
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-12-30 Nr. T2-12 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 21 d. 10.00–13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 22 Tarybos nariai (nuo 10.31 val. Tarybos posėdyje dalyvauja R. Želvys). 

Nedalyvavo: Š. Varna (dėl ligos), L. Kruopis (dėl ligos), V. Janušonis (dėl komandiruotės). 

 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie: 

klausimų svarstymo eiliškumą; 

darbotvarkėje numatytą 31 posėdžio darbotvarkės klausimą, teikiamą išklausyti atsakymą į 

paklausimą ir Tarybos narių klausė dėl pasiūlymų Tarybos posėdžio darbotvarkei. 

pasikeitusius 16 darbotvarkės klausimo ir 31 darbotvarkės klausimo pranešėjus. 

Siūlė 14 darbotvarkės klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. 

sprendimo Nr. T1-142 „Dėl Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo nerūkymo zonomis“ pakeitimo“ 

nesvarstyti, jį atidėti, argumentavo.  

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu 14 klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-142 „Dėl Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo nerūkymo zonomis“ 

pakeitimo“ iš darbotvarkės išbraukiamas. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo, kad Tarybos narys R. Želvys į posėdį vėluos, 

kalbėjo apie Tarybos posėdžių organizavimo tvarką, darbo tvarką, vadovaujantis Tarybos veiklos 

reglamentu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klausimai: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl 

konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-238). 

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2023 metų kasmetinių atostogų eilės 

patvirtinimo (T-247). 

1.3. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (T-263). 

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

Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-259). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (T-260). 

1.6. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-241). 

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

patvirtinimo (T-242). 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl 

priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-245). 

1.9. Dėl nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš Savivaldybės 

biudžeto įkainio patvirtinimo (T-258). 

1.10. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-253). 

1.11. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę 

globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo (T-254). 
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1.12. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo (T-261). 

1.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos 

patvirtinimo (T-237). 

1.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-250). 

1.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-241 ,,Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ pakeitimo (T-243). 

1.17. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo (T-239). 

1.18. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo (T-

246). 

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

įstaigoms (T-251). 

1.20. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų (T-256). 

1.21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ vykdomo keleivių nemokamo 

vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais (T-257). 

1.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto 

svetainėje tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (T-248). 

1.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo (T-252). 

1.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (T-240). 

1.25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl 

Pasvalio rajono 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-249). 

1.26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-255). 

1.27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 

(T-262). 

1.28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, 

Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, 

Daukučių viensėdžio pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos 

inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo (T-264). 

1.29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros  

veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo (T-265). 

1.30. Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (T-266). 

1.31. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo (T-267). 

2. Dėl atsakymo į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos 

frakcijos 2022 m. lapkričio 30 d. paklausimą. 

 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 

T1-228 „Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų pareigas 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

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

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 

d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl konkursų į Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų 

pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-230). 

1.2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2023 metų kasmetinių atostogų 

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

Balsavo: už – 20, nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2023 metų 

kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-231). 

1.3. SVARSTYTA. Pavedimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojui. 

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

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojui“ (sprendimo Nr. T1-232). 

1.4. 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, pakeitimus. 

Balsavo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 2, nebalsavo – 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. T1-233). 

1.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-

27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė I. Aidukaitė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 20, susilaikė – 1.  

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

sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-234). 

1.6. SVARSTYTA. Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ 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 lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-235). 

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 – 21 (vienbalsiai).  

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

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-236). 

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

T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 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 2017 m. gruodžio 20 

d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-237). 

1.9. SVARSTYTA. Nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš 

Savivaldybės biudžeto įkainio patvirtinimas. 

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

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimus dėl mokyklų skaičiaus rajone, neturinčių ugdymo 

skyrių, maitinimo finansavimo. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos 

kaštams padengti iš Savivaldybės biudžeto įkainio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-238). 

1.10. SVARSTYTA. Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

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

projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-239). 

1.11. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono 

socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimas. 

Prieš 11 klausimo „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio 

rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: Z. Zimkus 

(dėl normatyvų viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei (toliau – Ligoninė) patvirtinimo), nes jo kitas artimas 

asmuo dirba Ligoninėje; R. Mitrienė (dėl normatyvų Ligoninei patvirtinimo), nes ji yra Ligoninės 

darbuotoja; J. Vaitiekūnienė (dėl normatyvų Pasvalio „Riešuto“ mokyklai (toliau – Riešuto mokykla) 

patvirtinimo), nes jos kitas artimas asmuo dirba Riešuto mokykloje; E. Vegytė-Anilionė (dėl normatyvų 

Riešuto mokyklai patvirtinimo), nes jos kitas artimas asmuo dirba Riešuto mokykloje. 

