
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-07-07 Nr. T2-7 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. birželio 25 d. 10.00–12.15 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 25 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

Nedalyvavo:  

 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie priimtas Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimo, informavo, kad darbotvarkėje numatyta svarstyti 24 posėdžio 

darbotvarkės klausimai ir 2 paklausimai, pateikė klausimą Tarybos nariams dėl pasiūlymų Tarybos 

posėdžio darbotvarkei. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas į darbotvarkę siūlė įtraukti informaciją dėl 

Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros 

modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui“ įgyvendinimo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad darbotvarkę sudaro 24 klausimai, 25 

klausimas „Informacija dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų 

pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui“ 

įgyvendinimo“ ir 2 paklausimai. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl leidimo naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą (T-120). 

1.2. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

(T-116) 

1.3. Dėl Aldonos Piragienės darbo sutarties pasibaigimo (T-115). 

1.4. Dėl Dalios Vaišnienės darbo sutarties pasibaigimo (T-123). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo (T-128) 

1.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo (T-129) 

1.7. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-136). 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-119). 

1.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-228 ,,Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-124). 

1.10. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui su Pasvalio rajono savivaldybe, 

savivaldybės įstaigomis ir mokytojais (T-137). 

1.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl 

socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (T-134). 

1.12. Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia paslaugų 

skyrimo, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-135). 

1.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl 

Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-122). 
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1.14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (T-133). 

1.15. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (T-118). 

1.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-132). 

1.17. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 

metais vykdomai veiklai, patvirtinimo (T-121). 

1.18. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo 

dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo (T-130). 

1.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-34 

„Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-125). 

1.20. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-114). 

1.21. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijai (T-127). 

1.22. Dėl pritarimo projekto „Mūšos gatvės, Pasvalio mieste, apšvietimo modernizavimas“ 

įgyvendinimui (T-117). 

1.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo (T-126). 

1.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (T-138). 

1.25. Informacija dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų 

pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui“ 

įgyvendinimo. 

2. Išklausyti informaciją: 

2.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Igorio Malinausko 2020 m. gegužės 27 d. 

paklausimo. 

2.2. Dėl LSDDP Žiemgalos frakcijos 2020 m. birželio 15 d. paklausimo. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 24, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Darbotvarkė patvirtinta. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentą dėl paklausimų, pasisakymų. 

 

Svarstomi klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Leidimas naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą. 

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

 Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą. 

 Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

 Tarybos narys I. Malinauskas siūlė numatyti herbo naudojimo laiką ir argumentavo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Tarybos nario I. Malinausko siūlymą dėl 

termino Pasvalio rajono savivaldybės herbo naudojimui nustatymo, siūlė apsispręsti balsuojant. 

Balsavimas dėl Tarybos nario I. Malinausko siūlymo (ar reikia nustatyti terminą sprendimo „Dėl 

leidimo naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą“ galiojimui). 

Už (terminas turi būti nustatytas) – 8. 

Prieš (termino nustatyti nereikia) – 15. 

Susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas, termino sprendimui „Dėl leidimo naudoti Pasvalio rajono 

savivaldybės herbą“ galiojimo nustatyti nereikia. 

Pasisakė Tarybos narys L. Kruopis. 

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 4.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą“ 

(sprendimo Nr. T1-116). 

1.2. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas.  

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

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-117). 

1.3. SVARSTYTA. Aldonos Piragienės darbo sutarties pasibaigimas. 

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

kalbėjo apie Komitetuose svarstytą sprendimo projektą, 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio priemoką. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Aldonos Piragienės darbo sutarties pasibaigimo“ 

(sprendimo Nr. T1-118). 

1.4. SVARSTYTA. Dalios Vaišnienės darbo sutarties pasibaigimas.  

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

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Dalios Vaišnienės darbo sutarties pasibaigimo“ 

(sprendimo Nr. T1-119). 

1.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimas. 

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

Tarybos narė N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo Tarybos narys I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-120). 

1.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

pareigybės aprašymo patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 3. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-121). 

1.7. SVARSTYTA. Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-122). 

 1.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos 

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: 

R. Andžiuvienei, R. Mitkui, nes privačių interesų deklaracijose Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojai; 

E. Vegytei-Anilionei, nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad 

yra Švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja (struktūrinio padalinio vadovė ar jo pavaduotoja).  

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas pateikė klausimą Tarybos nariams dėl Etikos komisijos 

rekomendacijų dėl Tarybos narių R. Andžiuvienės, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimo nuo 

klausimo svarstymo. 

Pasisakančių nebuvo. 

R. Andžiuvienė, R. Mitkus ir E. Vegytė-Anilionė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, 10.33 val. palieka posėdžių salę. 

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

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-123). 

10.34 val. R. Andžiuvienė grįžta į posėdžių salę. 

