
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-04-09 Nr. T2-3 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 6 d. 10.00–14.45 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Nuotoliniu būdu dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

Nedalyvavo: A. Sudavičius (dėl ligos). 

 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus dėl 

nuotoliniu būdu vykdomų tarybos posėdžių darbo, argumentavo, Savivaldybės tarybos posėdžio eigą, 

Tarybos nario tapatybės identifikaciją (Tarybos nario pažymėjimo parodymą transliacijos metu). 

G. Gegužinskas perskaitė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių L. Kruopio, S. 

Vainausko, G. Žardecko pareiškimą „Dėl frakcijos pavadinimo keitimo“, kalbėjo apie darbotvarkę, 

kurią sudaro 38 klausimai, pasikeitusius klausimų pranešėjus.  

V. Janušonis, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus, kalbėjo apie balsavimą dėl darbotvarkės, pristatė 

balsavimo dėl posėdžio darbotvarkės projekto rezultatus pagal pateiktus Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos narių balsavimo lapus (pridedami 24 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių balsavimo 

lapai, toliau – Balsavimo lapas). 

 

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). 
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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 tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (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 2018 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 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). 

34. 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). 

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

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

patvirtinimo (T-73). 

 37. 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 (T-74). 

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

autobusais reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais (T-75).  
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Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu darbotvarkė patvirtinta. 

 

Svarstomi klausimai: 

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

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pirkti Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės 

sklypu, esantį Pasvalyje, Kalno g. 63, už 44 000 (keturiasdešimt keturis tūkstančius) Eur: 

1.1 namą (unikalus Nr. 6797-6000-8016) ir jam priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. 6750-

0001-0068) – už 41 200 Eur; 

1.2. ūkinį pastatą (unikalus Nr. 6797-6000-8020), garažą (unikalus Nr. 6797-6000-8030) ir 

kiemo statinius (unikalus Nr. 6797-6000-8030) – už 2 800 Eur. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių Povilą Balčiūną pasirašyti 

šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo sutartį. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl gyvenamojo namo pirkimo Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn“ (sprendimo Nr. T1-42). 

2. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto pardavimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Parduoti: 

1.1. (duomenys neskelbtini) jos nuomojamą ½ namo su priklausiniais, esantį (duomenys 

neskelbtini), bendras plotas – 66,99 kv. m, statybos metai – 1932, 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. 

(duomenys neskelbtini), 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 1/2 ūkinio pastato, 

unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 1/2 kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 4 

167,80 eurus, iš jų 217,80 eurai už turto vertės nustatymą. 

1.2. (duomenys neskelbtini) jos nuomojamą dviejų kambarių butą, esantį Pasvalio r. sav., 

(duomenys neskelbtini) (registro Nr. (duomenys neskelbtini), buto unikalus Nr. (duomenys 

neskelbtini), bendras plotas – 46,97 kv. m, statybos metai – 1960), už 1 315,20 eurus, iš jų 145,20 

eurai už turto vertės nustatymą. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių Povilą Balčiūną pasirašyti 

šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo–pardavimo sutartis. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“ (sprendimo Nr. T1-

43). 

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, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono 

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

parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-181 redakcija), ir išdėstyti jį nauja 

redakcija. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-44). 

4. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 
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1. Leisti: 

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnijai išnuomoti viešojo 

konkurso būdu ne ilgiau kaip 10 metų jos patikėjimo teise valdomas Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Žalgirio g. 16, Krinčino mstl., Krinčino sen.,  

Pasvalio r. sav. (registro Nr.35/139177, pastatas pažymėtas plane 1B2p, unikalus Nr. 6799-2001-

401:0003, patalpos indeksas – 10, bendras plotas – 19,98 kv. m, dalį bendro naudojimo patalpų, kurių 

indeksai – 9, 11, 12, bendras plotas – 4,02 kv. m; visų nuomojamų patalpų bendras plotas – 24,00 kv. 

m), telekomunikacijų veiklai ir nustatyti pradinę 1 kv. m nuomos kainą – 2,00 Eur per mėnesį; 

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijai išnuomoti viešo 

konkurso būdu ne ilgiau kaip 10 metų išnuomoti jos patikėjimo teise valdomas Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Žalioji g. 1, Namišių k., Namišių 

sen., Pasvalio r. sav. (registro Nr. 35/36753 pastatas pažymėtas plane 1B2p, unikalus Nr. 6798-1005-

5012, patalpos indeksas – 2-9, bendras plotas – 19,32 kv. m), telekomunikacijų veiklai ir nustatyti 

pradinę 1 kv. m nuomos kainą – 2,00 Eur per mėnesį. 

