
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-30 Nr. T2-9 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 28 d. 10.00–11.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 21 Tarybos narys. 

Nedalyvavo: R. Andžiuvienė (dėl darbo), N. Trinskienė (dėl atostogų), R. Mitkus (dėl ligos), 

A. Mulevičius (dėl darbo). 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie: 

Tarybos posėdyje nedalyvaujančius Tarybos narius; 

Sprendimo projekto „Dėl pritarimo projektų rengimui“ Tarybos posėdyje svarstymą, kad dėl 

šio sprendimo projekto buvo kalbėta su Komitetų pirmininkais. 

Tarybos narys I. Malinauskas sakė, kad tarėsi su Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų 

komiteto nariais, jog komiteto posėdžio šaukti nereikia, siūlė klausimą „Dėl pritarimo projektų 

rengimui“ svarstyti Tarybos posėdyje. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad klausimas „Dėl pritarimo projektų 

rengimui“ bus pristatytas Tarybos posėdyje ir, jei bus poreikis, bus svarstomas ir aptariamas 

Komitetuose. 

Dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės pasiūlymų nebuvo. 

 

DARBOTVARKĖ:  

Klausimai: 

 1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-58 ,,Dėl 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2022–

2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo (T-177). 

1.2. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-181). 

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

patvirtinimo (T-173). 

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

patvirtinimo (T-180). 

1.5. Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-182). 

1.6. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-183). 

1.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-172). 

1.8. Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

(T-178). 

1.9. Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos 

ir sporto mokyklose nustatymo (T-185). 

 1.10. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo (T-179). 

1.11. Dėl Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo 

veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-171). 
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 1.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-184). 

 1.13. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų (T-174). 

 1.14. Dėl 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo (T-

176). 

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

2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo (T-175). 

1.16. Dėl konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ vadovo pareigoms eiti 

neorganizavimo ir Ingos Krapavickienės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 

direktore antrajai kadencijai (T-186). 

1.17. Dėl pritarimo projektų rengimui (187). 

2. Dėl atsakymo, į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Jovaišienės 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. žodinį paklausimą, išklausymo. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 21 (vienbalsiai). 

NUSPRĘSTA. Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Tarybos posėdžių organizavimo tvarką, 

informavo, kad, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo pastebėjimus ir vadovaujantis teisės aktais, 

Tarybos posėdžio darbotvarkė sudaroma Mero ir ji tvirtinama Mero potvarkiu ir kad Taryboje 

balsuojama dėl papildomų klausimų įtraukimo, išbraukimo iš darbotvarkės, priminė Tarybos posėdžio 

darbo tvarką, vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu. 

 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

T1-58 ,,Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių 

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimas.  

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

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 

d. sprendimo Nr. T1-58 ,,Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų 

ir mokinių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-168). 

1.2. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

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

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą – kokių dalykų mokytojų buvo sumažinti 

etatai? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie sumažintą bendrą mokytojų 

etatų skaičių, skaičiavimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sistemoje. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-169). 

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

skaičiaus patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-170). 

1.4. SVARSTYTA. Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

Prieš 4 klausimo „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti V. Janušonis, nes jis yra Pasvalio 

Lėvens pagrindinės mokyklos darbuotojas. 

Balsavimas dėl V. Janušonio nusišalinimo (V. Janušonis balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 1. 
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NUSPRĘSTA. V. Janušonio nusišalinimas priimamas. 

10.15 val. V. Janušonis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių 

salę. 

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

Tarybos narys A. Sudavičius pateikė klausimą – koks patvirtintų etatų skaičiaus galiojimas? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, paaiškino etatų didinimo būtinybę. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl situacijos Daujėnuose, gal buvo planuotas 

mokinių pergrupavimas dėl šildymo kaštų? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie Tarybos priimtus sprendimus 

dėl pasikeitimų Daujėnuose po metų, ugdymo galimybes viename pastate. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-171). 

 10.20 val. V. Janušonis grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.5. SVARSTYTA. Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas.  

Prieš 5 klausimo „Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti J. Vaitiekūnienė, nes jos kitas artimas 

asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje, E. Vegytė-Anilionė (nusišalinimo priežasties neįvardino). 

Balsavimas dėl J. Vaitiekūnienės, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimo (J. Vaitiekūnienė, E. 

Vegytė-Anilionė balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 18, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. J. Vaitiekūnienės, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimas priimamas. 

10.21 val. J. Vaitiekūnienė, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-172). 

 10.23 val. J. Vaitiekūnienė, E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų 

svarstyme ir balsavime. 

