
 

      

                                    

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-03-03 Nr. T2-1 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 27 d. 10.00–12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja M. Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo: Š. Varna (dėl darbo), R. Andžiuvienė (dėl ligos). 

 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas informavo apie: 

darbotvarkėje numatytus 19 posėdžio darbotvarkės klausimų, teikiamą išklausyti Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus informaciją (informacija bus 

išklausoma prieš posėdžio darbotvarkės klausimus) ir Tarybos narių klausė dėl pasiūlymų Tarybos 

posėdžio darbotvarkei. 

Pasiūlymų nebuvo. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klausimai: 

1.1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos 

ataskaitai (T-39). 

1.2. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2022 metų veiklos 

ataskaitoms (T-41). 

1.3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-35). 

1.4. Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 

(T-33). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (T-32). 

1.6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (T-36). 

1.7. Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendime Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai“ (T-37). 

1.8. 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-43). 

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

patvirtinimo (T-47). 

1.10. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-44). 

1.11. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo (T-38). 

1.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitų patvirtinimo (T-34). 

1.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (T-

42). 

1.14. Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo (T-40). 

1.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl 

Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-45). 

1.16. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui (T-46). 

1.17. Dėl pritarimo dalyvauti projekte (T-48). 
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1.18. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui (T-50). 

 1.19. Dėl tapimo viešosios įstaigos „Prie Raubonių malūno“ dalininke (T-49). 

2. Išklausyti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo 

skyriaus informaciją apie 2022 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23. 

NUSPRĘSTA. Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta. 

 

2. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus 

informacija apie 2022 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

Pranešėjas – Pasvalio rajono policijos komisariato viršininkas E. Kudžma. 

Tarybos narys A. Sudavičius klausė apie situaciją dėl narkotinių medžiagų naudojimo jaunimo 

tarpe. 

Pranešėjas E. Kudžma atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie situaciją rajone. 

Tarybos narys I. Malinauskas dėkojo pranešėjui už darbą ir pateikė klausimą dėl policijos veiklai 

vykdyti skiriamo kuro. 

Pranešėjas E. Kudžma atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo, kad gaunamo kuro užtenka, transporto 

tai pat ir, kad tokių problemų nebuvo, taupyti nereikia. 

Tarybos narys V. Janušonis klausė dėl motorinių transporto priemonių keliamo triukšmo, kaip tokią 

problemą spręsti? 

Pranešėjas E. Kudžma atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie problemų sprendimų būdus, 

taikomas prevencines priemones. 

Tarybos narys L. Kruopis klausė – ar Seime svarstyti narkotinių medžiagų dekriminalizavimo 

pakeitimai pakeitė ir pareigūnų darbą? 

Pranešėjas E. Kudžma atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo, kad teisės aktai nėra įsigalioję, tad darbas 

nepasikeitė. 

Tarybos narys V. Linkevičius klausė apie Atžalyne, Diliauskuose, Papyvesiuose važinėjantį ir 

triukšmą keliantį automobilį „Audi“, kodėl jo niekas „nenuskriaudžia“? 

Pranešėjas E. Kudžma Tarybos nario pateiktą informaciją užsirašė. 

Tarybos narys L. Kruopis klausė– ar per pastaruosius metus Savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į 

komisariatą dėl informacijos ir, jei kreipėsi – kiek kartų ir ar informacija buvo pateikta? 

Pranešėjas E. Kudžma sakė, kad tokios informacijos neturi. 

Tarybos narys G. Žardeckas klausė – į kokias rajono vietas sudėtingiausia atvažiuoti? 

Pranešėjas E. Kudžma sakė, kad nėra jokių problemų atvažiuoti į bet kurią vietą, išskyrus žiemos 

laiką, paaiškino. 

Tarybos narys R. Mitkus kalbėjo apie Pasvalio mieste vaikštantį neadekvatų žmogų, kuris kelia 

grėsmę aplinkiniams ir klausė – kaip galėtų ta problema būti sprendžiama? 

