

Komiteto narė N. Trinskienė, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja R. Juodokienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

Komiteto narys Z. Zimkus informavo apie savo dalyvavimą Komiteto posėdyje. 

24. 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“. 

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

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimus. 

Pranešėjas R. Savickas atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys apie finansavimo galimybes. 

Komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimą ir pasisakė. 

Pranešėjas R. Savickas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas, komiteto narys S. Vainauskas, posėdžio 

pirmininkas I. Malinauskas apie VšĮ ,,SSK“ rėmimą. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas apie ekstremalios situacijos metu veiklų rėmimus. 

NUSPRĘSTA. Už parengtą sprendimo projektą – 3 (Z. Zimkus, Š. Varna, A. Kairys). 

Prieš – 2 (I. Malinauskas, S. Vainauskas).  

Susilaikė – 1 (N. Trinskienė apsispręs Taryboje). 

25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo 

mėnesinio tarifo nustatymas. 



 
Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė L. Bernatavičienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja L. Bernatavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas, paaiškino situaciją. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimus. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas, pranešėja L. Bernatavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitų patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Pasibaigus karantino laikotarpiui į Komiteto posėdį (su dokumentais) kviesti VšĮ Pasvalio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovą (-us), kad paaiškintų situaciją dėl papildomų 

pirkimų, skirtų įstaigos sanitarinių mazgų remontui. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-131 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendrai pritariama. 

28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos 

sudarymo“ pakeitimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

29. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės 

sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms. 

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

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

30. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimas. 

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

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

31. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų nustatymas. 

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

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja R. Ožalinskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritariama. 

32. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono 

socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimas. 

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

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

33. 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 – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis siūlė sprendimo projekto svarstymą 

atidėti. 

NUSPRĘSTA. Klausimo Savivaldybės tarybos posėdyje nesvarstyti, klausimo svarstymą atidėti. 

34. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 

T1-261 „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų objektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projektą, pristatė pakeitimus. 

Komiteto narys Š. Varna pateikė klausimą. 

Pranešėjas R. Endziulaitis atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 

T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo 

tvarkos parašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

36. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas investiciniams projektams finansuoti. 

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

pataisymus sprendimo projekte. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

37. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės vardu tvarkos 

aprašo patvirtinimas. 

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

projektą.  

Komiteto narys Š. Varna pateikė klausimą. 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

38. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 

T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

 39. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ keleivių 

nemokamas vežimas autobusais reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo 

projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėjas P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys S. Vainauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

 

 Protokolas surašytas garso įrašo pagrindu, komiteto posėdžio turinys – garso įraše. 

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Igoris Malinauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                             Milda Jarašūnienė 

 

 

 

 



 
Dalyvaujančių 2020 m. kovo 26 d. 15.00 val., nuotoliniu būdu Savivaldybės tarybos biudžeto 

ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, sąrašas 

Dalyvauja:  

1. Gintautas Gegužinskas 

2. Stanislovas Kiudis 

3. Rima Juodokienė  

4. Milda Jarašūnienė 

5. Edita Aleksandravičienė 

6. Povilas Balčiūnas 

7. Sprendimų projektų rengėjai 

Komiteto nariai:  

1. Igoris Malinauskas 

2. Zenonas Zimkus 

3. Neringa Trinskienė 

4. Antanas Kairys 

5. Šarūnas Varna 

6. Stasys Vainauskas 

 

 


