
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-12-09 Nr. T2-11 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 30 d. 10.00–13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 21 Tarybos narys. 

Nedalyvavo: R. Mitrienė (dėl atostogų), Z. Zimkus (dėl atostogų), R. Andžiuvienė (dėl darbo), H. 

Naglazienė (dėl ligos). 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie: 

klausimų svarstymo eiliškumą; 

darbotvarkėje numatytus 31 posėdžio darbotvarkės klausimą, teikiamus išklausyti atsakymus į 

paklausimus ir Tarybos narių klausė dėl pasiūlymų Tarybos posėdžio darbotvarkei. 

Tarybos narys G. Žardeckas prašė į darbotvarkę įtraukti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos paklausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas dėl paklausimo įtraukimo į darbotvarkę siūlė balsuoti. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1 (vardinio balsavimo rezultatai (pridedama)).  

NUSPRĘSTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos 

paklausimas į darbotvarkę įtraukiamas.  

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

darbo tvarką, vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klausimai: 

1.1. Dėl atstovų delegavimo į Pasvalio miesto vietos veiklos grupės valdybą (T-212). 

1.2. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti 

Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas (T-232). 

1.3. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo (T-209). 

1.4. Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu (T-208). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl 

Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-213). 

1.6. Dėl pritarimo susitarimui dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse (T-231). 

1.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-225). 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl 

Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-

226). 

1.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl 

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-210). 

1.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei 

vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(T-220). 

1.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos 

veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-211). 

1.12. Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo Pasvalio rajono Grūžių vaikų 

globos namų Šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo (T-219). 
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1.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl 

Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-221). 

1.14. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (T-229). 

1.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų konkurso „Kuriame jaukią ugdymo 

aplinką“ nuostatų patvirtinimo (T-228). 

1.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-191 „Dėl 

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-215). 

1.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-224). 

1.18. 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-207). 

1.19. Dėl valstybės turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-202). 

1.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms 

įstaigoms (T-218). 

1.21. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-223). 

1.22. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (T-222). 

1.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-233). 

1.24. Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų projektų 

dalinio finansavimo (T-214). 

1.25. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų (T-217). 

1.26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų planuojamų 

priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (T-216). 

1.27. 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-230). 

1.28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (T-234). 

1.29. Dėl viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti 

organizavimo (T-235). 

1.30. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo (T-236). 

1.31. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo (T-204). 

2. Informacija, atsakymai: 

2.1. Informacija dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kurana“ numatomų investicijų Pasvalio rajone. 

2.2. Atsakymas į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Jovaišienės 2022 m. spalio 28 

d. paklausimą. 

2.3. Atsakymas į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos 

frakcijos 2022 m. spalio 28 d. paklausimą. 

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos 

paklausimo. 

 

 

1.1. SVARSTYTA. Atstovų delegavimas į Pasvalio miesto vietos veiklos grupės valdybą.  

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

Tarybos narys V. Linkevičius klausė, ar Joniškėlio miestas bus miesto vietos veiklos grupė, ar 

rajono? 

Pranešėja J. Karčiauskienė sakė nežinanti, kaip atsakyti į pateiktą klausimą, nes klausimo turinys 

nesusijęs su pristatomu sprendimo projektu. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas sakė, kad bus išsiaiškinta ir atsakyta Tarybos nariui V. 

Linkevičiui. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 



 
 

3 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovų delegavimo į Pasvalio miesto vietos veiklos grupės 

valdybą“ (sprendimo Nr. T1-199). 

1.2. SVARSTYTA. Pavedimas Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai 

atlikti Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vedėja R. Gedvilienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys G. Žardeckas pacitavo iš aiškinamojo rašto „tikimasi, kad Pasvalio rajono 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla taps funkcionalesnė, sistemingesnė, efektyvesnė 

nei veikiant...“ ir prašė paaiškinti, kokio funkcionalumo ir sistemingumo stigo, kad aiškinamajame rašte 

atsiranda tokia pastaba. 

Pranešėja R. Gedvilienė sakė, kad Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir 

Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų (toliau – Bendruomeninių organizacijų) tarybų 

funkcijos dubliuojasi, todėl siūloma viena taryba. 

Tarybos narys S. Vainauskas norėjo sužinoti, kodėl Bendruomeninių organizacijų taryba nevedė 

nė vieno posėdžio? Argumentavo. 

Pranešėja R. Gedvilienė negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą, paaiškino, kodėl. 

Tarybos narys L. Kruopis klausė – kaip Bendruomenių sąjunga daro teikimą dėl Bendruomeninių 

organizacijų tarybos reorganizavimo? Argumentavo. 

