
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-05-23 Nr. T3-12 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 21 d. 9.00–10.50 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Remigijus Janušis, Vilhelminas Janušonis, Linas Kruopis, Vladas Linkevičius, 

Helena Simonaitienė. 

Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius, Savivaldybės tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Vietinio 

ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis. 

Nedalyvavo: Eglė Vegytė-Anilionė (dėl ligos).  

 

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

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininko išrinkimo. 

2. Dėl Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

3. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto. 

 

 1. SVARSTYTA. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininko išrinkimas. 

 Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Jungtinės 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijų frakcijos ir 

opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo 

partijų, Darbo ir Valstiečių ir žaliųjų frakcijos bei Visuomeninio rinkimų komiteto „Už savo kraštą“ 

atstovų susitarimą (toliau – Susitarimas), Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto 

pirmininku siūlomą V. Janušonio kandidatūrą. 

 Balsavo: už – 5. 

 NUSPRĘSTA. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininkas Vilhelminas 

Janušonis. 

 2. SVARSTYTA. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininko pavaduotojo 

išrinkimas. 

Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie Susitarime siūlomą Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų komiteto pirmininko pavaduotoju V. Linkevičiaus kandidatūrą. 

 Balsavo: už – 5. 

 NUSPRĘSTA. Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Vladas Linkevičius. 

 3. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis supažindino su posėdžio darbotvarke: 

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

3.2. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-69). 

3.3. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

(T-70). 

 



 

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

organizavimo (T-78). 

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

pareigoms eiti neorganizavimo (T-74). 

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

patvirtinimo (T-111). 

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

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

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

eilės patvirtinimo (T-110). 

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

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

3.11. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ 

(T-108). 

3.12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ (T-82). 

3.13. 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). 

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

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

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

2018 m. ataskaitos patvirtinimo (T-116). 

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

patvirtinimo (T-115). 

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

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

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

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-72). 

3.20. 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). 

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

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

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

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-101). 

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

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

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

nustatymo (T-79). 

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

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

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

ataskaitos patvirtinimo (T-84). 

3.28. 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). 

3.29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo (T-100). 

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

galios (T-106). 

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

objektų sąrašo patvirtinimo (T-114). 



 

 
3.32. 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). 

3.33. 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). 

3.34. 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). 

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

3.36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (T-118). 

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

 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetui pirmininkauja V. Janušonis. Jis kalbėjo 

apie laiko planavimą ir siūlė komiteto posėdžius šaukti antradieniais 9 val., išskyrus neeilinius. 

Prieštaraujančių dėl komiteto posėdžių dienos ir laiko – antradieniais 9 val., nebuvo. 

 

 3.1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Pranešėją papildė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. 

Komiteto nariai pasisakė ir diskutavo. 

NUSPRĘSTA. Klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

 3.2. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

organizavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

eiti organizavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys R. Janušis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai R. Janušis, L. Kruopis pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus ir kalbėjo apie pakeitimą Apraše dėl numatytų balsavimo 

vietų. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

 3.7. 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. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 



 

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

kasmetinių atostogų eilės patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

 3.9. SVARSTYTA. Bešeimininkio turto priėmimas savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

 3.10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą ir pasisakė. 

Pranešėją papildė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. 

Komiteto nariai pateikė klausimus. 

Pranešėjas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius atsakė į 

pateiktus klausimus. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis kalbėjo, kad iki Savivaldybės tarybos posėdžio Savivaldybės 

administracija paskaičiuotų pradinę 1 kv. m nuomos kainą Eur per mėnesį. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

„Pasvalio butų ūkis“. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

„Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 3.13. 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. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.17. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvavimui projekte. 

3.18. SVARSTYTA. Pritarimas projekto paraiškos teikimui. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 



 

 
Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Komiteto nariai pasisakė svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

3.20. 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 G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.21. SVARSTYTA. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

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

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys L. Kruopis kalbėjo apie nuostatų numeraciją, pranešėjas – apie 30.10 p. žodžių 

„išskyrus aukštąsias mokyklas“ išbraukimą. Jei lieka 30.10 p. žodžiai „išskyrus aukštąsias mokyklas“ – 

sprendimo projekto rengėjui paaiškinti ką jie reiškia. 