2. Įgalioti: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnijos seniūną pasirašyti su 

viešo nuomos konkurso laimėtoju 1.1 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų  nuomos sutartį bei 

turto perdavimo ir priėmimo aktą; 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijos seniūną pasirašyti su 

viešo nuomos konkurso laimėtoju 1.2 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų  nuomos sutartį bei 

turto perdavimo ir priėmimo aktą. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ (sprendimo Nr. T1-

45). 

5. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Leisti Pasvalio rajono savivaldybei įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne 

didesnė kaip 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, išperkamosios 

nuomos būdu.  

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių Povilą Balčiūną organizuoti 

viešąjį pirkimą tarnybiniam lengvajam automobiliui įsigyti ir pasirašyti visus su automobilio 

įsigijimu susijusius dokumentus. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 6.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį“ 

(sprendimo Nr. T1-46). 

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, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T1-93 

„Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ ir 

pripažinti netekusiu galios šio sprendimo 1.1 punktą. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl 

Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. ASR-251, sudarytos 2019 m. birželio 3 d. su UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“, pakeitimo. 

Balsavo: už – 23. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-47). 

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

pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje. 
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Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą, 

kuriame siūloma: 

1. Nebevykdyti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdymo pagal pradinio ugdymo programą (kodas 

85.20) Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje (nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos Kriklinių skyrius). 

 2. Įpareigoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktorių Gailutį Galiūną: 

 2.1. teisės aktų nustatyta tvarka įspėti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių 

pradinio ugdymo skyriaus darbuotojus apie galimą darbo sutarties nutraukimą ar būtinųjų darbo 

sutarties sąlygų pakeitimą; 

 2.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos 

Kriklinių pradinio ugdymo skyriaus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie pradinio ugdymo 

programos (kodas 85.20) nebevykdymą. 

 I. Malinauskas pateikė klausimą, pasisakė. 

 Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 24.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pradinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio 

r. Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyriuje“ (sprendimo Nr. T1-48). 

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

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

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Janušiui, L. Kruopiui, J. Vaitiekūnienei. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, klausė Tarybos narių nuomonės dėl nusišalinimo. 

Prieštaraujančių nebuvo, bendru sutarimu Tarybos nariai gali dalyvauti klausimo 

svarstyme, jų nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas 

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

kuriame siūloma nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir 

mokinių skaičių 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 24.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei 

klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės 

mokyklose nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-49). 

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

skaičiaus patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui. 

V. Janušonis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 

darbuotojas. 

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

kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių 

– 113,01 etato. 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

 2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-170 ,,Dėl 

Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“. 

 2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-172 ,,Dėl 

Pasvalio r. Daujėnų pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo“. 

 3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-50). 
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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, 

kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių – 

63,44. 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d.  

sprendimą Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“. 

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Balsavo: už – 24.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sprendimo projekto „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų 

gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-51). 

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, 

kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausią leistiną 

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

pareigybių (etatų) skaičių – 91,1 etato.  

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-168 ,,Dėl 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“. 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T1-20 ,,Dėl 

Pasvalio r. Narteikių mokyklai-darželiui ,,Linelis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo“. 

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-52). 

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

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Vaitiekūnienei. 

J. Vaitiekūnienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja.  

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

kuriame siūloma pritarti 15 procentų lėšų, reikalingų projekto ,,Kokybės krepšelis“ įgyvendinimui 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje, skyrimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Balsavo: už – 21.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl lėšų skyrimo įgyvendinant projektą ,,Kokybės 

krepšelis““ (sprendimo Nr. T1-53). 

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, kuriame siūloma neorganizuoti viešo konkurso Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pareigoms eiti. 

Balsavo: už – 24.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės 

mokyklos direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimo“ (sprendimo Nr. T1-54). 

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

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 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. 

I. Malinauskas pateikė klausimą. 

G. Gegužinskas, pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 23.  

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

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-55). 

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. 

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

Vegytei-Anilionei. 

R. Mitkus, R. Andžiuvienė, G. Andrašūnas, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio kultūros centro darbuotojai.  