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

metu bus balsuojama dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės, J. Vaitiekūnienės, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės, J. Vaitiekūnienės, E. Vegytės-Anilionės. 

nusišalinimo (Z. Zimkus, R. Mitrienė, J. Vaitiekūnienė, E. Vegytė-Anilionė balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 17.  

NUSPRĘSTA. Z. Zimkaus, R. Mitrienės, J. Vaitiekūnienės, E. Vegytės-Anilionės nusišalinimas 

priimamas. 

10.24 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė, J. Vaitiekūnienė, E. Vegytė-Anilionė nusišalino nuo 

klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 17.  

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

Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-240). 

 10.26 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė, J. Vaitiekūnienė, E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių salę, 

dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.12. SVARSTYTA. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ 

(sprendimo Nr. T1-241). 

1.13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų 

ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės 

gydytoja) R. Nevulytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narė J. Jovaišienė pasigedo sveikatos stebėsenos ataskaitos pristatymo. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą – dėl kokių priežasčių savižudybių skaičius rajone 

yra didžiausias? 

Pranešėja R. Nevulytė priežasčių įvardinti negalėjo. 

Tarybos narė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl narkotinių medžiagų dekrimilizavimo. 

Pranešėja R. Nevulytė pasisakė narkotinių medžiagų dekrimilizavimo klausimu. Pateikė 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitą.  

Nuo 10.31 val. Tarybos posėdyje dalyvauja Tarybos narys R. Želvys. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo apie pateiktas rekomendacijas ir klausė – kaip tai atsispindės 

kitų metų Strateginiame plane, planuojant projektinį finansavimą iš Sveikatos programos ir kokią įtaką 

rezultatams turėjo vykdyti projektai? 
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Pranešėja R. Nevulytė paaiškino, kad pagal rekomendacijas bus parengta programa, kalbėjo apie 

ilgalaikius rezultatus. 

Apie pateiktą Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitą pasisakė Tarybos 

nariai N. Matulienė, I. Malinauskas, A. Sudavičius, J. Vaitiekūnienė. 

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-242). 

1.15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-

50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Prieš 15 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 

T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: A. Sudavičius, nes jis yra 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojas. 

Balsavimas dėl A. Sudavičiaus nusišalinimo (A. Sudavičius balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 21. 

NUSPRĘSTA. A. Sudavičiaus nusišalinimas priimamas. 

10.49 val. A. Sudavičius nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių 

salę. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės 

gydytoja) R. Nevulytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo 

struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-243). 

 10.50 val. A. Sudavičius grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 

T1-241 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 

d. sprendimo Nr. T1-241 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 

T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-244). 

1.17. SVARSTYTA. Nebaigtos statybos išlaidų perdavimas. 

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

sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl išlaidų perdavimo 

Pranešėja Ž. Kripitienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie priimtą sprendimą. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl dokumentų, darbų priėmimo akto. 

Pranešėja Ž. Kripaitienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie parengtą sprendimą ir jo priėmimą. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, nebalsavo – 1.  

Tarybos narė N. Matulienė informavo, kad balsavo „už“. 

Balsavo: už – 21, prieš – 1  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-

245). 

1.18. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnis jo 

panaudojimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 

ir tolesnio jo panaudojimo“ (sprendimo Nr. T1-246). 

1.19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas Pasvalio rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms. 

Prieš 19 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: G. Andrašūnas, R. 

Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė (dėl turto perduodamo Pasvalio kultūros centrui (toliau – 

Pasvalio KC)), nes jie yra Pasvalio KC darbuotojai; S. Kiudis (dėl turto perduodamo Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešajai bibliotekai (toliau – Biblioteka)), nes jo kitas artimas asmuo dirba Bibliotekoje. 

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

metu bus balsuojama dėl G. Andrašūno, R. Andžiuvienės, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės ir S. Kiudžio 

nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl G. Andrašūno, R. Andžiuvienės, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės ir S. Kiudžio 

nusišalinimo (G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė ir S. Kiudis balsavime 

nedalyvauja). 

