
 

    

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-03-22 Nr. T2-2 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 20 d. 10.00–16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Nedalyvavo: Jonas Mykolas Misevičius (dėl ligos). 

  

 Savivaldybės meras G. Gegužinskas informavo apie posėdžio darbotvarkę, kurią sudaro 28 

klausimai ir 2 informacijos, klausė Savivaldybė tarybos narių dėl pastabų posėdžio darbotvarkei. 

 J. Jovaišienė siūlė iš darbotvarkės išbraukti 27 klausimą „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. 

Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos“, svarstymą atidedant metams, argumentavo. 

 L. Kruopis siūlė parengtą alternatyvų sprendimo projektą 26 klausimui „Dėl sutikimo 

reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinės mokyklos“, prašė jį priimti. 

 J. Vaitiekūnienė kalbėjo apie Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nuomonę dėl 23 klausimo 

„Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

atidėjimo, klausimo nesvarstymo, argumentavo. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad siūloma atidėti 23 klausimo „Dėl mokinių vežiojimo 

organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymą. 

 Bendru sutarimu 23 klausimo „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas atidedamas, Savivaldybės administracija turi 

parengti projektą dėl pavėžėjimo, finansavimo ir kt. 

 G. Gegužinskas kalbėjo, kad 26 klausimas „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių 

pagrindinę mokyklą prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos“ 

darbotvarkėje lieka ir L. Kruopio pasiūlymas dėl alternatyvaus sprendimo projekto bus kaip svarstymo 

eigos klausimas, kalbėjo apie J. Jovaišienės siūlymą dėl 27 klausimo „Dėl sutikimo reorganizuoti 

Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ prijungiant prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos“ svarstymo atidėjimą, argumentavo ir pateikė klausimą J. Jovaišienei. 

 J. Jovaišienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavimas dėl 27 klausimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį 

,,Linelis“ prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos“ svarstymo.  

Balsavo: už – 16, prieš – 8.  

 NUSPRĘSTA. 27 klausimas „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį 

,,Linelis“ prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos“ lieka 

darbotvarkėje. 

 G. Gegužinskas informavo apie posėdyje nedalyvaujančius asmenis. 

 

 

 



 
DARBOTVARKĖ: 

1. Išklausyti informaciją: 

1.1. Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos ataskaitą už 2018 metus. 

 1.2. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. vasario 7 d. teikimą Nr. T-4 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ ir Vyriausybės atstovo 

Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. kovo 5 d. potvarkį „Dėl 2019 m. vasario 27 d. Vyriausybės 

atstovo teikimo Nr. T-4 įvykdymo termino pratęsimo“. 

2. Svarstyti šiuos klausimus: 

2.1. Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo (T-35). 

2.2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (T-36). 

2.3. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo (T-37). 

2.4. Dėl turto nuomos (T-41). 

2.5. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-42). 

2.6. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-43). 

2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 

„Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-50). 

2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (T-44). 

2.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos ir jos sąmatos patvirtinimo (T-53). 

2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 2019 metų 

priemonių plano patvirtinimo (T-46). 

2.11. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 

direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms (T-47). 

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (T-56). 

2.13. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-48). 

2.14. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės 

globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo (T-49). 

 2.15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-

55). 

2.16. Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ vykdomo 

melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui (T-51). 

 2.17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės paskatinimo (T-45). 

 2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (T-52). 

2.19. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus 

2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo (T-39). 

 2.20. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-57). 

 2.21. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-40). 

 2.22. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2018 metų veiklos 

ataskaitai (T-54). 

 2.24. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ (T-58). 

 2.25. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo (T-38). 

 2.26. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą prijungiant prie 

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos. 



 
 2.27. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ prijungiant ją 

prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (T-61). 

 2.28. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (T-62). 

 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23, susilaikė – 1.  

 

1.1. Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2018 m. ataskaita. 

Pranešėja – Antikorupcijos komisijos pirmininkė N. Trinskienė. Ji pristatė Savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos ataskaitą už 2018 metus.  

