
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-02-10 Nr. T2-1 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 1 d. 10.00–13.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo: J. Vaitiekūnienė (dėl ligos). 

 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie: 

susitarimą komitetuose, kad 4 klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo 

suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ Tarybos posėdyje nebus svarstomas, klausimas 

atidedamas; 

klausimų svarstymo eiliškumą (pagal Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio 

ir Utenos apskrityse pastabą), kad pirmiausia turi būti svarstomas klausimas „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, po to svarstomas klausimas „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ (darbotvarkės klausimai sukeičiami 

vietomis). 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas siūlė įtraukti klausimo „Dėl turto, skirto humanitarinei 

pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo“ svarstymą į Tarybos posėdžio darbotvarkę (klausimas aptartas 

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitete), Tarybos narių klausė dėl pasiūlymų Tarybos posėdžio 

darbotvarkei. 

Pasiūlymų nebuvo. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klausimai: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-2). 

1.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimo (T-11). 

1.3. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Žytomyro srities Žytomyro rajono Liubaro miesto 

taryba pasirašymo (T-25). 

1.4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų skatinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo (T-17). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-1). 

1.6. 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-10). 

1.7. Dėl Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-

3). 

1.8. 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-23). 

1.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl 

Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-21). 
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1.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui 

ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo (T-26). 

1.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-9). 

1.12. Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 

(T-20). 

1.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo (T-

27). 

1.14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo (T-15). 

1.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimo (T-22). 

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

4). 

1.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo (T-5). 

1.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ 

pakeitimo (T-6). 

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

įstaigoms (T-8). 

1.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo (T-13). 

1.21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo (T-28). 

1.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 

metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-7). 

1.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 

metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo (T-14). 

1.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-29). 

1.25. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime 

kaimynus Žiemgaloje“ (T-19). 

1.26. Dėl pritarimo pasiūlymui pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribas (T-18). 

1.27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos 

darbų programos patvirtinimo (T-12). 

1.28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos 

patvirtinimo (T-24). 

1.29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-62 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų 

ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo (T-30). 

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

2. Teikiama išklausyti: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaitą. 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 m. veiklos ataskaitą.  

2.3. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse Reikalavimą 

„Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo 

ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo“. 

2.4. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą. 

2.5. Informaciją apie Pasvalio rajone įvykusią avariją magistraliniame dujotiekyje. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23, nebalsavo – 1. 
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NUSPRĘSTA. Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta (vardinio balsavimo rezultatai 

(pridedama)). 

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

darbo tvarką, vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu.  

 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-

32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas.  

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

Tarybos narys G. Žardeckas klausė dėl klaidos lyginamajame variante. 

Pranešėja J. Karčiauskienė informavo, kad teisės akto projekte, kuris teikiamas Tarybai svarstyti, 

klaida ištaisyta, apie tai buvo kalbėta Komitetų posėdžiuose. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-1). 

1.2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimas. 

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

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos 

Juodokienės paskatinimo“ (sprendimo Nr. T1-2). 

1.3. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Žytomyro srities Žytomyro rajono 

Liubaro miesto taryba pasirašymas. 

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

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Žytomyro srities 

Žytomyro rajono Liubaro miesto taryba pasirašymo“ (sprendimo Nr. T1-3). 

1.4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų 

mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  

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

projektą, komitetuose pateiktus siūlymus, priimtus sprendimus. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas klausė dėl premijos sumos dydžio dešimtukininkams. 

Pranešėja R. Šivickienė pritarė 50 eurų premijos dydžiui už pasiekimus dešimtukininkams. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad punktuose prie premijų šalies olimpiadose 

ir tarptautinėse olimpiadose įrašomos didesnės sumos, pagal Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

siūlymą: 

„„6.2. Mokiniams, šalies olimpiadų baigiamajame etape laimėjusiems: 

6.2.1. pirmąją vietą – 400 eurų; 

6.2.2. antrąją vietą – 300 eurų;  

6.2.3. trečiąją vietą – 200 eurų. 

6.3. Mokiniams, tarptautinėse olimpiadose (tarptautiniame etape) laimėjusiems: 

6.3.1. pirmąją vietą – 700 eurų;  

6.3.2. antrąją vietą – 600 eurų;  

6.3.3. trečiąją vietą – 500 eurų.“. 6.1 punkte – „50“. 
Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-4). 

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

200 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė R. Šileikienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. 

sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-5). 

