
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2020-05-22 Nr. T3-17 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 19 d. 9.00–10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Vilhelminas Janušonis. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo: (sąrašas pridedamas). 

Nedalyvavo:  

 

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-92) 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-93) 

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-94) 

4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 ,,Dėl 

Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-108) 

5. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

(T-96) 

6. Dėl viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-97) 

7. Dėl viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo (T-

95) 

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos ir jos sąmatos patvirtinimo (T-107). 

9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymo (T-110). 

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai (T-103). 

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn (T-101). 

12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Pasvalio autobusų parkas“ (T-102). 

13. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 

nustatymo (T-99). 

14. Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (T-100). 

15. Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo (T-98). 

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

2019 m. ataskaitos patvirtinimo (T-104). 

17. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių 

ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (T-105). 

18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015–2020 metų plano koregavimo 

patvirtinimo (T-106). 

 



 

 
19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-111). 

20. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo Pasvalio 

rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui (T-109). 

 

Kalbėjo posėdžio pirmininkas V. Janušonis dėl klausimų svarstymo eiliškumo. 

 

5. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

6. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimas. 

7. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas. 

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

projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėja J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Klausimus svarstyti. 

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

T1-134 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

T1-138 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 

T1-194 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 

T1-173 ,,Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie 8 skyriaus papildymą 17 punktu. 

NUSPRĘSTA. Pritariama sprendimo projektui. 

9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2020 metų lėšų sveikatinimo projektams paskirstymas. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narė E. Vegytė-Anilionė pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama sprendimo projektui. 

10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2019 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimas, pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarimas veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

11. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn. 



 

 
Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstymui pritariama. 

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

akcinei bendrovei „Pasvalio autobusų parkas“. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstymui pritariama. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pasisakė ir pateikė klausimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas atsakė į pateiktą klausimą. 

13. SVARSTYTA. 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų 

dydžių nustatymas. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimą. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

14. SVARSTYTA. 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Komiteto siūlymu – palikti 2020 m. taikytus tarifus, 13 klausimą „Dėl 2021 

metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ ir 14 klausimą 

„Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ iš darbotvarkės išbraukti, nesvarstyti. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2019 m. įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Grabauskienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis, komiteto narė E. Vegytė-Anilionė pateikė klausimus. 

Pranešėja K. Grabauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Grabauskienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 

Pranešėja K. Grabauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

17. SVARSTYTA. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių 

vandens telkinių ledo Pasvalio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas V. Janušonis, siūlė išbraukti žodį „paplūdimys“, o vietoj jo 

įrašyti „maudykla“, išbraukti 15, 16 punktus, kalbėjo dėl 3 p. – maudymosi laiko, maudymosi sezono. 

Pasisakė ir diskutavo Savivaldybės meras G. Gegužinskas, pranešėja A. Lindienė, posėdžio 

pirmininkas V. Janušonis. 

NUSPRĘSTA. Komiteto siūlymas – maudymosi sezoną pradėti nuo gegužės 15 d., taisyti 14 p. 

„Skęstančiųjų gelbėjimo darbus paviršiniuose vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje (išskyrus 

paieškos ir gelbėjimo rajoną) organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos. 

Gelbėjimo darbų organizavimas apima reagavimą į pagalbos prašymą, gelbėjimo darbų atlikimą, 

taip pat prevencinių priemonių taikymą.“; 14.1, 15, 16 punktus – išbraukti. Pritariama svarstymui. 

18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015-2020 metų plano 

koregavimo patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 



 

 
Pranešėja A. Lindienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 

T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir 

gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir 

skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. Endziulaitis. Jis pristatė 

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Iš principo pritariama svarstymui. 

Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

Komiteto narys V. Linkevičius pateikė klausimus ir pasisakė. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas, pranešėjas R. Endziulaitis atsakė į pateiktus klausimus. 

20. SVARSTYTA. Pritarimas gatvių apšvietimo ir viešųjų pastatų infrastruktūros 

modernizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui. 

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

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas V. Janušonis pateikė klausimus. 

Pranešėjas G. Vitkus atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama svarstymui. 

Pasisakė posėdžio pirmininkas V. Janušonis dėl tolimesnio komiteto darbo. 

Komiteto siūlymu darbą organizuoti (nuo birželio mėn.) ne nuotoliniu būdu. 

Komiteto narys V. Linkevičius pritarė posėdžio pirmininko V. Janušonio siūlymui.  

 Pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

 Komiteto narys V. Linkevičius pateikė klausimą ir pasisakė. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

 Pasisakė posėdžio pirmininkas V. Janušonis, komiteto narys V. Linkevičius. 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                          Vilhelminas Janušonis 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dalyvaujančių 2020 m. gegužės 19 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu, Savivaldybės tarybos Teisėtvarkos 

ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdyje, sąrašas 

 

Dalyvauja:  

1. Gintautas Gegužinskas 

2. Povilas Balčiūnas 

3. Rima Juodokienė  

5. M. Jarašūnienė 

6. E. Aleksandravičienė 

7. Sprendimų projektų rengėjai 

Komiteto nariai: 

1. Vilhelminas Janušonis 

2. Vladas Linkevičius 

3. Remigijus Janušis 

4. Helena Simonaitienė 

5. Eglė Vegytė-Anilionė 

6. Linas Kruopis 

 

 