Pranešėjas E. Kudžma kalbėjo apie Tarybos nario minimą asmenį, apie policijos pareigūnų darbą, 

galimus sprendimų būdus. 

Informacija išklausyta. 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų 

veiklos ataskaitai.  

Pranešėjas – Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas S. Matickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-31). 

1.2. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2022 metų 

veiklos ataskaitoms. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: J. Vaitiekūnienei (dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 

ir Pasvalio „Riešuto“ mokyklos veiklos ataskaitų), nes ji yra Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus 

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

Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos (toliau – Mokykla) veiklos ataskaitos), nes jo sutuoktinė 

dirba Mokykloje struktūrinio padalinio vadove ar jo pavaduotoja; V. Janušoniui (dėl Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos), nes jis yra Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos darbuotojas; 
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L. Kruopiui (dėl Pasvalio Svalios progimnazijos veiklos ataskaitos), nes jo sutuoktinė – Progimnazijos 

direktorė; E. Vegytei-Anilionei (dėl Pasvalio „Riešuto“ mokyklos ir Pasvalio rajono savivaldybės 

Švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos ataskaitų), nes ji yra Tarnybos darbuotoja, o kitas 

artimas asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje; R. Andžiuvienei (dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

veiklos ataskaitos), nes ji yra Pasvalio muzikos mokyklos darbuotoja; R. Mitkui (dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos veiklos ataskaitos), nes jis yra Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojas; R. Želviui (dėl Pasvalio 

muzikos mokyklos veiklos ataskaitos), nes jo Sutuoktinė dirba Muzikos mokykloje. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas klausė Tarybos narių dėl galimų klausimo svarstymo 

variantų: kiekvieną ataskaitą svartyti atskirai ar vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

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

nepritarti Etikos komisijos rekomenduojamų asmenų nusišalinimui. 

Tarybos narys I. Malinauskas sakė, kad galima sprendimą dėl Tarybos narių nenusišalinimo 

priimti, tačiau kiekvienas, kuris susijęs su įstaiga, balsavime galėtų nedalyvauti. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie parengtą sprendimo projektą, sakė, kad 

pirmiausia siūlys balsuoti dėl Tarybos narių nusišalinimo/nenusišalinimo, paaiškino tolimesnę svarstymo 

eigą. 

Balsavimas dėl J. Vaitiekūnienės, R. Janušio, V. Janušonio, L. Kruopio, E. Vegytės-Anilionės, R. 

Mitkaus, R. Želvio nusišalinimo (J. Vaitiekūnienė, R. Janušis, V. Janušonis, L. Kruopis, E. Vegytė-Anilionė, 

R. Mitkus, R. Želvys balsavime nedalyvauja). 

Balsavo: už (nusišalinimui pritaria) – 4, prieš (nusišalinimui nepritaria) – 11, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. J. Vaitiekūnienės, R. Janušio, V. Janušonio, L. Kruopio, E. Vegytės-Anilionės, R. 

Mitkaus, R. Želvio nusišalinimui nepritarta. 

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

Tarybos narys L. Kruopis pateikė klausimus dėl: Petro Vileišio gimnazijos ataskaitoje įvardintų 

neatitikimų, klaidų neištaisymo priežasčių; institucijos, kontroliuojančios, koordinuojančios kvalifikacijos 

kėlimo strategijos kryptis ir teikiančios rekomendacijas mokyklų vadovams. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus, sakė, kad dėl klaidų ištaisymo buvo kreiptasi 

į visų įstaigų vadovus, pagal gautus atsakymus – dokumentai buvo pakeisti, o už mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą Savivaldybėje yra atsakingi Švietimo pagalbos tarnyboje dirbantys metodininkai, specialistai, kurie 

organizuoja, koordinuoja ir kuruoja visą pedagogų kvalifikacijos kėlimo procesą (strateginį ir vidinį). 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų dalyvavimo Tarybos 

posėdyje.  