Nuo 9.54 val. komiteto narė H. Simonaitienė posėdyje nebedalyvauja. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

dydžių nustatymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis kalbėjo apie pensijoje esančių statutinių pareigūnų situaciją, 

lengvatų galimybes dėl mokamų mokesčių. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

Savivaldybės administracijai kreiptis į „Sodrą“ dėl informacijos apie rajono statutinių pareigūnų, 

esančių pensijoje, skaičių rajone. Gautą informaciją pateikti Komitetui. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

3.26. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas investiciniams projektams finansuoti. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie ilgalaikės paskolos 

sumą – vietoj 718 000 Eur sprendime turi būti užrašyta – 713 000 Eur, argumentavo. 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius P. Petkevičius. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

3.27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės 

būklės ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

3.28. 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. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

3.29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos 

sudarymas. 

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

pirmininką, o vietoj H. Simonaitienės į Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo 

komisiją įtraukiama N. Matulienė (jei ji sutiks). 

Prieštaraujančių nebuvo. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

netekusiais galios. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

2019 metų objektų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto nariai pateikė klausimus, pasisakė ir diskutavo svarstomu klausimu. 

Į komiteto posėdį kviečiamas Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. 

Endziulaitis. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

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

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

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.33. 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. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.34. 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. 

Komiteto narys V. Linkevičius pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo Savivaldybės tarybos sekretorė E. Aleksandravičienė. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

patvirtinimas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

3.36. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sudarymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie pasiūlytas kandidatūras 

ir pateikė klausimą. 

Savivaldybės tarybos sekretorė E. Aleksandravičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pranešėjas sakė, kad vykusiame partijų pasitarime buvo kalbėta, kad I. Grigelionienę taryboje 

pakeisti G. Paliuliene, o vietoj H. Simonaitienės pakeisti L. Tuominiene. 

Vyko pasisakymai. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 



 

 
3.37. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymas. 

Pranešėjas G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie kandidatūras, A. 

Mulevičių siūlymą jį iš tarybos sudėties išbraukti ir įrašyti A. Bendoraitienę.  

Komiteto narys V. Linkevičius siūlė V. Trepekūno kandidatūrą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

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

2019 metų objektų sąrašo patvirtinimas. 

Komiteto posėdyje dalyvauja Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. 

Endziulaitis. 

Komiteto nariai pateikė klausimus. 

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. Endziulaitis atsakė į pateiktus 

klausimus. 

Vyko diskusija, pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA.  

1. Savivaldybės administracijai pateikti 3 paskutinių metų duomenis apie Pasvalio rajono 

vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai skirtą finansavimą. 

 2. Komiteto siūlymu Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 

2019 metų objektų sąrašo lentelėje: 

2.1. Pasvalio mieste esančios, Alyvų gatvės Nr.22947, šaligatvių kapitaliniam remontui lėšų 

neskirti; 

2.2. Pasvalio mieste atlikti dalies Geležinkeliečių gatvės Nr. 22938 šaligatvių kapitalinį remontą 

(kapitalinį remontą atlikti nuo Topolių g. iki Naujosios g.). 

3. Įgalioti komiteto narį R. Janušį ir Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistą R. 

Endziulaitį organizuoti susitikimą su seniūnijų seniūnais. Jo metu aptarti lėšų, nuimtų nuo Alyvų g. ir 

dalies ir Geležinkeliečių g., skirtų šaligatvių kapitaliniam remontui (~80-90 tūkst. Eur) paskirstymą 

kaimiškosioms seniūnijoms (pirmenybę paliekant toms seniūnijoms, iš kurių 2018 m. kelių priežiūrai 

lėšos buvo nuimtos). 

4. Įpareigoti Savivaldybės administraciją suorganizuoti ir pravesti derybas su UAB „Kurana“, 

ŽŪB „Kiemeliai“ atstovais ir vietos ūkininkais dėl kelio (gatvės) (Girniūnų g.) atkarpos kapitalinio 

remonto. 

5. Siūlyti į Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metų 

objektų sąrašą įtraukti Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k. esančią Girniūnų g., dėl šios gatvės dalies 

kapitalinio remonto. 

 

Komiteto pirmininkas V. Janušonis kalbėjo apie numatomą (š. m. birželio antroje pusėje) 

išvažiuojamąjį posėdį į Pasvalio kempingą, atsakingo specialisto pateiktos informacijos išklausymą apie 

nuomos sutarties sąlygų laikymąsi.  

Vyko pasisakymai. 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Komiteto pirmininkas                          Vilhelminas Janušonis 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 

 