1.6. 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 R. Šileikienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys G. Žardeckas klausė dėl antikorupcinio vertinimo išvados ir kas buvo 2022 m. 

gegužės 19 d. vykusio Savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio 

pirmininkas? 

Pranešėja R. Šileikienė į pateiktus klausimus atsakyti negalėjo. 

Tarybos narė H. Naglazienė atsakė į pateiktą Tarybos nario G. Žardecko klausimą dėl posėdžio 

pirmininko, paaiškino situaciją, kodėl ne ji pasirašė posėdžio protokolą. 

Tarybos narys L. Kruopis klausė – ar nusišalinus galima vadovauti posėdžiui?  

Tarybos narys I. Malinauskas siūlė: ištaisyti sprendimo projektą arba atidėti klausimo priėmimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas siūlė apsispręsti balsuojant. 

Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 8.  

 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. T1-6). 

1.7. SVARSTYTA. Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-7). 

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

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

Prieš 8 klausimo „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, 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. Andžiuvienės, R. Mitkaus ir E. Vegytės-Anilionės 

nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

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

Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 19, prieš – 1.  

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

priimamas. 

10.25 val. G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, 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 – 20 (vienbalsiai).  

 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. T1-8). 

 10.27 val. G. Andrašūnas, R. Andžiuvienė, R. Mitkus, E. Vegytė-Anilionė grįžta į posėdžių 

salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

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

T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 

d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-9). 

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

216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo 

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimas. 

Prieš 10 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 

T1-216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo 

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: Z. 

Zimkus (dėl normatyvų viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei (toliau – Ligoninė) nustatymo), nes jo kitas 

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

darbuotoja; A. Sudavičius (dėl normatyvų viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centrui (toliau – PASPC), nes jis yra PASPC darbuotojas; Š. Varna (dėl normatyvų PASPC nustatymo), 

nes jo kitas artimas asmuo dirba PASPC. 

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

metu bus balsuojama dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės, A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės, A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimo (Z. Zimkus, R. 

Mitrienė, A. Sudavičius, Š. Varna balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už – 17, prieš – 1, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Z. Zimkaus, R. Mitrienės, A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimas priimamas. 

10.29 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė, A. Sudavičius, Š. Varna 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. 

Tarybos narys I. Malinauskas teiravosi dėl Pasvalio greitosios medicinos pagalbos darbuotojų 

atlyginimų, ar pranešėjai tokia informacija žinoma? 

Pranešėja R. Nevulytė atsakyti į pateiktą klausimą negalėjo, kalbėjo apie greitosios medicinos 

pagalbos darbuotojų priėmimą po reorganizacijos. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

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

sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. 

T1-10). 

 10.32 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė, A. Sudavičius, Š. Varna grįžta į posėdžių salę, dalyvauja 

klausimų svarstyme ir balsavime. 

Tarybos narių I. Malinausko, H. Naglazienės, L. Kruopio, posėdžio pirmininko G. Gegužinsko 

replikos po balsavimo. 

1.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-163 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Brazdžionienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 

d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-11). 

1.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Brazdžionienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pavadinimo 

pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-12). 
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1.13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys G. Žardeckas dėkojo už bendravimą ir klausė, ar sporto renginiams, mėgėjiškam ir 

profesionaliam sportui, apdovanojimams nėra skiriama net 100 tūkst. eurų? 

Pranešėja I. Aidukaitė paaiškino, kad biudžete tiek lėšų buvo skirta, o metų eigoje dar gali būti 

pakeitimų. 

Tarybos narė N. Matulienė išsakė pastebėjimus apie rinkiminę kampaniją, darbus naujai išrinktai 

Tarybai, įgyvendinant Strateginį planą, kandidatuojantiems siūlė „gyvai“ bendrauti su žmonėmis. 

Tarybos narys I. Malinauskas kalbėjo apie lėšų paskirstymą biudžete. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo apie Strateginį planą, priemones įvaizdžio kūrimui rajone, 

argumentavo. 

Tarybos narys L. Kruopis kolegoms priminė, kad svarstomas klausimas – Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo ir klausė pasisakiusiųjų – kuo skiriasi 

Strateginis veiklos planas nuo Strateginio plėtros plano, kokie esminiai skirtumai? 

Tarybos nariai siūlė balsuoti. 

Balsavo: už – 22, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-13). 

Tarybos nario G. Žardecko replika po balsavimo. 

1.14. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimas. 

