
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAI 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-05-28 Nr. T3-13 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 22 d. 15.00–16.40 val. 

Posėdžio pirmininkė – Jurgita Vaitiekūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Algirdas Mulevičius, Gediminas Žardeckas. 

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas, Švietimo ir sporto skyriaus 

vedėjas dr. Gvidas Vilys, Savivaldybės tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Pasvalio 

muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos direktorė 

Danguolė Abazoriuvienė. 

  

Nedalyvavo: Rimvydas Mitkus (dėl darbo). 

 

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

 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas kalbėjo apie komiteto pirmininko ir pavaduotojo 

kandidatūras, jų siūlymą kitam eiliniam komiteto posėdžiui, argumentavo, įvardino būsimas 

komiteto pirmininkės Jurgitos Vaitiekūnienės ir komiteto pirmininko pavaduotojo A. Mulevičiaus 

kandidatūras.  

G. Gegužinsko siūlymu, komiteto narių pritarimu – šiam komiteto posėdžiui pirmininkauja 

J. Vaitiekūnienė. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė ir pateikė klausimą apie leidybą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą, paaiškino situaciją apie lėšų 

iš leidybos priemonės paskyrimą direktoriaus įsakymu. 

Kalbėjo posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė apie protokolišką prašymą, Savivaldybės 

administracijos direktorius P. Balčiūnas, Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (T-105). 

2. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-69). 

3. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-70). 

4. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-78). 

5. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus 

pareigoms eiti neorganizavimo (T-74). 

6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-111). 

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 

„Dėl etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-107). 

 



 

 
8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kasmetinių atostogų 

eilės patvirtinimo (T-110). 

9. Dėl bešeimininkio turto priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (T-71). 

10. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-109). 

11. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų 

ūkis“ (T-108). 

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“ (T-82). 

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (T-104). 

14. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu 

Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui (T-102). 

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

2018 m. ataskaitos patvirtinimo (T-116). 

16. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. Strateginio plano 2018 m. įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimo (T-115). 

17. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte (T-112). 

18. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui (T-113). 

19. Dėl Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-72). 

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-152 

,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-73). 

21. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-83). 

22. Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ reorganizavimo ir reorganizavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-101). 

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-141 

,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-103). 

24. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 

nustatymo (T-79). 

25. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (T-80). 

26. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti (T-81). 

27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės 

ataskaitos patvirtinimo (T-84). 

28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-190 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos ir Pasvalio 

rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-86). 

29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo (T-

100). 

30. Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais 

galios (T-106). 

31. Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metų 

objektų sąrašo patvirtinimo (T-114). 

32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl 

Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-93). 

33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 

„Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-94). 



 

 
34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-165 

,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 

Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (T-99). 

35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo (T-119). 

36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (T-

118). 

37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo (T-117). 

 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė dėl svarstomų klausimų eiliškumo. 

 1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. 

Pranešėjas P. Balčiūnas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas papildė pranešėją. 

Komiteto narys A. Mulevičius pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos 

direktorė D. Abazoriuvienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė V. Povilionienė. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Skyriaus pavadinimas – „Švietimo ir sporto skyrius“, Jaunimo reikalų 

politikos formavimo klausimai – Švietimo ir sporto skyriui, nepakeičiant jo pavadinimo „Švietimo 

ir sporto skyrius“; kultūros srities klausimai – Bendrajam skyriui. Klausimą svarstyti. 

32. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 

T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimas. 

Panešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pasvalio krašto muziejaus direktorė V. Povilionienė atsakė į pateiktą klausimą ir pasisakė. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

Kalbėjo pranešėjas, komiteto narys A. Mulevičius, Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos 

direktorė D. Abazoriuvienė. 

17. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvavimui projekte. 

18. SVARSTYTA. Pritarimas projekto paraiškos teikimui. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Klausimus svarstyti. 

 2. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms 

eiti organizavimas. 

 3. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

 4. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo komiteto narys G. Žardeckas, posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 5. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ 

direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys A. Mulevičius, Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas 

pateikė klausimus. 



 

 
Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus.  

Pasisakė pranešėjas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės meras G. 

Gegužinskas, posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritariama. 

 14. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, 

adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

19. SVARSTYTA. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimas ir 

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo 

Nr. T1-152 ,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

21. SVARSTYTA. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai A. Mulevičius, G. Žardeckas pateikė klausimus 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė, pranešėjas. 

Komiteto narys A. Mulevičius pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Komiteto narys A. Mulevičius pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė pranešėjas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

Nuo 16 val. komiteto posėdyje nedalyvauja J. Vaitiekūnienė. Kvorumo nėra. 

22. SVARSTYTA. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ reorganizavimas ir 

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

23. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo 

Nr. T1-141 ,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Informacija išklausyta. 

 6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos 

aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė komiteto narys G. Žardeckas. 



 

 
Informacija išklausyta. 

 7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-227 „Dėl etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų 

kasmetinių atostogų eilės patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

 9. SVARSTYTA. Bešeimininkio turto priėmimas savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

 10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas, pranešėjas. 

Komiteto nariai G. Žardeckas ir A. Mulevičius pateikė klausimus. 

Pranešėjas ir Savivaldybės administracijos direktorius atsakė į pateiktus klausimus ir 

pasisakė. 

Informacija išklausyta. 

 11. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal turto patikėjimo sutartį UAB 

„Pasvalio butų ūkis“. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

 12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal turto patikėjimo sutartį UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

 13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto 

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. Strateginio plano 2018 m. 

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

24. SVARSTYTA. 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų 

dydžių nustatymas. 



 

 
Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai A. Mulevičius ir G. Žardeckas pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Informacija išklausyta. 

25. SVARSTYTA. 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

26. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas investiciniams projektams finansuoti. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų 

kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo 

Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių 

plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą ir pateikė klausimą. 

Savivaldybės tarybos sekretorė E. Aleksandravičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Informacija išklausyta. 

29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos 

sudarymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

30. SVARSTYTA. Kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimas 

netekusiais galios. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

31. SVARSTYTA. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 

2019 metų objektų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie Teisėtvarkos ir 

visuomeninių organizacijų komiteto metu išsakytus siūlymus. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą. 

Pranešėjas ir Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą 

klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Komiteto nariai pateikė klausimus. 

Pranešėjas ir Savivaldybės administracijos direktorius atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai. 

Informacija išklausyta. 

33. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo 

Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

34. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimo 

Nr. T1-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 



 

 
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

36. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sudarymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

37. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Informacija išklausyta. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Komiteto narys G. Žardeckas protokoliškai kreipėsi į komitetą ir jame dalyvaujančius 

asmenis, kalbėjo apie Savivaldybės leidinių leidybos finansavimo vertinimo komisijos priimtą 

sprendimą ir, kad pagal esamas galimybes būtų padidinta suma knygos leidybai „Laisvės 

inžinierius: Petro Vileišio gyvenimas ir darbai“ (leidėjas – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas). Pasisakė dėl knygos įsigijimo galimybių Savivaldybės administracijai, argumentavo. 

Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktorius P. 

Balčiūnas. 

 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Jurgita Vaitiekūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 

 


