
 

    

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-03-06 Nr. T2-1 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 20 d. 15.00–18.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 25 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Nedalyvavo: 

  

 Savivaldybės meras G. Gegužinskas informavo: apie posėdyje dalyvaujančius asmenis; 

darbotvarkę, kurią sudaro 35 klausimai ir 4 informacijos; kad pasikeitė kai kurių klausimų pranešėjai; 

apie posėdyje nedalyvaujančius asmenis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Išklausyti informaciją: 

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. Svarstyti šiuos klausimus: 

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). 
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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 patikėjimo 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 metų biudžeto patvirtinimo (T-27). 

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

patvirtinimo (T-28). 

2.22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo (T-14). 

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

kaimynus Žiemgaloje (T-7). 

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). 
 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 22 (vienbalsiai).  

 

1.1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus 

apie 2018 m. nusikalstamumo ir viešosios tvarkos būklę Panevėžio apskrityje. 

Pranešėjas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato viršininkas E. Šopis. 
Nuo 15.08 val. R. Želvys, R. Mitrienė, A. Sudavičius dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdyje. 

Klausimus pateikė: 

V. Linkevičius, A. Pulokas, P. Balčiūnas, J. Jovaišienė. 

E. Šopis atsakė į Tarybos narių klausimus.  

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. 

Pranešėjas – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriaus vedėjas L. Kruopis. 

Klausimą pateikė N. Matulienė. 

L. Kruopis atsakė į pateiktą klausimą. 

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

statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo“. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. 

1.4. Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitos. 

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

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

panaudojimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pripažinti netinkamu (negalimu) 

naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės 

administracijos Vaškų seniūnijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pradinė 

vertė – 1 161,15 Eur, likutinė vertė 2018 m. lapkričio 30 d. – 0,00 Eur, trumpalaikį materialųjį turtą, 

kurio bendra įsigijimo vertė – 644,13 Eur, ir jį nurašyti. 
Balsavo: už – 24, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) 

naudoti ir tolesnio jo panaudojimo“ (sprendimo Nr. T1-1).  

2.2. Pastatų vertės padidinimas. 
Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitrienei, R. Mitkui. 

R. Mitrienė, R. Mitkus nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 15.29 val. palieka 

posėdžių salę.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Padidinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų, perduotų 

viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal panaudos sutartis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

pastatų, esančių Geležinkeliečių g. 70, Pasvalyje, vertę, viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei įgyvendinus 

projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems viešojoje įstaigoje 

Pasvalio ligoninėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVS-V-607-02-001): 

1.1. pastato – ligoninės (inventorinis Nr. 010001, unikalus Nr. 6798-4001-2016), vertę – 

78 517,35 Eur;  
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1.2. pastato – poliklinikos-ligoninės (inventorinis Nr. 01010008, unikalus Nr. 6798-4001-2070), 

vertę – 3 529,50 Eur.  

Klausimą pateikė G. Žardeckas. 

V. Antanavičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pastatų vertės padidinimo“ (sprendimo Nr. T1-2).  

15.32 val. R. Mitrienė, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

2.3. SVARSTYTA. Pavedimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.  
Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pavesti Pasvalio rajono savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos auditą už 2016–2018 

metus. 
J. Jovaišienė, G. Žardeckas pateikė klausimus. 

V. Antanavičienė atsakė į Tarybos narių klausimus. 

Kalbėjo J. Jovaišienė apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai trečią etatą, G. Žardeckas 

apie pasitikėjimą auditoriais, reputaciją. 
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybai“ (sprendimo Nr. T1-3).  

2.4. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų perdavimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Perduoti Pasvalio kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius Vytauto Didžiojo a. 3, 

Pasvalyje (registro Nr. 35/84213): 

1.1. pastatą – kultūros namus (unikalus Nr. 6798-4001-6016, pažymėtas plane – 1C2p, statybos 

metai – 1984, bendras plotas – 3 504,78 kv. m); 

1.2. kitus inžinerinius statinius – kiemo aikštelę (unikalus Nr. 4400-2727-3227, statybos metai – 

1984); 

1.3. kitus inžinerinius statinius – bortus (unikalus Nr. 4400-2727-3256, statybos metai – 1984). 

Balsavo: už – 24, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-4).  

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

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė N. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pirkti Pasvalio rajono savivaldybės 

nuosavybėn gyvenamąsias patalpas. 