1.2. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. vasario 7 d. teikimą Nr. T-4 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ ir Vyriausybės atstovo 

Panevėžio apskrityje tarnybos 2019 m. kovo 5 d. potvarkį „Dėl 2019 m. vasario 27 d. Vyriausybės 

atstovo teikimo Nr. T-4 įvykdymo termino pratęsimo“. 

Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis pristatė Vyriausybės atstovo Panevėžio 

apskrityje tarnybos teikimą. 

 

 

2.1. SVARSTYTA. Nekilnojamojo daikto perdavimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Įregistruoti Nekilnojamojo turto registre pastatą – ūkinį pastatą, esantį Stoties g. 4, Joniškėlis, 

Pasvalio r. sav. (unikalus Nr. 6793-8002-0036, registro Nr. 35/13898, pažymėtas plane – 3I1ž, statybos 

metai – 1960, užstatytas plotas – 200,64 kv. m), nuosavybės teise Pasvalio rajono savivaldybės vardu, 

šiuo metu nuosavybės teise priklausantį Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės seniūnijai.  

2. Perduoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijai valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 1 punkte nurodytą pastatą. 

V. Linkevičius pateikė klausimą. 

Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė G. Žardeckas. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-

35).  

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

ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Sutikti perimti Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių 

funkcijoms vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo 

vertė – 75,60 Eur.  

2. Perėmus Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 1 punkte nurodytą turtą, jį perduoti 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai“ (sprendimo 

Nr. T1-36).  

2.3. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

nurašymas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančius Savivaldybės administracijos  Saločių seniūnijos patikėjimo teise valdomus fiziškai 

nusidėvėjusius nekilnojamuosius daiktus. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  



 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto nurašymo“ (sprendimo Nr. T1-37).  

2.4. SVARSTYTA. Turto nuoma.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

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

administracijai išnuomoti viešojo konkurso būdu ne ilgiau kaip 10 metų jos patikėjimo teise valdomas 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus g. 4, 

Pasvalys. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl turto nuomos“ (sprendimo Nr. T1-38).  

2.5. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pritarimas įstaigos veiklos ataskaitai.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti P. Balčiūnui, A. Sudavičiui, V. Vitkauskui. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant ataskaitų rinkinį ir pritarimą įstaigos veiklos ataskaitai, pateikė klausimą Tarybos 

nariams. 

Balsavimas dėl P. Balčiūno, A. Sudavičiaus, V. Vitkausko nusišalinimo nuo klausimo 

svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nusišalinti) – 3, prieš (nenusišalinti) – 21.  

Vyko pasisakymai. 

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti nereikia. 

A. Pulokas pateikė klausimą. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

finansinių atskaitų rinkinį. 

2. Pritarti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

veiklos ataskaitai. 

G. Žardeckas pateikė klausimą. 

V. Antanavičienė, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo 

gydytojas V. Povilionis atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė A. Sudavičius, siūlė ataskaitas patvirtinti. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos 

ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-39).  

2.6. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimas ir pritarimas įstaigos veiklos ataskaitai.  

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

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant ataskaitų rinkinį ir pritarimą įstaigos veiklos ataskaitai, pateikė klausimą Tarybos 

nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių atskaitų rinkinį. 

2. Pritarti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai. 

Pasisakė A. Sudavičius, siūlė ataskaitas patvirtinti. 

Balsavo: už – 21, prieš – 3.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-40).  



 
2.7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Viešame aukcione parduodamo 

Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-257 „Dėl Viešame 

aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 

sąrašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-122 

redakcija) ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 

19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-

41).  

2.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimas.  

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 

ataskaitą. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos 

patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-42).  

2.9. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti R. Mitkui, R. Mitrienei, V. Janušoniui, J. 

Vaitiekūnienė, N. Trinskienei, V. Linkevičiui, J. Jovaišienei, L. Kruopiui. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo, pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 

programą. 

2. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos sąmatą. 

G. Žardeckas, N. Trinskienė pateikė klausimus. 

D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, J. Jovaišienė. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-43).  