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

pristatymą. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė, ar į Savivaldybės biudžetą įeina rinkliava už techninę priežiūrą 

ir kur tos pajamos panaudojamos? 

Pranešėja D. Petrėnienė paaiškino, kad atskiro lėšų naudojimo nėra, tai bendros pajamos, valstybės 

rinkliava. 

Tarybos narys S. Vainauskas klausė – kas lėmė Investicijų ir verslo rėmimo programos lėšų 

sumažėjimą? 

Pranešėja D. Petrėnienė paaiškino lėšų sumažėjimo priežastis. 

Tarybos narė J. Jovaišienė klausė apie paveldimo turto mokestį – iš kur gaunamas planuojamas 

skaičius? 

Pranešėja D. Petrėnienė informavo, kad LR finansų ministerija atsižvelgia į praėjusių metų 

rodiklius, paaiškino, kalbėjo apie biudžeto planavimą. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė dėl kompensavimo (šildymo ir kt.), lėšų grąžinimo iš LR finansų 

ministerijos, ateities planų. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktus klausimus, kalbėjo apie pašalpų kompensavimo tvarkas 

iki ir po 2012 m., biudžete suplanuotas sumas, sąlygas, kai suplanuotos sumos viršijamos, LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos įsipareigojimus dėl papildomo finansavimo. 

Tarybos narė J. Jovaišienė kalbėjo apie išlaidose nurodytus 62 proc. darbo užmokesčiui ir klausė – 

koks didžiausias procentas darbo užmokesčiui Savivaldybės biudžete yra buvęs, ką tie 62 proc. rodo? 

Pranešėja D. Petrėnienė kalbėjo, kad darbo užmokesčio pasiskirstymo (62–63 proc.) tendencija 

Savivaldybės biudžete išlieka, vertinant praėjusius metus, paaiškino priežastis. 

Tarybos narys G. Andrašūnas klausė – kodėl taip žymiai mažėja Savivaldybės užimtumo 

programos lėšos seniūnijoms (nuo 163 tūkst. Eur iki 101 tūkst. Eur.)? 

Pranešėja D. Petrėnienė paaiškino Savivaldybės užimtumo programos lėšų paskirstymą, sakė, kad 

lėšos skiriamos ilgalaikių bedarbių integracijai (ruošimui) į darbo rinką, siektinus rodiklius. 

Tarybos narys G. Žardeckas klausė – kodėl, pagal Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo 

programą, Pušaloto, Namišių ir Daujėnų seniūnijų asignavimai mažesni nei kitų kaimiškų seniūnijų, kokios 

priežastys? 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą, sakė, kad minėtos seniūnijos yra mažiausios. 

Tarybos narys I. Malinauskas klausė – kaip planuojama padėti senyvo amžiaus, su negalia 

žmonėms, įstaigoms? 
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Pranešėja D. Petrėnienė kalbėjo apie pagarbą Tarybos nario I. Malinausko minėtiems žmonėms, 

paslaugų įvairovę Pasvalio socialinių paslaugų centre, asignavimus, lėšų skyrimą pagal individualius 

poreikius, draugijų rėmimą iš Nevyriausybinių organizacijų projektų, išlaidų apmokėjimą. 

Tarybos narys L. Kruopis kalbėjo apie prioritetus Strateginiame plane ir klausė (siūlė) – ar įvertinus 

prioritetų finansavimo dydį nereikėtų pakeisti prioritetų vietomis, kad švietimas būtų svarbiausia sritis 

(pirmuoju prioritetu), ar rengiant Savivaldybės biudžeto projektą buvo derinta su Strateginiu planu? 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie biudžeto sudarymą, tai 

reglamentuojančius teisės aktus, prioritetus, jų eiliškumą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo, kad prioritetų eiliškumas – ateities klausimas, kuris 

bus svarstomas Savivaldybės administracijos. 

Tarybos narys I. Malinauskas apie Savivaldybės biudžeto projektą pasisakė Biudžeto, ekonomikos 

ir kaimo reikalų komiteto pirmininko vardu. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo apie Savivaldybės biudžeto projektą, siūlė atkreipti dėmesį į 

prioritetus, sakė, kad Savivaldybės biudžeto projektą palaikys, siūlė tai padaryti ir kolegoms. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 3.  

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

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-14). 

 

Pertrauka 11.30 – 11.45. 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos Žytomyro srities Žytomyro rajono Liubaro 

miesto taryba. 