Klausimą pateikė G. Žardeckas.  

N. Grincevičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

V. Janušonio replika. 

Balsavo: už – 13, nebalsavo – 10, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn“ (sprendimo Nr. T1-5).  

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.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė N. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono 

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

savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ (su visais 

aktualiais pakeitimais), ir išdėstyti jį nauja redakcija. 

Balsavo: už – 25.  



 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-6).  

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.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Katauskienei, R. Mitkui. 

J. Katauskienė, R. Mitkus nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 15.43 val. palieka 

posėdžių salę.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 

21 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl pritarimo projekto „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros 

modernizavimas“ įgyvendinimui“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4. Įgalioti Pasvalio kultūros centro 

direktorių pasirašyti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus (paraišką, sutartis ir kt.)“. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 

21 d sprendimo Nr. T1-236 „Dėl pritarimo projekto ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros 

modernizavimas“ įgyvendinimui“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-7).  

15.45 val. J. Katauskienė, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

2.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių 

techninės priežiūros tarifų patvirtinimas.  

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė L. Bernatavičienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų 

namų techninės priežiūros maksimalius tarifus. 

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų 

namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-8).  

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

patvirtinimas.  

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė J. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. 

G. Žardeckas kalbėjo apie 13.4 p. reikalavimus, miesto parke į medžių kamienus įkaltas lenteles 

su pėsčiųjų maršrutais, apie kitokias rodykles, jų tvirtinimo būdą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo, kad Tarybos posėdyje dalyvauja Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius ir į pastabas turi atsižvelgti bei priimti 

atitinkamus sprendimus. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių 

apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-9).  

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

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

projektą, kuriame siūloma suderinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo laiką: 

 

Įstaigos 

pavadinimas 

 

Pirmadienis– 

ketvirtadienis 

 

 

Penktadienis 

 

Pietų pertrauka 
Šeštadienis– 

sekmadienis 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija 

8.00–17.00 val.; 

 

8.00–15.45 val. 12.00–12.45 val. Poilsio dienos 

 

Klausimą pateikė V. Linkevičius. 

J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 



 
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo laiko 

suderinimo“ (sprendimo Nr. T1-10).  

2.11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos 

vertinimo komisijos sudarymas.  

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

projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos 

vertinimo komisiją.  
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės 

veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-11).  

2.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės tarnautojų 

pareigybių sąrašo patvirtinimas.  

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

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės 

tarnautojų pareigybių sąrašą. 
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos skiriamų 

valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-12).  

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

globos namuose.  

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pratęsti (duomenys neskelbtini), gyvenimo laikotarpį 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose, suteikiant galimybę gyventi Grūžių vaikų globos 

namų Šeimos krizių centre iki baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi 

poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus. 

Nuo 15.54 val. E. Vegytė-Anilionė nedalyvauja Tarybos posėdyje. 
Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono 

Grūžių vaikų globos namuose“ (sprendimo Nr. T1-13).  

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

skaičiaus patvirtinimas.  

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

kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausią leistiną darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) 

skaičių – 43,38. 

Nuo 15.57 val. E. Vegytė-Anilionė dalyvauja Tarybos posėdyje. 

Klausimą pateikė A. Sudavičius. 

G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-14).  

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

kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. 

T1-26 ,,Dėl Pasvalio rajono Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo 

komisijos sudarymo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-15).  



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

2018 metų veiklos ataskaitoms.  

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant ataskaitas, pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalti 

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

kuriame siūloma pritarti pridedamoms Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

2018 metų veiklos ataskaitoms. 

Kalbėjo J. Vaitiekūnienė. 
Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo 

ugdymo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-16).  

2.17. SVARSTYTA. Mokyklinio autobuso perėmimas Pasvalio rajono savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti V. Janušoniui. 

V. Janušonis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 16.04 val. palieka posėdžių salę.  

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas R. Savickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma sutikti perimti Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 

savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą mokyklinį 

M2 klasės autobusą „Volkswagen Crafter“. 
Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ (sprendimo 

Nr. T1-17).  

16.06 val. V. Janušonis grįžta į posėdžių salę. 

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 – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas R. Savickas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-286 ,,Dėl Pasvalio rajono 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams 

finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 25 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-18).  

2.19. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas.  

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

struktūrą. 

G. Žardeckas pateikė klausimus. 
P. Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. Atsakymą papildė posėdžio pirmininkas G. 