1.9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-

228 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių 

patvirtinimo“ pakeitimas. 
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Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti E. Vegytei-Anilionei, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad yra Švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja 

(struktūrinio padalinio vadovė ar jo pavaduotoja). (E. Vegytė-Anilionė nusišalinusi nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo)+ 

. 

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

10.35 val. R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).    

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. 

sprendimo Nr. T1-228 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų 

ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-124). 

10.37 val. E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę. 

1.10. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo sutarties sudarymui su Pasvalio rajono 

savivaldybe, savivaldybės įstaigomis ir mokytojais. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: 

R. Andžiuvienei, R. Mitkui, E. Vegytei-Anilionei, G. Andrašūnui, nes privačių interesų 

deklaracijose Savivaldybės tarybos nariai nurodė, kad yra Pasvalio kultūros centro darbuotojai. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant pritarimą bendradarbiavimo sutarties sudarymui su Pasvalio rajono savivaldybe, 

savivaldybės įstaigomis ir mokytojais, perskaitė Rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės 

tarybos narių nusišalinimo tvarkos (toliau – Rezoliucija), patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 „Dėl rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės 

tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktą, remdamasis Rezoliucijos 7.1 punktu, siūlė 

Tarybos nariams dėl nusišalinimo apsispręsti balsuojant. 

Balsavimas dėl R. Andžiuvienės, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės, G. Andrašūno nusišalinimo 

nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (turi nusišalinti) – 13, prieš (neturi nusišalinti) – 11.  

NUSPRĘSTA. R. Andžiuvienė, R. Mitkus ir E. Vegytė-Anilionė turi nusišalinti nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo 

R. Andžiuvienė, R. Mitkus ir E. Vegytė-Anilionė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, 10.39 val. palieka posėdžių salę. 

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

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 21 (vienbalsiai).     

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui su 

Pasvalio rajono savivaldybe, savivaldybės įstaigomis ir mokytojais“ (sprendimo Nr. T1-125). 

10.41 val. R. Andžiuvienė, R. Mitkus ir E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę. 

1.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 

T1-72 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti E. Vegytei-Anilionei, nes privačių interesų 

deklaracijoje Savivaldybės tarybos narė nurodė, kad jos mama yra Pasvalio „Riešuto“ mokyklos 

darbuotoja. 

Eglė Vegytė-Anilionė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.42 val. palieka 

posėdžių salę. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 

d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-126). 

10.43 val. E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę. 

1.12. SVARSTYTA. Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia 

paslaugų skyrimo, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė M. Jankauskienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos nariai I. Malinauskas ir N. Trinskienė pateikė klausimus. 

Pranešėja M. Jankauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su 

sunkia negalia paslaugų skyrimo, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-127). 

1.13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-

63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą.  

Balsavo: už – 24, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. 

sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-128). 

1.14. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 

T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narė J. Jovaišienė pateikė klausimą. 

Pranešėja K. Grabauskienė, atsakė į pateiktą klausimą. Atsakymą papildė Finansų skyriaus vedėja 

D. Petrėnienė. 

Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 

d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-129). 

1.15. SVARSTYTA. Trumpalaikės paskolos ėmimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

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

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto“ (sprendimo Nr. T1-130). 

1.16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 

T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: 

A. Sudavičiui, nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens priežiūros centro darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus, todėl 

siūloma nusišalinti nuo klausimo svarstymo projekto „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone“ 

apimtyje; 

L. Kruopiui, nes privačių interesų deklaracijoje Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad jo 

sutuoktinė yra Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos darbuotoja (struktūrinio padalinio vadovė ar jo 

pavaduotoja), todėl jam siūloma nusišalinti nuo klausimo svarstymo projekto „Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos modernizavimas“ apimtyje; 

R. Mitkui ir R. Andžiuvienei, nes privačių interesų deklaracijose Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio muzikos mokyklos ir Pasvalio kultūros centro darbuotojai, todėl jiems siūloma 

nusišalinti nuo klausimo svarstymo projektų „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos 

mokykloje“ ir „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ apimtyje; 

E. Vegytei-Anilionei ir G. Andrašūnui, privačių interesų deklaracijose Savivaldybės tarybos nariai 

nurodė, kad yra Pasvalio kultūros centro darbuotojai, todėl jiems siūloma nusišalinti nuo klausimo 

svarstymo projekto „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ apimtyje. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo, kalbėjo apie Rezoliucijos 7 punktą ir jo papunkčius, siūlė Tarybos nariams dėl nusišalinimo 

apsispręsti balsuojant. 

Pasisakė Tarybos narys V. Linkevičius. 