Pranešėja R. Gedvilienė sakė, kad Bendruomenių sąjunga teikimo nedaro, paaiškino sprendimo 

projekto rengimo priežastis. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas priminė, kad klausimas buvo apsvarstytas komitetuose. 

Tarybos narys S. Vainauskas kalbėjo apie Bendruomenines organizacijas, kaimo bendruomenių 

organizacijų atsakomybę. 

Tarybos narė J. Vaitiekūnienė sakė, kad sprendimas parengtas laiku, argumentavo. 

Tarybos narys V. Janušonis pasisakė apie organizacijų darbo kokybę, siūlė balsuoti ir pritarti. 

Tarybos narys L. Kruopis sakė, kad ginčijama procedūrinė dalis, o ne rezultatas. 

Balsavo: už – 16, susilaikė – 5. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybai atlikti Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ 

(sprendimo Nr. T1-200). 

1.3. SVARSTYTA. Pasvalio krašto premijos paskyrimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus specialistė R. Jaruševičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20, nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo“ (sprendimo Nr. T1-

201). 

1.4. SVARSTYTA. Apdovanojimas Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus specialistė R. Jaruševičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys V. Linkevičius prie Savivaldybės padėkos rašto siūlė pridėti 1 tūkst. Eur. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo, kad toks siūlymas galimas pakeitus Pasvalio krašto 

premijos skyrimo nuostatus, argumentavo. 

Balsavo: už – 20, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu“ 

(sprendimo Nr. T1-202). 

2.1. Informacija dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kurana“ numatomų investicijų Pasvalio rajone. 

(Tarybos posėdžio https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221130-tarybos-posedis-

2022-11-30/117/view-132 įrašo laikas 21.27 min. – 1.09.45 min.). 

Pranešėjai – UAB „Kurana“ generalinis direktorius J. Polujanskas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių 

energetikos konfederacijos prezidentas M. Nagevičius.  

Tarybos nariai V. Janušonis, I. Malinauskas, Š. Varna, N. Trinskienė pateikė klausimus. 

Pranešėjai atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė Tarybos nariai I. Malinauskas, V. Janušonis, L. Kruopis, posėdžio pirmininkas G. 

Gegužinskas. 

1.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 

T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimas.  

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas perskaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. 

sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-54 patvirtintas rekomendacines gaires „Rekomendacinės gairės 

https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221130-tarybos-posedis-2022-11-30/117/view-132
https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221130-tarybos-posedis-2022-11-30/117/view-132
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savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo“ perskaitė: „Tarybos nariams rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus patvirtinti savivaldybės įstaigų paslaugų teikimo tvarkos aprašus, veiklos 

nuostatus, reglamentus ir kt. interesų konfliktas gali kilti jei šiuose aktuose yra išskirtinių sąlygų tarybos 

nario ar jam artimo asmens statusui, turimai profesiniai specializacijai, kvalifikacijai arba šis aktas 

akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su jo privačiais interesais ar kt.“, kalbėjo apie Tarybos narių nusišalinimą 

tam tikromis situacijomis, prašė, kad Savivaldybės tarybos Etikos komisija ateityje atsižvelgtų pagal 

protingumo kriterijus.  

Prieš 5 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“ 

svarstymą prašė leisti nusišalinti: G. Andrašūnas, R. Mitkus ir E. Vegytė-Anilionė, nes jie yra Pasvalio 

kultūros centro darbuotojai. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas Tarybos narių klausė – ar nebus prieštaraujančių, jei vienu 

metu bus balsuojama dėl G. Andrašūno, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

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

Mitkus, E. Vegytė-Anilionė balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 12.  

NUSPRĘSTA. G. Andrašūno, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimas priimamas. 

11.15 val. G. Andrašūnas, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo klausimo svarstymo 

ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus specialistė R. Jaruševičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 18.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 

d. sprendimo Nr. T1-227 ,,Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-203). 

 11.16 val. G. Andrašūnas, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir 

balsavime. 

1.6. SVARSTYTA. Pritarimas susitarimui dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus specialistė R. Jaruševičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimui dėl meno ir dizaino viešosiose 

erdvėse“ (sprendimo Nr. T1-204). 

1.7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T1-255 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą. 

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

balsavime. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 

d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-205). 

1.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-

132 „Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 21. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 

d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų 

įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-206). 

1.9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-

30 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 
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Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. 

sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-207). 

1.10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 

T1-17 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su 

negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. 

sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, 

suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-208). 