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius, 

patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-250 „Dėl 

Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais) (toliau – Sąrašas): 

1. Papildyti Sąrašą 6.4 punktu: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Įkainis, Eur Pastaba  

6.4. Pasvalio kultūros centro ir jo 

skyrių organizuojamų konkursų, 

festivalių dalyvio mokestis 

asmeniui 3,00 Kai juose 

dalyvauja 

ne mažiau 

kaip 10 

dalyvių. 

 

Balsavo: už – 19.  

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

gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-56). 

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

patvirtinimas. 

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

Vegytei-Anilionei. 

R. Mitkus, R. Andžiuvienė, G. Andrašūnas, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio kultūros centro darbuotojai.  

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

projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio kultūros centrui didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių – 61,55. 

2. Pripažinti netekusiu galios 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T1-108 „Dėl Pasvalio 

kultūros centrui didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“. 
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Balsavo: už – 20.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio kultūros centrui didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-57). 

17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 

T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros 

premijos nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. 

sprendimu Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

nuostatų patvirtinimo“ ir juos išdėstyti nauja redakcija. 

Balsavo: už – 22.  

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

13 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros 

premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.“ (sprendimo Nr. T1-58). 

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, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti Pasvalio krašto muziejaus nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus nuostatų 

patvirtinimo“. 

2. Įpareigoti Pasvalio krašto muziejaus direktorę Vitutę Povilionienę, atsižvelgiant į 

pakeitimus, parengti Pasvalio krašto muziejaus nuostatų naują redakciją ir teisės aktų nustatyta tvarka 

pateikti Juridinių asmenų registrui. 

Pasisakė ir pateikė klausimus I. Malinauskas. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

Balsavo: už – 23.  

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

19 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-59). 

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

G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl kultūros įstaigų vadovų prisijungimo ir dalyvavimo 

Tarybos posėdyje. 

Pasisakančių dėl kultūros įstaigų vadovų prisijungimo ir dalyvavimo Tarybos posėdyje 

nebuvo. 

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

Vegytei-Anilionei. 

R. Mitkus, R. Andžiuvienė, G. Andrašūnas, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio kultūros centro darbuotojai.  

Pasisakė I. Malinauskas. 

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

projektą, kuriame siūloma pritarti pridedamoms šių Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2019 

metų veiklos ataskaitoms: 

1. Pasvalio kultūros centro direktoriaus. 

2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus. 

3. Pasvalio krašto muziejaus direktoriaus. 

Pasisakė J. Vaitiekūnienė, H. Simonaitienė. 

Balsavo: už – 20.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2019 metų 

veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-60). 

20. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 

2019 metų veiklos ataskaitai. 
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Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas S. Matickas. Jis 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti pridedamai Pasvalio rajono savivaldybės 

Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai, pateikė pristatymą. 

I. Malinauskas, G. Andrašūnas pateikė klausimus. 

Pranešėjas S. Matickas atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė G. Gegužinskas, I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 22. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-61). 

 V. Janušonio replika po balsavimo. 

21. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 

metų veiklos ataskaitai. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitrienei. 

R. Mitrienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad sutuoktinis yra Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas (struktūrinio padalinio vadovas ar jo 

pavaduotojas).  

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

projektą, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 

metų veiklos ataskaitai, pateikė pristatymą. 

I. Malinauskas, G. Žardeckas pateikė klausimus. 

Pranešėjas P. Balčiūnas atsakė į pateiktus klausimus. 

Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-62). 

 Pasisakė I. Malinauskas. 

 Apie tolimesnį Savivaldybės tarybos darbą pasisakė G. Gegužinskas. 

Pertrauka 11.45–11.55 val.  

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

metų veiklos ataskaitai. 

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

siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Kolegijos ir Mero 2019 metų veiklos ataskaitai, 

pateikė pristatymą. 

Pasisakė I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, 

kolegijos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-63). 

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, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai, pateikė pristatymą. 

Tarybos nariai pateikė klausimus, vyko diskusija (žiūrėti vaizdo įrašą). 

Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-64). 

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“. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti L. Kruopiui. 

L. Kruopis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad jo sutuoktinė yra Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos darbuotoja (struktūrinio padalinio vadovė ar jo pavaduotoja).  
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Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas R. Savickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma skirti 78 800 eurų iš Pasvalio rajono 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“. 

Tarybos nariai pateikė klausimus, vyko diskusija (žiūrėti vaizdo įrašą). 

Balsavo: už – 17, prieš – 2, susilaikė – 2.  

 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. T1-65). 