 

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

192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

nustatymo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-15). 

1.16. 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 – 23, susilaikė – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 

ir tolesnio jo panaudojimo“ (sprendimo Nr. T1-16). 

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

T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimas. 

Prieš 17 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: A. 

Sudavičius, nes jis yra PASPC darbuotojas; Š. Varna, nes jo kitas artimas asmuo dirba PASPC. 

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

metu bus balsuojama dėl A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimo (A. Sudavičius, Š. Varna balsavime 

nedalyvauja). 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. A. Sudavičiaus, Š. Varnos nusišalinimas priimamas. 

11.55 val. A. Sudavičius, Š. Varna nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-17). 

 11.57 val. A. Sudavičius, Š. Varna grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir 

balsavime. 

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

T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal 

patikėjimo sutartį“ pakeitimas. 

Prieš 18 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal 

patikėjimo sutartį“ pakeitimo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: Z. Zimkus, nes jo kitas artimas asmuo 

dirba Ligoninėje; R. Mitrienė, nes ji yra Ligoninės darbuotoja. 

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

metu bus balsuojama dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės nusišalinimo? 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavimas dėl Z. Zimkaus, R. Mitrienės nusišalinimo (Z. Zimkus, R. Mitrienė balsavime 

nedalyvauja).  

Balsavo: už – 21, prieš – 1.  

NUSPRĘSTA. Z. Zimkaus, R. Mitrienės nusišalinimas priimamas. 

11.58 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko 

posėdžių salę. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio 

ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-18). 

 11.59 val. Z. Zimkus, R. Mitrienė grįžta į posėdžių salę, dalyvauja klausimų svarstyme ir 

balsavime. 

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

biudžetinėms įstaigoms. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: G. Andrašūnui (dėl turto perduodamo Pasvalio KC), 

nes jis yra Pasvalio KC darbuotojas; R. Andžiuvienei (dėl turto perduodamo Pasvalio KC ir Pasvalio 

muzikos mokyklai (toliau – Muzikos mokykla)), nes ji yra Pasvalio KC ir Muzikos mokyklos darbuotoja; 

R. Mitkui (dėl turto perduodamo Pasvalio KC ir Muzikos mokyklai), nes jis yra Pasvalio KC ir Muzikos 

mokyklos darbuotojas; E. Vegytei-Anilionei (dėl turto perduodamo Pasvalio KC ir Pasvalio „Riešuto“ 

mokyklai), nes ji yra Pasvalio KC darbuotoja, kitas artimas asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje, S. 

Kiudis (dėl turto perduodamo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (toliau – Biblioteka)), nes 

jo kitas artimas asmuo dirba Bibliotekoje; J. Vaitiekūnienei (dėl turto perduodamo Pasvalio r. Vaškų 

gimnazijai ir Pasvalio „Riešuto“ mokyklai), nes ji yra Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja, kitas artimas asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje; R. Janušiui (dėl turto perduodamo 

Pasvalio r. Krinčino A. Vienažindžio progimnazijai (toliau – Mokykla)), nes jo sutuoktinė dirba Mokykloje 

struktūrinio padalinio vadove ar jo pavaduotoja; V. Janušoniui (dėl turto perduodamo Pasvalio Lėvens 

pagrindinei mokyklai), nes jis yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos darbuotojas; L. Kruopiui (dėl 

turto perduodamo Pasvalio Svalios progimnazijai (toliau – Progimnazija)), nes jo sutuoktinė – 

Progimnazijos direktorė; R. Želviui (dėl turto perduodamo Muzikos mokyklai), nes jo Sutuoktinė dirba 

Muzikos mokykloje. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas remdamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

išaiškinimu dėl rekomendacijos savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos bei 

atsižvelgiant į perduodamą turtą – žurnalus „Šiaurietiški atsivėrimai“, Tarybos narių nusišalinimui siūlė 

nepritarti. 

Balsavo: už (nusišalinimui pritaria) – 6, prieš (nusišalinimui nepritaria) – 9. 
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NUSPRĘSTA. Balsų dauguma – nusišalinimui nepritarta. 

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

sprendimo projektą. 

Tarybos narys G. Žardeckas klausė, kaip paskirstyti „Šiaurietiški atsivėrimai“? Jei atsakyti negali, 

kas tai skirstė? 