Balsavo: už – 15.  

NUSPRĘSTA. G. Andrašūno, R. Andžiuvienės, R. Mitkaus, E. Vegytės-Anilionės ir S. Kiudžio 

nusišalinimas priimamas. 

10.57 val. G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė ir S. Kiudis 

nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).  

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

rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ (sprendimo Nr. T1-247). 

 10.58 val. G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė ir S. Kiudis grįžta 

į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.20. SVARSTYTA. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifai. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo 

maršrutais tarifų“ (sprendimo Nr. T1-248). 

1.21. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ vykdomas keleivių 

nemokamas vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

vykdomo keleivių nemokamo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais“ 

(sprendimo Nr. T1-249). 

1.22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo 

interneto svetainėje tvarkos patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas G. Balčiūnaitis. 

Jis pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 

d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo 

ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (sprendimo Nr. T1-

250). 

1.23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas G. Balčiūnaitis. 

Jis pristatė sprendimo projektą. 
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Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl kapinių inventorizacijos. 

Pranešėjas G. Balčiūnaitis atsakė, kad kapinių registravimas yra vykdomas. 

Tarybos narys G. Žardeckas pasisakė ir sąrašui siūlė pritarti. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių 

sąrašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-251). 

1.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-

179 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 19, nebalsavo – 3.  

Tarybos nariai R. Želvys, H. Naglazienė, I. Malinauskas balsavo „už“. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. 

sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir 

inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-252). 

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

T1-38 „Dėl Pasvalio rajono 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Pasvalio rajono 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-253). 

1.26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. 

sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-254). 

1.27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. pirmojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 22.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. pirmojo 

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-255). 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie Tarybos posėdyje dalyvaujančius asmenis – 

V. Vensevičienę, I. Zaborskienę, A. Varnienę, V. Damanauską. 

1.28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, 

Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, 

Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo 

energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimas. 

(Tarybos posėdžio https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221221-tarybos-posedis-

2022-12-21/117/view-133 įrašo laikas 1.11.29 val. – 1.40.00 val.). 

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji 

architektė) Z. Masilionytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos nariai S. Vainauskas, G. Žardeckas, I. Malinauskas, N. Matulienė, N. Trinskienė, H. 

Naglazienė pateikė klausimus. 

Pranešėja Z. Masilionytė atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė:  

Tarybos nariai G. Žardeckas (Savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos 

vardu), V. Linkevičius, I. Malinauskas, H. Naglazienė, S. Vainauskas;  

https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221221-tarybos-posedis-2022-12-21/117/view-133
https://www.pasvalys.lt/taryba/tarybos-posedziai/20221221-tarybos-posedis-2022-12-21/117/view-133
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V. Damanauskas; atstovė Toliūnų kaimui; 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas, perskaitė Pušaloto, Valmonių, Dičiūnų, Orelių, Papiškių, 

Lavėnų, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Toliūnų, Stumbriškio, Vaitkūnų, Vytėnų, Kauklių gyventojų 

susirinkimo Rezoliucijos išvadą (pridedama). 

Balsavo: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 4.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto 

miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, 

Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos 

– vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-

256). 

Pertrauka 11.40 – 11.55. 

1.29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narė J. Jovaišienė klausė – kas plano rengėjas? 

Pranešėja A. Lindienė atsakyti į klausimą negalėjo. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą dėl elektros energijos skaičiavimo vienetų. 

Pranešėja A. Lindienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros  veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-257). 

1.30. SVARSTYTA. Kandidatas į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės 

gydytoja) R. Nevulytė. Ji pristatė sprendimo projektą, Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto 

siūlymą dėl Z. Zimkaus kandidatūros. 

Tarybos narys I. Malinauskas argumentavo siūlymą dėl Z. Zimkaus kandidatūros. 

Tarybos narys Z. Zimkus sakė sutinkantis būti kandidatu. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad į sprendimą įrašoma „1. Siūlyti kandidatu į 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narį – Zenoną 

Zimkų.“. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo 

komisiją“ (sprendimo Nr. T1-258). 

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

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-259). 

 2. Atsakymas į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos 

2022 m. lapkričio 30 d. paklausimą. 

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

Tarybos narys G. Žardeckas padėkojo už gautą atsakymą,. 

  

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


