
 

 

 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ  

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAI 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-02-19 Nr. T3-5 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 14 d. 15.00–16.20 val. 

Posėdžio pirmininkai – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Povilas Balčiūnas; Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo:  

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto nariai – Zenonas Zimkus, Helena 

Simonaitienė, Stasys Vainauskas, Neringa Trinskienė, Vladas Vitkauskas, Rimas Želvys. 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai – Gediminas Žardeckas, Linas Kruopis, Kristina 
Balčiūnaitienė. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Kontrolės ir audito 

tarnybos vyriausioji patarėja Ilma Paliukėnaitė, Savivaldybės tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla, Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė, Kultūros ir 

jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis 

specialistas Rimantas Savickas, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Bajoriūnaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Ulskytė. 

Nedalyvavo: Rimvydas Mitkus (dėl darbo), Jūratė Jovaišienė (dėl darbo). 

Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  
1. Informacija: 

1.1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus apie 

2018 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

1.2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus, apie situaciją Pasvalio rajono darbo 

rinkoje 2018 metais. 

1.3. Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje reikalavimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo“. 

1.4. Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitos. 

2. Klausimai: 

2.1. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo 

(T-10). 

2.2. Dėl pastatų vertės padidinimo (T-5). 

2.3. Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (T-26). 

2.4. Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo (T-8). 

2.5. Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-20). 

 



 

 
2.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-129 ,,Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-19). 

2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d sprendimo Nr. T1-236 

„Dėl pritarimo projekto ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui“ 

pakeitimo (T-12). 

2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės 

priežiūros tarifų patvirtinimo (T-3). 

2.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (T-22). 

2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimo (T-6). 

2.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 

sudarymo (T-2). 

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo 

patvirtinimo (T-1).  

2.13. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose 

(T-17).  

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

patvirtinimo (T-4). 

2.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-26 

,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo 

komisijos sudarymo“ pakeitimo (T-274). 

2.16. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms (T-18). 

2.17. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti pasitikėjimo teise (T-24). 

2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-286 

,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės 

veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-33). 

2.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (T-30).  

2.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 

(T-28). 

2.21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

(T-14). 

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

kaimynus Žiemgaloje (T-7). 

2.23 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (T-27). 

2.24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 

metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-9). 

2.25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo (T-11). 

2.26. Dėl Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų 

programos patvirtinimo (T-13). 

2.27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-237 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo ir 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (T-23). 

2.28. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo (T-16). 

2.29. Dėl Pasvalio rajono kultūros įstaigų projektų dalinio finansavimo (T-29). 

2.30. 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-31). 



 

 
2.31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl 

Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-32). 

2.32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos 

patvirtinimo (T-21). 

2.33. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų 

veiklos ataskaitai (T-25). 

2.34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo (T-15). 

 2.35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl 

nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (T-34). 

 
1. Informacija: 

1.1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus apie 

2018 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

1.2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus, apie situaciją Pasvalio rajono darbo 

rinkoje 2018 metais. 

1.3. Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje reikalavimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo“. 

1.4. Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitos. 

NUSPRĘSTA. Informacijų išklausymui pritariama. 

 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė dėl svarstomų klausimų eiliškumo. 

2. Klausimai: 
2.1. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnis jo 

panaudojimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.2. SVARSTYTA. Pastatų vertės padidinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.3. SVARSTYTA. Pavedimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.5. SVARSTYTA. Gyvenamųjų patalpų pirkimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai S. Vainauskas, Z. Zimkus pateikė klausimus. 

Pranešėjas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius atsakė į 

pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.4. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų perdavimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 



 

 
2.7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d sprendimo Nr. 

T1-236 „Dėl pritarimo projekto ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ 

įgyvendinimui“ pakeitimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys Z. Zimkus pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas P. Petkevičius, pranešėjas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių 

techninės priežiūros tarifų patvirtinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 

patvirtinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys Z. Zimkus pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė komiteto narė N. Trinskienė ir pranešėjas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijos sudarymas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės tarnautojų 

pareigybių sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.13. SVARSTYTA. Sutikimas pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų 

globos namuose. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.14. SVARSTYTA. Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 

T1-26 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo 

koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

2.16. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2018 

metų veiklos ataskaitoms. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.17. SVARSTYTA. Mokyklinio autobuso perėmimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti pasitikėjimo teise. 

Pranešėjas R. Savickas. Jis pristatė sprendimo projektą. 



 

 
Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

Nr. T1-286 ,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas R. Savickas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo komiteto narys G. Žardeckas. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo komiteto nariai H. Simonaitienė, Z. Zimkus. 

NUSPRĘSTA. Taryboje svarstys ir apsispręs. 

2.20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimas. 

Pranešėjas K. Ulskytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.21. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimas. 

Pranešėja K. Ulskytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.22. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte 

„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. 

Pranešėja K. Ulskytė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimas. 

Pranešėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai Z. Zimkus, S. Vainauskas, G. Žardeckas pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė ir pranešėja. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimas. 

Pranešėjas J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.26. SVARSTYTA. Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos 

darbų programos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo 

Nr. T1-237 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio 

atlyginimo ir didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

 NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.28. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimas. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 



 

 
NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono kultūros įstaigų projektų dalinio finansavimas. 

Pranešėja V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas pateikė klausimą ir pasisakė. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo komiteto narė H. Simonaitienė, Savivaldybės meras G. Gegužinskas, Savivaldybės 

mero pavaduotojas P. Balčiūnas. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.30. 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 V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo komiteto nariai G. Žardeckas, H. Simonavičienė, N. Trinskienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Kalbėjo Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė. 

2.31. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 

T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.32. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų 

veiklos programos patvirtinimas. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.33. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 

2018 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Kalbėjo komiteto pirmininkas G. Žardeckas. 

2.34. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo 

plano patvirtinimas. 

Pranešėja J. Vaitiekūnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Pranešėją papildė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

2.35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 

T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas J. Zabėla. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė pranešėjas, posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

 

 Protokolas surašytas garso įrašo pagrindu, komiteto posėdžio turinys – garso įraše. 

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

Posėdžio pirmininkas                                Povilas Balčiūnas 

 
Posėdžio pirmininkė                          Jurgita Vaitiekūnienė 

 
Posėdžio sekretorė                            Milda Jarašūnienė 


