
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2019-07-17 Nr. T3-22 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. liepos 17 d. 9.00–10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Vilhelminas Janušonis. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Remigijus Janušis, Linas Kruopis, Vladas Linkevičius, Helena Simonaitienė, Eglė 

Vegytė-Anilionė. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas 

Kiudis, Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas, Savivaldybės kontrolierė Rima 

Juodokienė, Savivaldybės tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji 

specialistė Virginija Antanavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas 

Savickas, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė, Žemės ūkio 

skyriaus vyriausioji specialistė Alma Janušonienė. 

 

Nedalyvavo:   

 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klausimai: 

1.1. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 (T-158). 

1.2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo (T-156). 

1.3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimo (T-155). 

1.4. Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (T-

158). 

1.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir 

nuostatų patvirtinimo (T-157). 

1.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-68 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (T-152). 

 1.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo (T-

153). 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo 

paskyrimo (T-154). 

2. Informacija: 

2.1. Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 2019 m. birželio 27 d. reikalavimo Nr. R-4 

„Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų 

įgyvendinimo“. 

 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis kalbėjo apie posėdžio darbotvarkę, Žemės ūkio, Juridinio ir 

personalo skyriaus specialistų dalyvavimą komiteto posėdyje dėl informacijos apie valstybinės 

 



 

 
žemės nuomininkų skolas, vykdomas skolų išieškojimo procedūras pateikimą, pateikė klausimą 

komiteto nariams dėl pastabų. 

Pasisakančių dėl pastabų nebuvo.  
Klausimai: 

 1. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės 

atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377. 

Pranešėjas – G. Vitkus. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis, komiteto narys V. Linkevičius pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritariama. 

 4. SVARSTYTA. Pasvalio specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – R. Savickas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėjas atsakė į pateiktą klausimą. 

Nuo 9.10 val. komiteto posėdyje dalyvauja H. Simonaitienė. 

Komiteto nariai V. Linkevičius, R. Janušis pateikė klausimus. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 2. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų 

patvirtinimas. 

Pranešėja – V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys L. Kruopis pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 

Pranešėja atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

Komiteto narys V. Linkevičius pateikė klausimą. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Komiteto narys L. Kruopis atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai, diskusija svarstomu klausimu. 

L. Kruopiui parengti pasiūlymus dėl įstatų papildymo ir juos pateikti Savivaldybės tarybos ir 

mero sekretoriatui iki liepos 19 d. (penktadienio) 9.00 val. 

Prieštaraujančių nebuvo. 

NUSPRĘSTA. Iš esmės svarstyti, pritariama. 

 3. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimas. 

Pranešėja – V. Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Iš esmės svarstyti, pritariama. 

 5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo 

ir nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėja – G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

Kalbėjo komiteto narė H. Simonaitienė. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Komiteto narė H. Simonaitienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Iš esmės pritariama klausimui. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas V. Janušonis. 



 

 
 6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 

T1-68 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko 

paskyrimas. 

Pranešėjas – G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko 

pavaduotojo paskyrimas. 

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

NUSPRĘSTA. Pritariama. 

 

G. Gegužinskas kalbėjo apie Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 2019 m. birželio 27 d. 

reikalavimą Nr. R-4 „Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo“. 

Informacija apie valstybinės žemės nuomininkų skolas, vykdomas skolų išieškojimo procedūras. 

Informaciją pristatė Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė A. Janušonienė. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis, komiteto nariai V. Linkevičius, R. Janušis pateikė 

klausimus. 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė A. Janušonienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Informaciją pristatė Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė V. Klingienė. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė V. Klingienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Komiteto nariai pateikė klausimus. 

Savivaldybės kontrolierė atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai, diskusija. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis kalbėjo apie protokolinį sprendimą dėl seniūnijų, Juridinio 

ir personalo, Žemės ūkio skyrių, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio 

skyriaus specialistų glaudesnio bendradarbiavimo sprendžiant klausimus: valstybinės žemės 

nuomininkų skolas, vykdomas skolų išieškojimo procedūras ir kitus su valstybinės žemės naudojimu 

susijusius klausimus. 
Vyko pasisakymai, diskusija. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus P. Balčiūno siūlymu, komiteto pritarimu Juridinio ir 

personalo skyriaus vyriausiajai specialistei V. Klingienei organizuoti susitikimą su Lietuvos ūkininkų 

sąjungos Pasvalio skyriaus atstovu, Savivaldybės tarybos nariu R. Janušiu (atstovaujančiu 

ūkininkams), Juridinio ir personalo, Žemės ūkio skyrių specialistais, Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyriaus atstovais. Susitikimą organizuoti 2019 m. spalio mėnesį. 

 

 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 

 