Gegužinskas, siūlė atidėti klausimo svarstymą naujos kadencijos Savivaldybės tarybai ir klausė Tarybos 

narių nuomonės. 

Prieštaraujančių dėl klausimo atidėjimo nebuvo. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros 

patvirtinimo“ – nepriimtas.  

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



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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą. 
Balsavo: už – 17, susilaikė – 8.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-19).  

 

Po pertraukos Tarybos posėdyje nedalyvauja K. Balčiūnaitienė ir V. Stapulionis. 

 

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

patvirtinimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Ulskytė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 

metų strateginį veiklos planą. 
Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-20).  

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

patvirtinimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Ulskytė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų 

Užimtumo didinimo programą. 
Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo 

didinimo programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-21).  

2.23. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte 

„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Ulskytė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės dalyvavimui 

tarptautiniame tęstiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ 

2019 m. 
Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono 

turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ (sprendimo Nr. T1-22).  

2.24. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.  

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas A. 

Balčiūnaitis. Jis pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitą. 
Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-23).  

2.25. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimas.  

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas A. 

Balčiūnaitis. Jis pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatą. 
Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo“ 

(sprendimo Nr. T1-24).  

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

darbų programos patvirtinimas.  



 
Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros vyriausiasis specialistas V. Kuodis. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų 

melioracijos darbų programą. 
Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis 

finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-25).  

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.  

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti 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“ (su visais pakeitimais) 3 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„3. Patvirtinti didžiausią leistiną Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

pareigybių (etatų) skaičių – 13“. 
Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-26).  

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

veiklos plano patvirtinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitrienei, R. Mitkui. 

R. Mitrienė, R. Mitkus nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 16.53 val. palieka 

posėdžių salę.  

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–

2023 metų strateginį veiklos planą.  

Klausimus pateikė: 

N. Trinskienė, J. Jovaišienė, L. Kruopis, V. Linkevičius. 

Į pateiktus klausimus atsakė VšĮ Pasvalio ligoninės vyr. gydytojas R. Rastauskas.  

Pasisakė tarybos nariai J. Jovaišienė, N. Trinskienė, V. Janušonis, J. Vaitiekūnienė, V. 

Linkevičius, posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas. 
Balsavo: už – 11, prieš – 2, susilaikė – 7, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-27).  

17.32 val. R. Mitrienė, R. Mitkus grįžta į posėdžių salę. 

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

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Katauskienei. 

J. Katauskienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 17.32 val. palieka posėdžių salę.  

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma skirti iki 30 procentų dalinį projektų finansavimą Pasvalio rajono 

savivaldybės kultūros įstaigų kultūros projektams, gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir 

kitų fondų. 

Klausimą pateikė G. Žardeckas. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas papildė pranešėją. 

Kalbėjo G. Žardeckas. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas klausė dėl balsavimo būdo. 
Balsavo: už – 13, prieš – 4, susilaikė – 4.  



 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2019–2023 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-28).  

17.38 val. J. Katauskienė grįžta į posėdžių salę. 

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 – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų 

rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais). 
Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. T1-29).  

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 – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja V. Gaspariūnaitė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir išdėstyti jį nauja redakcija. 
Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „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“ (sprendimo Nr. 

T1-30).  

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

veiklos programos patvirtinimas.  

Pranešėja – Kontrolės komiteto pirmininkė J. Jovaišienė. Ji pristatė sprendimo projektą, 

kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų 

veiklos programą. 
Balsavo: už – 14, susilaikė – 7, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės 

komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-31).  

2.33. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 

2018 metų veiklos ataskaitai.  

Pranešėjas – Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas S. Matickas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pritarti pridedamai Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 

vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. 

Klausimus pateikė G. Žardeckas. 

Pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas siūlė ataskaitą tvirtinti. 
Balsavo: už – 22.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės 

tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-32).  

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

plano patvirtinimas.  



 
Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo planą. 
Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo 

pusmečio darbo plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-33).  

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.  

Nuo 17.55 val. posėdyje nedalyvauja R. Mitkus. 

Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas J. Zabėla. Jis pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma pakeisti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių, patvirtintų 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl Nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais), 8 punktą. 
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 

15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-34).  

Pasisakė J. M. Misevičius ir pateikė klausimą. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą ir pasisakė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė                      Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                        Milda Jarašūnienė 

 