 25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos 

administravimo mėnesinio tarifo nustatymas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti H. Simonaitienei. 

13.07 val. H. Simonaitienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes privačių 

interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra UAB Pasvalio butų ūkis mažos 

vertės pirkimų organizatorė.  

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamų patalpų nuomos administravimo 

mėnesinį tarifą  0,15 Eur už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį be PVM.  

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. 

sprendimą Nr. T1-252 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ su visais 

pakeitimais ir papildymais. 

Pasisakė I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 21.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų 

nuomos administravimo mėnesinio tarifo nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-66). 

G. Gegužinskas kalbėjo apie 15 min. techninę pertrauką. 

Pertrauka 13.05–13.20 val.  

26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitų patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Janušiui, R. Mitkui, R. Andžiuvienei, E. 

Vegytei-Anilionei, R. Mitrienei, V. Janušoniui, J. Vaitiekūnienei, V. Linkevičiui, N. Trinskienei, 

L. Kruopiui, A. Sudavičiui, Š. Varnai. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl nusišalinimo svarstant 

Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų 

panaudojimo 2019 metų ataskaitų patvirtinimą, argumentavo, Tarybos nariams siūlė nuspręsti, kad 

Etikos komisijos rekomenduojamų Tarybos narių nusišalinimai būtų nepriimami. 

Pasisakančių ar prieštaraujančių nebuvo, Tarybos narių nusišalinimas nepriimtas, nes 

nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitą. 

2. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitą. 

Balsavo: už – 18.  

N. Trinskienės, N. Matulienės balsai užskaitomi „už“ (pagal pateiktus Balsavimo lapus), (N. 

Matulienės balsas „už“ užskaitomas nuo 26 iki 38 klausimo). 

Balsavo: už – 19.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitų 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-67). 
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27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

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

R. Mitrienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-131 

„Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“: 

1.1. pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1.2. Jelena Mikoliūnienė – gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Pasvalio filialo atstovė;“ 

1.2. pripažinti netekusiu galios 1.4 punktą.   

Balsavo: už – 20.   

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

29 d. sprendimo Nr. T1-131 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-68). 

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, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 

m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“, pripažįstant  netekusiu galios šio sprendimo 1.2 

punktą.  

Balsavo: už – 20.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-69). 

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

sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms. 

G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl socialinių įstaigų vadovų prisijungimo ir dalyvavimo 

Tarybos posėdyje. 

Pasisakančių dėl socialinių įstaigų vadovų prisijungimo ir dalyvavimo Tarybos posėdyje 

nebuvo. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti pridedamoms socialinių paslaugų įstaigų ir 

visuomenės sveikatos biuro direktorių Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų direktorių 

2019 metų veiklos ataskaitoms: 

1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktoriaus; 

2. Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus; 

3. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ direktoriaus; 

4. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus. 

I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 20.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų 

ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-70). 

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

patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti E. Vegytei-Anilionei, Š. Varnai, A. Sudavičiui. 

13.37 val. E. Vegytė-Anilionė, Š. Varna nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 

nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai nurodė, kad: Eglės Vegytės-

Anilionės mama yra Pasvalio „Riešuto“ mokyklos darbuotoja, Šarūno Varnos sutuoktinė – VšĮ 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. 

socialinių paslaugų planą. 

Balsavo: už – 19.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. socialinių 

paslaugų plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-71). 

 31. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų nustatymas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti E. Vegytei-Anilionei, R. Mitkui, R. Mitrienei. 

E. Vegytė-Anilionė, R. Mitkus, R. Mitrienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai nurodė, kad: 

Eglės Vegytės-Anilionės mama yra Pasvalio „Riešuto“ mokyklos darbuotoja, Rimvydo Mitkaus 

mama – VšĮ Pasvalio ligoninės darbuotoja, Regina Mitrienė – VšĮ Pasvalio ligoninės darbuotoja. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Nustatyti socialinių paslaugų kainas vienam paslaugos gavėjui: 

1.1. Grūžių vaikų globos namuose: 

1.1.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos be tėvų globos likusiems vaikams – 1216,00 

Eur per mėn., 1 paros – 40,00 Eur;  

1.2. Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre: 

1.2.1. socialinės priežiūros (apgyvendinimo krizių centre) – 388,00 Eur per mėn., 1 paros – 

13,00 Eur; 

1.3. Pasvalio socialinių paslaugų centre: 

1.3.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos: 

1.3.1.1. senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims su sunkia negalia – 820,00 Eur per mėn., 1 

paros – 27,33 Eur; 

1.3.1.2. senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims – 730,00 Eur per mėn., 1 paros – 24,33 Eur; 

1.3.2. dienos socialinės globos asmens namuose neįgaliems asmenims su sunkia negalia – 

505,00 Eur per mėn., 1 valandos – 3,00 Eur; 

1.3.3. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims – 

150,00 Eur per mėn., 1 valandos – 3,57 Eur; 

1.3.4. sociokultūrinės 1 karto apsilankymo 1,28 Eur. 