2.10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų 

(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 

2019 metų priemonių plano patvirtinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti P. Balčiūnui, A. Sudavičiui, V. Vitkauskui. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo, pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 



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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos 2019 metų 

priemonių planą (pridedama). 

2. Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, 

tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimui 2019 

metais iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirti 

3 850 Eur. 

G. Žardeckas pateikė klausimą. 

D. Vasiliūnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų 

programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-44).  

2.11. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės 

sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms.  

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti pridedamoms šių Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms: 

1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktoriaus; 

2. Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus; 

3. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ direktoriaus; 

4. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus. 

Pasisakė A. Sudavičius, siūlė ataskaitoms pritarti. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir 

Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-45).  

2.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimas.  

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių 

paslaugų planą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių 

paslaugų plano patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-46).  

2.13. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų nustatymas.  

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

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant ataskaitų rinkinį ir pritarimą įstaigos veiklos ataskaitai, pateikė klausimą Tarybos 

nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma nustatyti socialinių paslaugų kainas vienam paslaugos gavėjui, 

didžiausią trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos institucijoje išlaidų dydį. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (sprendimo Nr. 

T1-47).  

2.14. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio 

rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimas.  

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



 
Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo svarstant ataskaitų rinkinį ir pritarimą įstaigos veiklos ataskaitai, pateikė klausimą Tarybos 

nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja R. Ožalinskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos 

normatyvus Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose. 

Pasisakė A. Sudavičius. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos 

normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ (sprendimo 

Nr. T1-48).  

2.15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 

T1-17 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimas.  

Pranešėjas – Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas E. Tuskėnas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos 

nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-17 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“, kalbėjo 

apie pakeitimus. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 

d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-49).  

2.16. SVARSTYTA. Pritarimas melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ vykdomo 

melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ 

projekto „Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ nariams priklausančių 

ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 

daliniam finansavimui. 

Klausimus pateikė J. Jovaišienė, N. Trinskienė. 

V. Kuodis atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 22, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos 

„Paliepiai“ vykdomo melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto daliniam finansavimui“ (sprendimo 

Nr. T1-50). 

2.17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Juodokienės 

paskatinimas.  

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

projektą, kuriame siūloma paskatinti Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierę Rimą Juodokienę, 

įvertinus 2018 m. tarnybinę veiklą labai gerai, suteikiant jai 3 mokamas poilsio dienas, teisės akto 

įsigaliojimą, argumentavo. 

N. Trinskienė pateikė klausimą. 

Kalbėjo G. Gegužinskas ir atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos 

Juodokienės paskatinimo“ (sprendimo Nr. T1-51).  

2.18. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas.  

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

projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą 



 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), kalbėjo apie 

pakeitimus, argumentavo. 

A. Pulokas pateikė klausimą. 

J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, J. Jovaišienė. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-52).  

2.19. SVARSTYTA. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų 

skaičiaus 2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymas.  

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

kuriame siūloma nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir 

mokinių skaičių 2019–2020 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose. 

Klausimus pateikė J. Jovaišienė, N. Trinskienė, J. Vaitiekūnienė. 

Į pateiktus klausimus atsakė dr. G. Vilys. 

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei 

klasių komplektų skaičiaus 2018–2019 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 

nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-53).  

 

 Pertrauka 11.32–12.30 val. 

 

2.20. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 

metų veiklos ataskaitai.  

Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė R. Juodokienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai, 

Savivaldybės tarybos nariams pateikė pristatymą. 

Kalbėjo J. Jovaišienė. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai). 

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

audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-54).  

2.21. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 

metų veiklos ataskaitai.  

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius R. Užuotas. Jis pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų 

veiklos ataskaitai, Savivaldybės tarybos nariams pateikė pristatymą. 

Klausimus pateikė G. Žardeckas, N. Trinskienė, V. Janušonis.  

R. Užuotas atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė J. Jovaišienė, G. Gegužinskas. 

Balsavo: už – 16, prieš – 6, susilaikė – 1, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-55).  

2.22. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2018 

metų veiklos ataskaitai.  

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

siūloma pritarti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Kolegijos ir Mero 2018 metų veiklos ataskaitai. 

Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, kolegijos 

ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. T1-56).  



 
2.24. SVARSTYTA. Lėšų skyrimas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos 

politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma skirti 78 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos 

politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemones 09.02.01.02.06 ir 09.02.01.02.07  

„Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams 

finansuoti“. 

Klausimus pateikė L. Kruopis, J. Jovaišienė. 

R. Savickas atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė N. Trinskienė, G. Gegužinskas, V. Janušonis, V. Linkevičius, N. Matulienė, J. 

Vaitiekūnienė. 

Balsavimas dėl lėšų skyrimo VšĮ ,,SSK“. 

Balsavo: už – 16, prieš – 6, susilaikė – 1, nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą dėl lėšų skyrimo VšĮ ,,SSK“. 

Balsavimas dėl viso sprendimo „Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 2, nebalsavo – 2. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę ,,Nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“ (sprendimo Nr. 

T1-57).  

J. Jovaišienės ir G. Gegužinsko replikos po balsavimo. 

2.25. SVARSTYTA Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymas.  

Kalbėjo V. Janušonis. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti L. Kruopiui. 

L. Kruopis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 13.37 val. palieka posėdžių salę.  

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

projektą, kuriame siūloma pertvarkyti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūrą, likviduojant 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyrių nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

G. Žardeckas pateikė klausimą. 

G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Balsavo: už – 21, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymo“ (sprendimo Nr. T1-58).  

13.40 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

2.26. SVARSTYTA. Sutikimas reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą 

prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos.  

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

projektą, kuriame siūloma sutikti reorganizuoti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Pajiešmenių 

pagrindinę mokyklą su Raubonių daugiafunkciu centru prijungiant ją prie Pasvalio r. Krinčino Antano 

Vienažindžio mokyklos. 

Klausimus pateikė H. Simonaitienė, J. Vaitiekūnienė, G. Žardeckas, S. Vainauskas, A. Pulokas. 

G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas klausė Savivaldybės tarybos narių dėl žodžio suteikimo atvykusiems atstovams. 

Kalbėjo Pajiešmenių atstovas V. Gikys. 

Klausimus pateikė J. Vaitiekūnienė, V. Janušonis.  

V. Gikys atsakė į pateiktus klausimus. 

Kalbėjo G. Gegužinskas, N. Matulienė, J. Vaitiekūnienė, J. Jovaišienė pateikė siūlymą. 

Tribūnoje kalbėjo Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius 

A. Kaminskas. 

Pajiešmenių atstovas V. Gikys pateikė klausimą. 



 
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius A. Kaminskas 

atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo E. Vegytė-Anilionė, G. Žardeckas, L. Kruopis, G. Gegužinskas, H. Simonaitienė, N. 

Trinskienė, P. Balčiūnas. 

P. Balčiūnui oponavo Pajiešmenių atstovas V. Gikys. 

Kalbėjo G. Gegužinskas ir pateikė klausimą Savivaldybės tarybos nariams dėl nuomonių, 

kalbėjo apie alternatyvų balsavimą. 

Klausimą pateikė V. Linkevičius. 

G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Kalbėjo N. Matulienė, siūlė klausimo svarstymą atidėti. 

I Alternatyvus balsavimas: 

1. (Sprendimas priimamas šiandien) – 14. 

2. (Sprendimas atidedamas) – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimamas šiandien. 

II Alternatyvus balsavimas: 

1. (Švietimo ir sporto skyriaus parengtas sprendimo projektas) – 14. 

2. (Alternatyvus – L. Kruopio siūlymas) – 6. 

Nebalsavo – 4. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti Švietimo ir sporto skyriaus parengtą sprendimo projektą. 

Kalbėjo G. Gegužinskas ir pateikė klausimą Savivaldybės tarybos nariams dėl pastabų 

sprendimo projektui. 

Pastabų dėl sprendimo projekto nebuvo. 

Balsavimas dėl viso sprendimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę 

mokyklą prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos“. 