Balsavimas dėl A. Sudavičiaus, L. Kruopio, R. Mitkaus, R. Andžiuvienės, E. Vegytės-Anilionės, 

G. Andrašūno nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nusišalinti reikia) – 9, prieš (nusišalinti nereikia) – 15, nebalsavo – 1.  
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NUSPRĘSTA. Balsų dauguma Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia, Tarybos nariai lieka posėdžių salėje. 

Pasisakė Tarybos narys L. Kruopis ir nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.01 val. 

palieka posėdžių salę. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

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

Tarybos nariai J. Jovaišienė, V. Linkevičius, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktorius P. 

Balčiūnas, Tarybos nariai N. Matulienė, I. Malinauskas. 

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 

d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-131). 

11.09 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

1.17. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo 

liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti A. Kairiui, nes privačių interesų deklaracijoje 

Savivaldybės tarybos narys nurodė, kad yra Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas. 

Dėl nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo pasisakė Tarybos narys G. Andrašūnas. 

A. Kairys, G. Andrašūnas nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.09 val. palieka 

posėdžių salę. 

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

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų 

įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-132). 

11.11 val. A. Kairys, G. Andrašūnas grįžta į posėdžių salę. 

1.18. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto, patalpų nuomos, žemės ir valstybinės žemės nuomos 

mokesčių lengvatų suteikimo dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimas. 

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

Balsavo: už – 24, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos 

mokesčių lengvatų suteikimo dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-133). 

1.19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 

T1-34 „Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas V. Kuodis. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą. 

Pranešėjas V. Kuodis atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 

d. sprendimo Nr. T1-34 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-134). 

1.20. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą, apie pradinę nuomos kainą. 

Balsavimo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ (sprendimo Nr. T1-135). 

1.21. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavimo: už – 25 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai“ (sprendimo Nr. T1-136). 
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1.22. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Mūšos gatvės, Pasvalio mieste, apšvietimo 

modernizavimas“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas G. Vitkus. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Tarybos nariai I. Malinauskas, V. Linkevičius, L. Kruopis pateikė klausimus. 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktus klausimus. 

Pranešėją papildė posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

Pasisakė Tarybos nariai A. Mulevičius, V. Linkevičius, L. Kruopis, J. Jovaišienė, H. 

Simonaitienė, V. Janušonis, I. Malinauskas, N. Trinskienė, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

Balsavimo: už – 24, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto „Mūšos gatvės, Pasvalio mieste, 

apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui“ (sprendimo Nr. T1-137). 

Tarybos narių L. Kruopio, S. Vainausko, J. Vaitiekūnienės, I. Malinausko replikos po balsavimo. 

Pertrauka 11.40 – 11.50 val. 

1.23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimas. 

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

 Tarybos narys A. Mulevičius siūlė į rugsėjo mėnesį vyksiantį Tarybos posėdį įtraukti papildymą 

dėl UAB „Pasvalio vandenys“, UAB „Pasvalio autobusų parkas“, UAB „Pasvalio butų ūkis“, UAB 

„Pasvalio knygos“ veiklos ataskaitų (už 2020 m. pirmąjį pusmetį) pateikimo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad rugsėjo mėn. papildoma informacija apie 

Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių 2020 m. 

pirmojo pusmečio veiklą. 
Balsavimo: už – 23, nebalsavo – 1.  

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

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-138). 

1.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimas. 

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

papildomus reikalavimus, įvardijo: 

„10. Atitikimas kitiems reikalavimams: 

10.1. išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus“, kalbėjo apie 

pasikeitusią numeraciją. 

Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

Balsavimo: už – 21, susilaikė – 4.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-139). 

 Nuo 11.56 val. E. Vegytė-Anilionė nedalyvauja Tarybos posėdyje. 

 1.25. Informacija dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų 

pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui“ 

įgyvendinimo. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas G. Vitkus. Jis pristatė 

informaciją. 

 Informacija išklausyta. 

2. Informacija: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Igorio Malinausko 2020 m. gegužės 27 d. 

paklausimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie pateiktus klausimus paklausime 

ir atsakymo pateikimo būdą. 

Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas. 

2.2. LSDDP Žiemgalos frakcijos 2020 m. birželio 15 d. paklausimas. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Jis perskaitė paklausimą, kalbėjo apie 

situaciją, kreipimąsi į Daujėnų seniūniją dėl susidariusios situacijos, perskaitė Daujėnų seniūnijos pateiktą 

informaciją, Daujėnų seniūnijos darbo organizavimo inžinieriaus Z. Žirono paaiškinimą, į paklausime 

pateiktus klausimus atsakė žodžiu. 

 Tarybos narė J. Jovaišienė pateikė klausimą. 
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 Pasisakė posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

 Tarybos posėdžio metu buvo kalbėta apie klausimą dėl baldų Porijų seklyčioje nuosavybės. 

 Pasisakė Tarybos nariai S. Vainauskas, L. Kruopis, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