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas paaiškino kviečiamo į Tarybos posėdį Petro Vileišio 

gimnazijos vadovo nedalyvavimo priežastis. 

Tarybos narė J. Vaitiekūnienė pateikė klausimą dėl rekomendacijų vadovams kelti kvalifikaciją. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie rekomendacija ir sritis, Švietimo ir 

sporto skyriaus rekomendacijas švietimo įstaigų vadovams. 

Tarybos narys G. Žardeckas pateikė klausimą – ar yra vadovų kurie neatsižvelgia į Švietimo ir 

sporto skyriaus rekomendacijas? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, sakė, kad tokių yra, paaiškino. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė – ar ji teisingai supranta, kad keletas ataskaitų yra su klaidomis 

(jos neištaisytos) ir jos siūlomos šiandien patvirtinti? 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą, kad taip. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė – gal galėtų ataskaitas (su klaidomis) išimti iš bendro paketo ir 

jas palikti kitam posėdžiui? Argumentavo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie klausimo suformulavimą, požiūrį į klaidas ir 

klausė pranešėjo, ar galėtume pristatomoms ataskaitoms (pateiktoms Savivaldybės tarybai) pritarti? 

Pranešėjas dr. G. Vilys sakė, kad ataskaitų esmė nesikeis, jose keisis skaičius, skaičiaus pokytis, 

kalbėjo, kad pateiktos ataskaitos yra realios, atitinkančios tikrovę, paaiškino. 

Svarstomu klausimu pasisakė Tarybos nariai I. Malinauskas, L. Kruopis, V. Linkevičius, G. 

Žardeckas, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas, pranešėjas dr. G. Vilys. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas siūlė iš parengto sprendimo projekto išimti Petro Vileišio 

gimnazijos ataskaitą, patikslino, kad sprendime „1. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos“ – išbraukiama. 

Pasiūlymų, prieštaraujančių nebuvo. 

Balsavo: už – 18, prieš – 1, nebalsavo – 4. 
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Tarybos nariai J. Jovaišienė ir V. Linkevičius, N. Trinskienė informavo, kad balsavo „už“. 

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

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-32). 

Tarybos narių L. Kruopio, G. Žardecko, N. Trinskienės replikos po balsavimo. 

1.3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-236 „Dėl Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai). 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 

d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 

informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-33). 

1.4. SVARSTYTA. Kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo 

netekusiais galios.  

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

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas patikslino, kad sprendime „naujai išrinktai“ žodžiai – 

išbraukti. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

pripažinimo netekusiais galios“ (sprendimo Nr. T1-34). 

1.5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimas. 

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

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-35). 

1.6. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-36). 

1.7. SVARSTYTA. Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai“. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl techninių klaidų ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T1-141 „Dėl turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei 

mokyklai““ (sprendimo Nr. T1-37). 

1.8. 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. 

Tarybos narys I. Malinauskas pateikė klausimą dėl bendruomenės pritarimo protokolo. 

Pranešėja Ž. Kripaitienė atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo, kad prie medžiagos buvo pridėtas 

Pumpėnų seniūnijos atsakymas ir Tarybos nariams pateiktas. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, nebalsavo – 2.  

 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. T1-38). 

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

skaičiaus patvirtinimas. 

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

projektą. 
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Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

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

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-39). 

1.10. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų nustatymas. 

Prieš 10 klausimo „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ svarstymą prašė leisti nusišalinti: 

J. Vaitiekūnienė (dėl atitinkamų paslaugų įkainių nustatomų Pasvalio „Riešuto“ mokyklai), nes jos kitas 

artimas asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje; E. Vegytė-Anilionė (dėl atitinkamų paslaugų įkainių 

nustatomų Pasvalio „Riešuto“ mokyklai), nes jos kitas artimas asmuo dirba Pasvalio „Riešuto“ mokykloje; 

Z. Zimkus (dėl atitinkamų paslaugų įkainių nustatomų viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei (toliau – 

Ligoninė)), nes jo kitas artimas asmuo dirba Ligoninėje; R. Mitrienė (dėl atitinkamų paslaugų įkainių 

nustatomų Ligoninei), nes ji yra Ligoninės darbuotoja. 