Pranešėja Ž. Kripaitienė į pateiktus klausimus atsakyti negalėjo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas pateikė Pasvalio PASPC vyr. gydytojo V. Povilionio 

informaciją dėl greitosios medicininės pagalbos vairuotojų vidutinio darbo užmokesčio. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ (sprendimo Nr. T1-19). 

1.20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo“ (sprendimo 

Nr. T1-20). 

1.21. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų 

daiktų nurašymas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo“ (sprendimo Nr. T1-21). 

1.22. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-22). 

1.23. SVARSTYTA Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2023 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2023 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. 

T1-23). 

1.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-24). 

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas perskaitė Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo 

Panevėžio ir Utenos apskrityse Reikalavimą „Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 

punktų nuostatų vykdymo“. 

1.25. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte 

„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. 

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

Jis pristatė sprendimo projektą. 
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Tarybos narys G. Žardeckas klausė, ar užteks skiriamos sumos? 

Pranešėjas G. Balčiūnaitis atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo, kad skiriama suma tenkina, 

argumentavo. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo 

projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje““ (sprendimo Nr. T1-25). 

1.26. SVARSTYTA. Pritarimas pasiūlymui pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų 

vietovių teritorijų ribas. 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas V. Bajorūnas. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-26). 

1.27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų 

melioracijos darbų programos patvirtinimas. 

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

Tarybos narys I. Malinauskas prašė patikslinti, ką reiškia „30 tūkst. Eur kitoms išlaidoms“. 

Pranešėjas V. Kuodis patikslino – melioracijos statinių projektavimas, ekpertizė, techninė priežiūra 

ir melioracijos duomenų rinkinių tvarkymo paslaugos. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis 

finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-27). 

1.28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos 

programos patvirtinimas. 

Pranešėja – Kontrolės komiteto pirmininkė J. Jovaišienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas dėkojo Kontrolės komiteto pirmininkei J. Jovaišienei. 

Tarybos narys V. Janušonis pateikė klausimus dėl tolimesnių darbų komitete (ateityje), plano. 

Pranešėja J. Jovaišienė atsakė į pateiktus klausimus, sakė, kad programa atitinka teisės aktus, 

argumentavo. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 

2023 metų veiklos programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-28). 

1.29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-

62 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio 

už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimas. 

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

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

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

sprendimo Nr. T1-62 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-

121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. 

T1-29). 

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

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

sprendimo projektą. 

Tarybos narys V. Janušonis patikslino informaciją apie į Ukrainą vežamą humanitarinę pagalbą. 

Tarybos narys G. Žardeckas sprendimo projekte prašė nurodyti datas. 

Pranešėja Ž. Kripaitienė patikslino „2023 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerijos pritarimas teikti humanitarinę pagalbą ir Savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo 

komisijos 2023 m. vasario 1 d. rekomendacija dėl humanitarinės pagalbos teikimo“. 
Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie humanitarinės pagalbos teikimą Ukrainai. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

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

perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-30). 
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2. Išklausyti: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaitą. 

Pranešėja – Kontrolės komiteto pirmininkė J. Jovaišienė. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ valdybos 

atkūrimo. 

Pranešėja J. Jovaišienė atsakyti į pateiktą klausimą negalėjo, priminė, kad sprendimą priima 

Taryba, kad tai ne vienintelė rekomendacija, į kurią nebuvo atsižvelgta. 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 m. veiklos ataskaitą.  

Pranešėjas – Etikos komisijos pirmininkas V. Linkevičius. 

2.3. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse Reikalavimą 

„Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo 

ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo“. 

Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

2.4. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą. 

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

Tarybos narys G. Žardeckas klausė, kodėl nebuvo įgyvendintas ekologiško viešojo transporto 

plėtros rajone projektas? 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktą klausimą, paaiškino situaciją. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą dėl dviračių tako – ar netikslinga sujungti Pasvalį su 

Talačkoniais (argumentavo)? 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie vykdomus darbus, paaiškino. 

2.5. Informaciją apie Pasvalio rajone įvykusią avariją magistraliniame dujotiekyje. 

Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. Jis pateikė 

pristatymą. 

 Tarybos nariai I. Malinauskas, N. Matulienė, A. Mulevičius, V. Janušonis pateikė klausimus dėl 

įvykusios avarijos magistraliniame dujotiekyje priežasčių, pasekmių, sprendimo būdų ateityje. 

 Pranešėjas P. Balčiūnas atsakė į pateiktus klausimus.  

 Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie artimiausio planuojamo Tarybos posėdžio datą 

– vasario 27 d. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