1.6. SVARSTYTA. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

Prieš 6 klausimo „Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti R. Janušis, nes 

jo sutuoktinė dirba Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos struktūriniame 

padalininyje. 

Balsavimas dėl R. Janušio nusišalinimo (R. Janušis balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 19, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. R. Janušio nusišalinimas priimamas. 

10.24 val. R. Janušis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių 

salę. 

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

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl galimybių Pajiešmenių mokykloje vykdyti 

dienos centro veiklą. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie galimybes Pajiešmenių 

mokykloje vykdyti dienos centro veiklą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 

progimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-173). 

 10.26 val. R. Janušis grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 
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Prieš 7 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti E. Vegytė-

Anilionė, nes ji yra Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja. 

Balsavimas dėl E. Vegytės-Anilionės nusišalinimo (E. Vegytė-Anilionė balsavime 

nedalyvauja). 

Balsavo: už – 18, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. E. Vegytės-Anilionės nusišalinimas priimamas. 

10.27 val. E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko 

posėdžių salę. 

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

Tarybos narys I. Malinauskas klausė, kur dirbs karjeros specialistai? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kad karjeros specialistai dirbs numatytose 

mokyklose. 

Balsavo: už – 17, nebalsavo – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-174). 

 10.30 val. E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir 

balsavime. 

 1.8. SVARSTYTA. Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-175). 

Tarybos narys I. Malinauskas pasisakė apie baseino darbą, jo remontą. 

1.9. SVARSTYTA. Neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 

Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose nustatymas. 

Prieš 9 klausimo „Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 

Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose nustatymo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti R. Želvys, nes 

jo sutuoktinė dirba Muzikos mokykloje. 

Balsavimas dėl R. Želvio nusišalinimo (R. Želvys balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 18, susilaikė – 1, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. R. Želvio nusišalinimas priimamas. 

10.33 val. R. Želvys nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

sprendimo projektą, pakeitimus. 

Tarybos narys G. Žardeckas kalbėjo apie Pasvalio sporto mokykloje kultivuojamas sporto 

šakas, siūlė, kad bokso ir dziudo sporto šakos turėtų pradinio ugdymo programas, argumentavo. 

Tarybos narys V. Janušonis pritarė Tarybos nario G. Žardecko pasisakymui. 

Balsavo: už – 19, susilaikė – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) 

skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-176). 

 10.40 val. R. Želvys grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

 1.10. SVARSTYTA. Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ vadovo 

pareigoms eiti neorganizavimas ir Ingos Krapavickienės išrinkimas uždarosios akcinės bendrovės 

„Pasvalio knygos“ direktore antrajai kadencijai. 

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

projektą, Komitetų nuomones, sprendimus. 

Tarybos narys I. Malinauskas klausė, gal pranešėja gali informuoti apie uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio knygos“ direktorės penkmečio, metų planus, kokie artimiausi darbai? 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė, kad ji tik pristato klausimą, priminė, kad I. Krapavickienė 

nedalyvauja Tarybos posėdyje.  
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Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad bus galimybė užduoti klausimus 

direktorei, kai bus svarstomos uždarųjų akcinių bendrovių veiklos ataskaitos. 

Balsavo: už – 20, nebalsavo – 1.  

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

knygos“ vadovo pareigoms eiti neorganizavimo ir Ingos Krapavickienės išrinkimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Pasvalio knygos“ direktore antrajai kadencijai“ (sprendimo Nr. T1-177). 

1.11. SVARSTYTA. Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų 

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

projektą, siūlymus Komitetuose. 

Tarybos narė N. Matulienė klausė dėl nenurodyto amžiaus cenzo svarstomame apraše. 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė, kad amžiaus cenzas numatytas Lietuvos Respublikos 

azartinių lošimų įstatyme. 

Tarybos narė N. Matulienė kalbėjo apie priklausomybes. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie balsavimą dėl aprašo, tvarkas, kuriomis bus 

vadovaujamasi. 

Tarybos narys I. Malinauskas siūlė 300 m atstumą, argumentavo. 

Tarybos narys V. Janušonis rekomenduoja balsuoti už 100 m atstumą. 

Tarybos narė H. Naglazienė kalbėjo apie atstumus, priklausomybes, siūlo daugiau dirbti 

prevenciškai. 

Tarybos narė J. Vaitiekūnienė kalbėjo apie Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nuomonę dėl 

200 m atstumo, siūlė už tai balsuoti. 

Tarybos narys V. Janušonis kalbėjo apie lošimo terminalus. 