1.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 

T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir 

komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-209). 

1.12. SVARSTYTA. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo Pasvalio rajono 

Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

projektą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas atkreipė dėmesį, kad po Vyriausybės atstovo pastabų 

papildytas Aprašo 19 punktas „Sprendimą sustabdyti/atnaujinti paslaugų teikimą priima Globos namų 

direktorius, gavęs asmens laisvos formos rašytinį prašymą.“ 

Balsavo: už – 20, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo 

Nr. T1-210). 

1.13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-275 „Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 

d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-211). 

1.14. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo sutarčiai. 

Prieš 14 klausimo „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: 

A. Kairys ir R. Želvys, nes A. Kairys yra Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ vadovas, R. 

Želvys yra Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ narys. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas Tarybos narių klausė – ar nebus prieštaraujančių, jei vienu 

metu bus balsuojama dėl A. Kairio ir R. Želvio nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl A. Kairio ir R. Želvio nusišalinimo (A. Kairys ir R. Želvys balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 15. 
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NUSPRĘSTA. A. Kairio ir R. Želvio nusišalinimas priimamas. 

11.28 val. A. Kairys ir R. Želvys nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko 

posėdžių salę. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“ (sprendimo Nr. T1-

212). 

 11.29 val. A. Kairys ir R. Želvys grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir 

balsavime. 

1.15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų konkurso „Kuriame jaukią 

ugdymo aplinką“ nuostatų patvirtinimas. 

Tarybos narė J. Vaitiekūnienė kalbėjo apie nusišalinimą, siūlytus 10 p. pakeitimus. 

Prieš 15 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų konkurso „Kuriame jaukią 

ugdymo aplinką“ nuostatų patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti J. Vaitiekūnienė, nes ji yra 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos (toliau – Vaškų gimnazija) direktoriaus pavaduotoja, L. Kruopis, nes jo 

sutuoktinė – Pasvalio Svalios progimnazijos (toliau – Progimnazija) direktorė. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas Tarybos narių klausė – ar nebus prieštaraujančių, jei vienu 

metu bus balsuojama dėl J. Vaitiekūnienės ir L. Kruopio nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl J. Vaitiekūnienės ir L. Kruopio nusišalinimo (J. Vaitiekūnienė ir L. Kruopis 

balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 7, prieš – 12, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. J. Vaitiekūnienės ir L. Kruopio nusišalinimas nepriimamas. 

11.32 val. L. Kruopis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė R. Šivickienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Balsavo: už – 20.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų konkurso 

„Kuriame jaukią ugdymo aplinką“ nuostatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-213). 

 11.33 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

 

Pertrauka 11.34 – 11.49. 

 

Tarybos posėdyje nedalyvauja Tarybos narė J. Jovaišienė. 

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

T1-191 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė R. Šileikienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Balsavo: už – 18, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimo Nr. T1-191 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-214). 

1.17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Ž. Kripaitienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 

d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo 

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-215). 

1.18. 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. 
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Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Ž. Kripaitienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 1.  

 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. T1-216). 

1.19. SVARSTYTA. Valstybės turto perėmimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Ž. Kripaitienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės 

nuosavybėn“ (sprendimo Nr. T1-217). 

1.20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas remdamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 

m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-268 patvirtintu sprendimu „Dėl rekomendacijos dėl savivaldybės mero 

ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“ 8.2 p. „Priėmus mero ar savivaldybės 

tarybos nario pareikštą nusišalinimą nebūtų įmanoma priimti sprendimo“ siūlė nepritarti Tarybos narių 

nusišalinimui. 

Balsavimas dėl S. Kiudžio, R. Želvio, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės, J. Vaitiekūnienės, L. 

Kruopio, V. Janušonio, R. Janušio nusišalinimo: 

Balsavo: taip (nusišalinimui pritariama) – 3, ne (nusišalinimui nepritariama) – 9. 

NUSPRĘSTA. S. Kiudžio, R. Želvio, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės, J. Vaitiekūnienės, L. 

Kruopio, V. Janušonio, R. Janušio nusišalinimas nepriimamas, nusišalinimui nepritarta. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio 

rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ (sprendimo Nr. T1-218). 

1.21. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ (sprendimo Nr. T1-219). 

1.22. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

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

Nr. T1-220). 

1.23. 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. 

Tarybos narys I. Malinauskas pasisakė dėl biudžeto sudarymo komisijos darbo, išreiškė norą joje 

dalyvauti. 

Pranešėja D. Petrėnienė sakė, kad nėra sudarytos tokios komisijos, kurią mini Tarybos narys I. 