Balsavo: už – 13, susilaikė – 9, nebalsavo – 2.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Pajiešmenių 

pagrindinę mokyklą prijungiant prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos“ 

(sprendimo Nr. T1-59).  

Pasisakė J. Vaitiekūnienė po balsavimo, dėl balso „už“ užskaitymo. 

G. Gegužinskas kalbėjo, kad J. Vaitiekūnienės balsas „už“ užskaitomas, nurodė priežastį ir 

klausė Savivaldybės tarybos narių dėl pertraukos. 

 Bendru sutarimu pertrauka neskelbiama. 

2.27. SVARSTYTA Sutikimas reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ 

prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos.  

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

projektą, kuriame siūloma sutikti reorganizuoti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Narteikių 

mokyklą-darželį ,,Linelis“ su Joniškėlio ikimokyklinio ugdymo skyriumi prijungiant ją prie Pasvalio r. 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos. 

Klausimus pateikė J. Jovaišienė, V. Linkevičius, S. Vainauskas, J. Vaitiekūnienė, G. Žardeckas, 

L. Kruopis. 

G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas klausė Savivaldybės tarybos narių dėl žodžio suteikimo Pasvalio r. Narteikių 

mokyklos-darželio ,,Linelis“ tėvų atstovei. 

Prieštaraujančių nebuvo. 

Kalbėjo Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ tėvų atstovė V. Guobužienė, išsakė 

tėvų nuomonę dėl reorganizavimo, pateikė 4 pasiūlymus. 

Pasisakė J. Jovaišienė, S. Vainauskas, G. Žardeckas, J. Vaitiekūnienė, G. Gegužinskas. 

Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkės J. Vaitiekūnienės 

prašymu frakcijos pasitarimui skelbiama 10 min. pertrauka. 

 

Po pertraukos posėdyje nedalyvauja J. Jovaišienė, G. Žardeckas, L. Kruopis. 

 

Kalbėjo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė J. 

Vaitiekūnienė. Ji frakcijos vardu pateikė siūlymus: 



 
1 p. „Sutikti reorganizuoti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį 

,,Linelis“ su Joniškėlio ikimokyklinio ugdymo skyriumi prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos“; 

Įpareigoti Švietimo ir sporto skyrių 2019 m. gegužės mėnesio tarybos posėdžiui parengti 

administravimo projektą, argumentavo. 

G. Gegužinskas kalbėjo, kad: 

1 p. „Sutikti reorganizuoti nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.“, argumentavo; kalbėjo apie 3 p., 

patikslino, kad Švietimo ir sporto skyrius kartu su Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželiu ,,Linelis“ ir 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija 2019 m gegužės mėnesį parengtų 

dokumentų paketą, 3.1 p. „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iki 2019 m. gegužės 

1 d. parengtus reorganizavimo dokumentus viešai aptarti“ (pataisymus parengti su juristų patikslinta 

formuluote), klausė Savivaldybės tarybos narių. 

Prieštaraujančių dėl siūlymų nėra. 

Klausimą pateikė S. Vainauskas. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Pastabų dėl sprendimo nėra. 

Balsavo: už – 20.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Narteikių mokyklą-

darželį ,,Linelis“ prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos“ 

(sprendimo Nr. T1-60).  

 Nuo 15.30 val. posėdyje nedalyvauja R. Mitkus ir V. Stapulionis. 

2.28. SVARSTYTA. Pritarimas Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms.  

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė D. Grigaravičienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pritarti Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2018 

metų veiklos ataskaitoms: 

1. Pasvalio kultūros centro direktoriaus. 

2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus. 

3. Pasvalio krašto muziejaus direktoriaus. 

Kalbėjo J. Vaitiekūnienė. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Katauskienei, K. Balčiūnaitienei. 

Posėdžio pirmininkas G. Gegužinskas kalbėjo apie Etikos komisijos rekomendacijas dėl 

nusišalinimo, pateikė klausimą Tarybos nariams. 

Bendru sutarimu nuspręsta, kad Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti 

nereikia. 

Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų 2018 metų 

veiklos ataskaitoms“ (sprendimo Nr. T1-61).  

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė                      Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                        Milda Jarašūnienė 

 


