
 

 

 

 

 

 

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 

 

2020-05-22 Nr. T3-18 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 20 d. 13.00–15.00 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 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-92) 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-93) 

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-94) 

4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl 

Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-108) 

5. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

(T-96) 

6. Dėl viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-97) 

7. Dėl viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo (T-

95) 

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos ir jos sąmatos patvirtinimo (T-107). 

9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo (T-110). 

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-103). 

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-101). 

12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Pasvalio autobusų parkas“ (T-102). 

13. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 

nustatymo (T-99). 

14. Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (T-100). 

15. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo (T-98). 

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

2019 m. ataskaitos patvirtinimo (T-104). 

17. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių 

ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (T-105). 

18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų plano koregavimo 

patvirtinimo (T-106). 

19. 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-111). 

20. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio 

rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui (T-109). 

 

Dėl posėdžio klausimų eiliškumo ir darbo kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

20. SVARSTYTA. Pritarimas gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros 

modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas G. Vitkus, Advokatų kontoros 

„Glimstedt“ advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis. Jie pristatė sprendimo projektą, pristatė informaciją 

apie projekto rengimą, rizikas, privalumus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą dėl finansavimo šaltinių, Savivaldybės 

meras G. Gegužinskas dėl sutarčių rengimo ir kitų sąlygų, Tarybos narys G. Žardeckas dėl bendravimo 

su kitomis savivaldybėmis 

Advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė komiteto narė N. Trinskienė dėl Savivaldybės dalyvavimo projekte. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas pateikė klausimus. 

Advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas ir pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas ir Advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis atsakė į pateiktą 

klausimą. 

Pasisakė advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis, Savivaldybės meras G. Gegužinskas dėl 

savivaldybės skolinimosi limitų. 

Komiteto narys S. Vainauskas pateikė klausimą dėl Pasvalio rajono savivaldybės pasirinkimo 

dalyvauti projekte, Savivaldybės meras G. Gegužinskas – dėl savivaldybių skaičiaus, kurios pateikusios 

paraiškas. 

Advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Komiteto narys Š. Varna pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys Š. Varna, Savivaldybės meras G. 

Gegužinskas. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama, klausimą svartyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 

T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 

T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 



 
Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė komiteto nariai Š. Varna, N. Trinskienė, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

5. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

6. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimas. 

7. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimas. 

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 susitarimu pritariama. 

9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymas. 

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. Bendru susitarimu pritariama. 

10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimas, pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, komiteto narys Š. Varna. 

Komiteto narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

11. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai 

akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

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

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

13. SVARSTYTA. 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų 

dydžių nustatymas. 

14. SVARSTYTA. 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji kalbėjo, kad nenustačius naujų 

nekilnojamojo turto tarifų 2021 metams, Savivaldybės teritorijoje galios 2019 metais patvirtinti ir 2020 

metais taikyti mokesčio tarifai. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 



 
NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama klausimus svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys Š. Varna, posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja K. Grabauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėja K. Grabauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas, komiteto 

narys Š. Varna. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama klausimo svarstymui Savivaldybės tarybos 

posėdyje (posėdžio pirmininkas I. Malinauskas – susilaikė). 

17. SVARSTYTA. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių 

vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų plano 

koregavimo patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

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

atliekų tvarkymo. 

Pranešėja A. Lindienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas kalbėjo apie Kiemeliuose galimą Pyvesos upės teršimą iš 

UAB „Agrokoncerno grūdai“, nes Pyvesos upės ruože (nuo UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir žemiau)  

nėra žuvies, klausė apie galimybę atlikti Pyvesos upės vandens tyrimus dėl galimos taršos. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas pranešėjai pateikė klausimą dėl tyrimų atlikimo. 

Pranešėja A. Lindienė atsakė, kad į Aplinkos apsaugos departamentą kreiptis reikia raštiškai, 

nurodant kreipimosi priežastį dėl Pyvesos upės vandens tyrimų atlikimo. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, apie tai, kad Pyvesos upės vandens tyrimus reikia 

atlikti. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas kalbėjo, kad Savivaldybės administracija gali kreiptis į 

Aplinkos apsaugos departamentą, atsižvelgdama į Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto 

posėdyje komiteto pirmininko I. Malinausko išsakytas pastabas dėl galimos Pyvesos upės taršos, tam, 

kad būtų atlikti Pyvesos upės vandens tyrimai.  

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu sprendimo projektui pritariama. 

 Savivaldybės administracijai, atsižvelgiant į Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto 

pirmininko I. Malinausko išsakytas pastabas dėl galimos Pyvesos upės taršos, kreiptis į Aplinkos 

apsaugos departamentą dėl Pyvesos upės vandens tyrimų atlikimo. 

19. 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, pristatė pakeitimus. 

Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas pateikė klausimus. 



 
Pranešėjas R. Endziulaitis atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė komiteto narys Š. Varna. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Komiteto narys Š. Varna pateikė klausimą. 

Pranešėjas R. Endziulaitis atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu pritariama. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas informavo apie papildomą klausimą darbotvarkėje. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas I. Malinauskas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas, komiteto 

narys Š. Varna, Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. 

 

 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. gegužės 20 d. 13.00 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 

8. Gediminas Žardeckas 

9. Regina Mitrienė 

10. Algirdas Mulevičius 

11. Advokatų kontoros „Glimstedt“ advokatas, ekspertas dr. F. Miliutis 

Komiteto nariai:  

1. Igoris Malinauskas 

2. Zenonas Zimkus 

3. Neringa Trinskienė 

4. Antanas Kairys 

5. Šarūnas Varna 

6. Stasys Vainauskas 

 

 