Tarybos narys V. Linkevičius siūlė palaikyti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nuomonę 

dėl 200 m atstumo. 

Alternatyvus balsavimas dėl atstumo: 

1. „už 100 m“ – 2. 

2. „už 200 m“ – 16. 

3. „už 300 m“ – 2. 

Nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Balsų dauguma 4.1, 4.2, 4.3 punktuose įrašoma – „200 m“. 

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą 

ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-178). 

 Nuo 11.00 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja R. Mitrienė. 

 Tarybos narė J. Jovaišienė pasisakė apie priimtą tvarką, priklausomybes. 

1.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo 

Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Balsavo: už – 19, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 

23 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-179). 

1.13. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos. 

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

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų“ 

(sprendimo Nr. T1-180). 

1.14. SVARSTYTA. 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų 

nustatymas. 

Prieš 14 klausimo „Dėl 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų 

nustatymo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: V. Janušonis, nes jis yra Lietuvos ūkininkų sąjungos 
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Pasvalio skyriaus kolegialaus valdymo organo narys; A. Kairys, nes jis yra Pasvalio verslininkų 

asociacijos „Verslo žiedas“ vadovas, S. Kiudis, G. Andrašūnas, R. Želvys, nes jie turi sudarytas 

valstybinės žemės nuomos sutartis. 

Balsavimas dėl V. Janušonio, A. Kairio, S. Kiudžio, G. Andrašūno, R. Želvio nusišalinimo (V. 

Janušonis, A. Kairys, S. Kiudis, G. Andrašūnas, R. Želvys balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 15.  

NUSPRĘSTA. V. Janušonio, A. Kairio, S. Kiudžio, G. Andrašūno, R. Želvio nusišalinimas 

priimamas. 

11.06 val. V. Janušonis, A. Kairys, S. Kiudis, G. Andrašūnas, R. Želvys nusišalino nuo 

klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 

ir lengvatų nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-181). 

 11.07 val. V. Janušonis, A. Kairys, S. Kiudis, G. Andrašūnas, R. Želvys grįžta į posėdžių 

salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

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

liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimas. 

Prieš 15 klausimo „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo 

liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti A. Kairys, 

nes jis yra Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ vadovas, G. Andrašūnas, nes jo sutuoktinė 

vykdo veiklą, įsigijusi verslo liudijimą. 

Balsavimas dėl A. Kairio ir G. Andrašūno nusišalinimo (A. Kairys ir G. Andrašūnas balsavime 

nedalyvauja). 

Balsavo: už – 17, prieš – 1.  

NUSPRĘSTA. A. Kairio ir G. Andrašūno nusišalinimas priimamas. 

11.08 val. A. Kairys, G. Andrašūnas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 

paliko posėdžių salę. 

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

Balsavo: už – 17, nebalsavo – 1.  

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

įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-182). 

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

ir balsavime. 

1.16. SVARSTYTA. Nebaigtos statybos išlaidų perdavimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas klausė apie darbų finansavimą,  

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie darbų vykdytoją. 

Balsavo: už – 19, susilaikė – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo“ (sprendimo Nr. 

T1-183). 

1.17. Pritarimas projektų rengimui. 

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

sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl projektų finansavimo. 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktą klausimą, paaiškino apie finansavimo šaltinius, kalbėjo 

apie naują finansavimo tvarką. 

Tarybos narė H. Naglazienė pateikė klausimą – kada turi būti pateikta paraiška? 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė, kad paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl finansavimo (investicijų projektų, energijos 

vartojimo audito ataskaitų ir kitų dokumentų rengimui). 



 
 

7 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė, kad investicinių projektų rengimui lėšos numatytos biudžete 

(pagal programas). 

Tarybos narys S. Vainauskas pateikė klausimą: kaip sprendžiamas klausimas dėl investicijų, 

kai pastate yra partijos nuosavybė, ar su Socialdemokratų partija klausimas buvo derintas? 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktus klausimus, sakė, kad klausimų gali kilti pateikus 

paraišką bankui, paaiškino situaciją, finansavimo skyrimą. 

Tarybos narys I. Malinauskas siūlė, kad informaciją dėl projektų finansavimo papildytų 

Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė.  

Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė kalbėjo apie Investicijų ir verslo rėmimo programoje 

numatytas lėšas investicinių projektų rengimui. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektų rengimui“ (sprendimo Nr. T1-184). 

 2. Atsakymo, į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Jovaišienės 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. žodinį paklausimą, išklausymas. 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas perskaitė Tarybos narės J. Jovaišienės paklausimą ir 

atsakymą į paklausimą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