1.4. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“: 

1.4.1. dienos socialinės globos: 

1.4.1.1. suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 696,00 Eur per mėn., 1 valandos – 4,12 

Eur; 

1.4.1 2. suaugusiems asmenims su negalia – 570,00 Eur per mėn., 1 valandos – 3,38 Eur; 

1.4.2. trumpalaikės socialinės globos (iki 5 parų per savaitę): 

1.4.2.1. suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 780,00 Eur per mėn., 1 paros – 36,97 Eur; 

1.4.2.2. suaugusiems asmenims su negalia – 655,00 Eur per mėn., 1 paros – 31,04 Eur; 

1.5. Pasvalio  Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje: 

1.5.1. neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia nuo 7 iki 29 m. 

amžiaus:  

1.5.1.1. dienos socialinės globos – 660,00 Eur, 1 valandos 4,00 Eur;  

1.5.1.2. trumpalaikės socialinės globos (iki 5 parų per savaitę) – 794,00 Eur, 1 paros – 38,00 

Eur; 

1.6. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje: 

1.6.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims su 

sunkia negalia – 895,00 Eur per mėn., 1 paros – 29,35 Eur.  

2. Nustatyti didžiausią trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos institucijoje išlaidų dydį – 

800,00 Eur per mėnesį. 

 3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d Nr. T1-

47 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

Balsavo: už – 19.   
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (sprendimo Nr. 

T1-72). 

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

rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti E. Vegytei-Anilionei, R. Mitkui, R. Mitrienei. 

E. Vegytė-Anilionė, R. Mitkus, R. Mitrienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, nes privačių interesų deklaracijose įvardinti Savivaldybės tarybos nariai nurodė, kad: 

Eglės Vegytės-Anilionės mama yra Pasvalio „Riešuto“ mokyklos darbuotoja, Rimvydo Mitkaus 

mama – VšĮ Pasvalio ligoninės darbuotoja, Regina Mitrienė – VšĮ Pasvalio ligoninės darbuotoja.  

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti maitinimo išlaidų finansinį normatyvą (parai) vienam socialinės globos gavėjui: 

1.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos – 3,70 

(patikslinkite kainą) Eur; 

1.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“: 

1.2.1. trumpalaikės iki 5 parų socialinės globos – 3,70 Eur; 

1.2.2. dienos socialinės globos – 2,90 Eur; 

1.3. Grūžių vaikų globos namuose ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos: 

1.3.1. nuo 3 iki 6 metų amžiaus – 3,50 Eur;  

1.3.2. nuo 7 iki 18 metų amžiaus – 4,50 Eur;  

1.4. Pasvalio  „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje: 

1.4.1. dienos socialinės globos: 

1.4.1.1. nuo 6 iki 10 metų amžiaus – 2,50 Eur; 

1.4.1.2. nuo 11 metų ir vyresniems – 2,70 Eur; 

1.4.1.3. nuo 21 iki 29 metų amžiaus – 3,00 Eur. 

1.4.2. trumpalaikės iki 5 parų socialinės globos: 

1.4.2.1. nuo 6 iki 10 metų amžiaus – 3,30 Eur; 

1.4.2.2. nuo 11 metų ir vyresniems – 3,40 Eur. 

1.4.2.3. nuo 21 iki 29 metų amžiaus – 3,80 Eur. 

1.5. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos – 3,50 Eur. 

2. Patvirtinti išlaidų medikamentams finansinį normatyvą (parai) vienam socialinės globos 

gavėjui: 

2.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre: 

2.1.1. su sunkia negalia – 0,99 Eur;  

2.1.2. senyvo amžiaus ir asmenims su negalia – 0,44 Eur; 

2.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“: 

2.2.1. trumpalaikės iki 5 parų su sunkia negalia – 0,05 Eur;  

2.2.2. dienos ir trumpalaikės su negalia ir dienos su sunkia negalia – 0,02 Eur; 

2.3. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose – 0,70 Eur; 

2.4. Pasvalio  „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje – 0,07 Eur; 

2.5. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje – 1,50 Eur. 