Malinauskas. 

Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 4.  

 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. T1-221). 

Tarybos nario V. Janušonio replika po balsavimo. 

1.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, nevyriausybinių 

organizacijų projektų dalinio finansavimas. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 
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Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajone kultūrinę veiklą vykdančių įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-222). 

1.25. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos. 

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

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas sakė, kad sprendimo projekte (atsižvelgiant į Komitetuose 

išsakytas nuomones) įrašyta „neatleisti“. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų“ (sprendimo 

Nr. T1-223). 

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

T1-33 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų 

planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys V. Janušonis klausė dėl žuvitakio įrengimo. 

Pranešėja A. Lindienė kalbėjo apie žuvitakio įrengimo projektą. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. 

sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2022 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-224). 

1.27. SVARSTYTA. Lėšų skyrimas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos 

politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

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

projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas klausė apie kitų sporto komandų finansavimą. 

Pranešėjas R. Savickas kalbėjo apie sporto komandų finansavimą, numatytas lėšas. 

Tarybos narys G. Žardeckas siūlė Savivaldybės merui inicijuoti susitikimą su tais, kurie galvoja, 

kad finansuoti nereikia ir tais, kurie galvoja, kad „Pieno žvaigždžių“ komandos reikia, pariteto pagrindais 

susirinkti ir pasišnekėti, argumentavo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas pritarė Tarybos nario G. Žardecko nuomonei. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo, kad problema – Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo programa, įvardijamas visiškai kitas tikslas ir siūlė peržiūrėti 

Strateginį planą ir įtraukti papildomą priemonę „viešinimo, garsinimo, Pasvalio, kaip prekinio ženklo 

sukūrimo“, tada tokiam tikslui tiktų komandos turėjimas, kiti projektai, kurie taip pat garsina Pasvalio 

rajoną kitokiomis veiklomis, argumentavo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas padėkojo Tarybos narei N. Trinskienei už konstruktyvius 

pasiūlymus. 

Balsavo: už – 16, 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. 

T1-225). 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas, sakė, kad į Tarybos narės N. Trinskienės pasiūlymus reikėtų 

atsižvelgti patikslinant Strateginį planą. 

Tarybos nario V. Janušonio replika po balsavimo. 

1.28. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą. 

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

sprendimo projektą. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo apie valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožo perėmimo 

priežastis. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie paprastesnį problemų sprendimą Savivaldybės 

nuosavybėn perėmus valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožą. 
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Tarybos narys G. Žardeckas klausė – ar yra numatyta, kas žadama daryti su likusiais valstybei 

nuosavybės teise priklausančiais 26 kelio ruožais? 

Pranešėjas R. Endziulaitis atsakė, kad kelio ruožai yra vertinami. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ (sprendimo Nr. T1-226). 

1.29. SVARSTYTA. Viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimas. 

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

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

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

butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-227). 

1.30. SVARSTYTA. Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus specialistė R. Jaruševičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys V. Linkevičius pasisakė dėl regalijų teikimo mirusiems asmenims. 

Tarybos narys V. Janušonis kalbėjo apie diskusijas Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo 

komisijoje. 

Tarybos narys A. Mulevičius pasisakė apie nuopelnus kraštui, jų vertinimą. 

Tarybos narys G. Žardeckas siūlė balsuoti už abu kandidatus, argumentavo. 

Balsavo: už – 17, susilaikė – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo“ 

(sprendimo Nr. T1-228). 

1.31. SVARSTYTA. Turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintinas perdavimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl dokumentų apie įrangos gavimo patvirtinimą. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie dokumentus, patvirtinančius 

įrangos gavimą. 

Tarybos narys G. Žardeckas klausė – kokia pagalba būtų reikalinga Ukrainai paremti? 

Tarybos narys V. Janušonis kalbėjo apie renkamą paramą Ukrainai. 

Balsavo: už – 20.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino 

perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-229). 

 2. Atsakymai: 

 2.2. Atsakymas į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Jovaišienės 2022 m. spalio 28 

d. paklausimą. 

Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Atsakymas į paklausimą 

nebuvo skaitomas, nes paklausėja Tarybos narė Jūratė Jovaišienė po pertraukos Tarybos posėdyje 

nedalyvavo. 

 2.3. Atsakymas į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos 

frakcijos 2022 m. spalio 28 d. paklausimą. 

Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Perskaitė atsakymą. 

 3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos paklausimas. 

 Pranešėjas – Tarybos narys G. Žardeckas. Jis perskaitė paklausimą (pridedama). 

 

  

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