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

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

Prieštaraujančių nebuvo. 

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

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

Balsavo: už – 16, prieš – 3.  

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

priimamas. 

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

klausimo svarstymo ir balsavimo, paliko posėdžių salę. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 18, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-

40). 

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

dalyvauja klausimų svarstyme ir balsavime. 

1.11. SVARSTYTA. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

projektą. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė, kaip sudaroma, kaip atsiranda nevyriausybinių organizacijų 

specialistų komanda? 

Pranešėja R. Ožalinskienė atsakė į pateiktus klausimus, paaiškino nevyriausybinių organizacijų 

veiklos principus. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo 

Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-41). 

1.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitų patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti: R. Andžiuvienei (dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes ji yra Pasvalio muzikos mokyklos darbuotoja; R. 

Mitkui (dėl Pasvalio muzikos mokyklos vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jis yra 

Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojas; R. Želviui (dėl Pasvalio muzikos mokyklos vykdyto projekto 

lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jo Sutuoktinė dirba Muzikos mokykloje; V. Linkevičiui (dėl Pasvalio 

rajono Atžalyno bendruomenės vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jis yra Pasvalio 

rajono Atžalyno bendruomenės kolegialaus valdymo organo narys; N. Trinskienei (dėl Pasvalio rajono 

Atžalyno bendruomenės vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes ji yra Pasvalio rajono 

Atžalyno bendruomenės kolegialaus valdymo organo narė; V. Janušoniui (dėl Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jis yra Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos darbuotojas; J. Vaitiekūnienei (dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vykdytų projektų 

lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes ji yra Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja; S. 

Vainauskui (dėl Švobišklio ir aplinkinių kaimų bendruomenės vykdyto projekto lėšų panaudojimo 

patvirtinimo), nes yra Švobišklio ir aplinkinių kaimų bendruomenės kolegialaus valdymo organo narys; E. 
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Vegytei-Anilionei (dėl Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenės, Tarnybos vykdytų projektų lėšų 

panaudojimo patvirtinimo), nes ji yra Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenės kolegialaus valdymo 

organo narė, Tarnybos darbuotoja; L. Kruopiui (dėl Pasvalio Svalios progimnazijos vykdyto projekto lėšų 

panaudojimo patvirtinimo), nes jo sutuoktinė dirba Pasvalio Svalios progimnazijos direktore; R. Janušiui 

(dėl Mokyklos vykdyto projekto lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jo sutuoktinė dirba Mokyklos 

struktūrinio padalinio vadove ar jo pavaduotoja; A. Sudavičiui (dėl Pasvalio PASPC vykdytos programos 

lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jis yra Pasvalio PASPC darbuotojas; Š. Varnai (dėl Pasvalio PASPC 

vykdytos programos lėšų panaudojimo patvirtinimo), nes jo sutuoktinė dirba Pasvalio PASPC; prašė leisti 

nusišalinti S. Kiudis. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas paaiškino, Tarybos nariams nusišalinus, nebebus įmanoma 

priimti sprendimo (dėl kvorumo nebuvimo), kalbėjo apie svarstomą klausimą, Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos išaiškinimą dėl rekomendacijos savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimo tvarkos, Tarybos narių klausė – kaip elgtis?  

Konkrečių pasiūlymų nebuvo. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas sakė, kad balsavimo, dėl nusišalinimų, neorganizuos, 

paaiškino. 

Tarybos narys S. Vainauskas mano, kad galima balsuoti už kiekvieną Tarybos narį atskirai – „kad 

galėtų balsuoti kiti už kitus“. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimą dėl 

rekomendacijos savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos, priėmus (Tarybos 

narių pareikštą nusišalinimą) neįmanoma priimti sprendimo (nelieka kvorumo). R. Mitkaus, R. Želvio V. 