3. Patvirtinti patalynės ir aprangos finansinį normatyvą (mėnesiui) vienam socialinės globos 

paslaugų gavėjui: 

3.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre – 6,25 Eur;  

3.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ – 1,04 Eur;  

3.3. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose – 54,0 Eur; 

3.4. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje: 

3.4.1. dienos ir trumpalaikės iki 5 parų socialinės globos su sunkia negalia – 2,30 Eur. 

4. Patvirtinti 20 proc. didesnius nei sprendimo 1 punkte nurodytus mitybos finansinius 

normatyvus: 

4.1. Pasvalio socialinių paslaugų dienos centro lankytojams, pagalbos į namus ir dienos 

socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams, darbuotojams, svečiams, Pasvalio rajono 

Grūžių vaikų globos namų darbuotojams ir svečiams. 
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4.2. Perkant maitinimo paslaugą – Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo 

centrui „Viltis“ ir Pasvalio „Riešuto“ mokyklai. 

5. Patvirtinti 25 proc. didesnį nei sprendimo 1.3 punkte nurodytus mitybos finansinius 

normatyvus Grūžių vaikų globos namų vaikams švenčių dienomis. 

6. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. Nr. 

T1-48 sprendimą „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono 

socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 19.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos 

normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-73). 

 I. Malinauskas pateikė klausimą. 

 G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

 33. 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“ pakeitimo.  

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 

programos 2020 metų objektų sąrašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir 

plėtros programos 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“, Pasvalio apylinkių seniūnijos 8 eilutę ir 

ją išdėstyti taip: 

 

8. Kelias Ps-027 Pasvalio miesto parkas–Pagojaus II kaimas  

kapitalinis 

remontas 

  

 

 

Balsavo: už – 20.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-74). 

 34. 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, kuriame 

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4.5. ugdymo finansavimo skirtumams tarp mokyklų sumažinti. Šios lėšos sudaro 2,4 

procentus nuo lėšų sumos, apskaičiuotos ugdymo planui įgyvendinti ir Savivaldybės tarybos 

sprendimu gali būti skiriamos:“. 

Balsavo: už – 22.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-75). 

 35. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas investiciniams projektams finansuoti. 

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

siūloma: 

1. Imti 716,1 tūkstančių eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti. 

2. Nustatyti paskolos grąžinimo terminą – 2027 m. gruodžio 31 d.  

3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį. 

Balsavo: už – 22.   
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams 

finansuoti“ (sprendimo Nr. T1-76). 

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

aprašo patvirtinimas. 

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės 

vardu tvarkos aprašą. 

 R. Mitrienės, N. Matulienės balsai užskaitomi „už“ (pagal Balsavimo lapus). 

 Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Pasvalio rajono 

savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-77). 

 37. 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. 

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo 

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašą, 

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

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

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildant jį 9.3 punktu: 

„9.3. jeigu vaikas nelanko Švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino, stichinės nelaimės“. 

Balsavo: už – 21.   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-78). 

 38. 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, kuriame siūloma: 

1. Nustatyti, kad UAB „Pasvalio autobusų parkas“ visais nustatytais keleivių vežimo vietinio 

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu 

keleivius veža nemokamai. 

2. Nustatyti, kad UAB „Pasvalio autobusų parkas“ nuostoliai, susidarę vykdant šio sprendimo 

1 punkte nurodytą keleivių vežimą, yra kompensuojami iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Tarybos nariai pateikė klausimus, vyko diskusija (žiūrėti vaizdo įrašą). 

Balsavo: už – 21.   

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

parkas“ keleivių nemokamo vežimo autobusais reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais“ 

(sprendimo Nr. T1-79). 

 G. Gegužinskas kalbėjo apie siūlymą atsisakyti dalies ir naudoti iki 100 Eur, Tarybos nariams 

skiriamų lėšų (pagal teisės aktus numatytų) kanceliarinėms išlaidoms, argumentavo ir klausė Tarybos 

narių nuomonių. 

 Pasisakančių ar prieštaraujančių nebuvo. 

 Tarybos nariai pateikė klausimus, vyko pasisakymai (žiūrėti vaizdo įrašą). 
 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 
 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 
 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 

 