Linkevičiaus, N. Trinskienės V. Janušonio, J. Vaitiekūnienės, S. Vainausko, E. Vegytės-Anilionės, L. 

Kruopio, R. Janušio, A. Sudavičiaus, S. Kiudžio nusišalinimas nepriimamas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) 

R. Nevulytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitų patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-42). 

1.13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo 

vadybininkė) D. Mažuknienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

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

didinimo programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-43). 

1.14. SVARSTYTA. Vietos gyventojų apklausos paskelbimas. 

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

sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ (sprendimo Nr. 

T1-44). 

1.15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-180 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. 

sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-45). 

1.16. SVARSTYTA. Pritarimas projekto paraiškos teikimui. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui“ (sprendimo Nr. T1-

46). 

1.17. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti projekte. 

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

projektą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvauti projekte“ (sprendimo Nr. T1-47). 

1.18. SVARSTYTA. Pritarimas projekto paraiškos teikimui. 

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

projektą, informavo, kad įrašomas dar vienas partneris – „Jelgavos centrinė biblioteka“. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui“ (sprendimo Nr. T1-

48). 

1.19. SVARSTYTA. Tapimas viešosios įstaigos „Prie Raubonių malūno“ dalininke. 

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

Tarybos narys I. Malinauskas klausė – ką viešoji organizacija gali parduoti arba nupirkti? 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą, paaiškino, kad dalininkas savo dalį gali 

parduoti. 

Tarybos narys V. Linkevičius pateikė klausimą dėl kitų bendruomenių dalyvavimo. 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo apie Raubonių bendruomenės 

vykdomą veiklą. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė, kodėl nėra organizuojamas viešasis konkursas (renkantis 

operatorių, valdytoją)? 

Pranešėjas P. Petkevičius atsakė į pateiktą klausimą, argumentavo ir paaiškino. 

Tarybos narė N. Trinskienė klausė, kodėl tik Raubonių bendruomenė gali dalyvauti ir kodėl 

nesudaroma galimybė dalyvauti daugiau bendruomenių? 

Pranešėjas P. Petkevičius kalbėjo apie viešosios įstaigos veiklą, galimybes kitoms bendruomenėms. 

Tarybos narys G. Žardeckas pasisakė ir klausė – ar etiška šitą klausimą svarstyti prieš rinkimus? 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinksas kalbėjo apie neetišką Tarybos nario klausimą, įvardijo 

sprendimo esmę, kad kalbama apie turistinį objektą, o ne apie politiką. 

Tarybos narys V. Janušonis kalbėjo apie projekto naudą, siūlė balsuoti, projektą palaikyti. 

Tarybos narė H. Naglazienė priminė apie tęsiamus pradėtus darbus, kalbėjo apie nevyriausybines 

organizacijas, jų veiklą, naudą, rezultatus, siūlė sprendimą palaikyti. 

Tarybos narė N. Trinskienė kalbėjo apie V. Gikio veiklą, pasitikėjimą viešąja įstaiga „Prie 

Raubonių malūno“, pasirinkimų skaidrumą, išsakė savo abejones. 

Tarybos narys G. Žardeckas padėkojo už auklėjimą, kalbėjo apie savo pateiktą klausimą, išgirstus 

atsakymus. 

Tarybos narys I. Malinauskas kalbėjo apie lankytinus objektus, Joniškėlio dvarą, paduodamus 

Turto banko objektus. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Joniškėlio dvaro nuosavybę, pastangas ir 

galimybes tvarkant Joniškėlio dvaro parką. 

Balsavo: už – 15, susilaikė – 8.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl tapimo viešosios įstaigos „Prie Raubonių malūno“ 

dalininke“ (sprendimo Nr. T1-49). 

 Tarybos narės H. Naglazienės replika po balsavimo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


