
 

     

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06-06 Nr. T2-5 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 30 d. 14.00–17.15 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

Nedalyvavo: R. Janušis (dėl darbo). 

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) narė J. Valčiukienė informavo apie R. 

Andžiuvienės ir J. Jovaišienės priesaikos procedūrą. R. Andžiuvienė ir J. Jovaišienė prisiekė ir tapo 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narėmis. 

G. Gegužinskas informavo, kad Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvauja Tarybos narys 

R. Janušis, nurodė nedalyvavimo priežastį, siūlė į darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl Pasvalio 

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

savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“, argumentavo, kalbėjo apie numatomą 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį, jo metu sprendžiamus klausimus, klausė Tarybos narių 

dėl pastabų posėdžio darbotvarkei.  

Pastabų dėl posėdžio darbotvarkės nebuvo, klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

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

komitetų sudarymo“ pakeitimo“ į darbotvarkę įtraukiamas ir svarstomas pirmas, darbotvarkėje 

nekeičiant numatytų klausimų numeracijos. 

 

DARBOTVARKĖ: 

Klausimai: 

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

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (T-120). 

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

2. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-69). 

3. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-70). 

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

organizavimo (T-78). 

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

pareigoms eiti neorganizavimo (T-74). 

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

patvirtinimo (T-111). 
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7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 

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

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

eilės patvirtinimo (T-110). 

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

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

11. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio butų 

ūkis“ (T-108). 

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“ (T-82). 

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (T-104). 

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

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

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

2018 m. ataskaitos patvirtinimo (T-116). 

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

ataskaitos patvirtinimo (T-115). 

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

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

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

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-72). 

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-152 

,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-73). 

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

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

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

sąlygų aprašo patvirtinimo (T-101). 

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

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

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

nustatymo (T-79). 

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

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

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

ataskaitos patvirtinimo (T-84). 

28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-190 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos ir Pasvalio 

rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-86). 

29. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo (T-

100). 

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

galios (T-106). 

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

objektų sąrašo patvirtinimo (T-114). 

32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl 

Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-93). 

33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 

„Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-94). 
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34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-165 

,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 

Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (T-99). 

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

36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (T-

118). 

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

 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 24 (vienbalsiai).  

 

 Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorė J. Rupeikienė prisistatė 

Savivaldybės tarybos nariams. 

 Tarybos nariai H. Simonaitienė, G. Žardeckas pateikė klausimus. 

 Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorė Justina Rupeikienė 

atsakė į pateiktus klausimus. 

 G. Gegužinskas informavo apie pasikeitusį 19–23 klausimų pranešėją (vietoj Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo dr. G. Vilio klausimus pristatys Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė V. Bajoriūnaitė). 

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

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

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

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-

68 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Švietimo, kultūros ir sporto komitetą iš 6 (šešių) narių: 

2.1. Rasa Andžiuvienė; 

2.2. Jūratė Jovaišienė; 

2.3. Rimvydas Mitkus; 

2.4. Algirdas Mulevičius; 

2.5. Jurgita Vaitiekūnienė; 

2.6. Gediminas Žardeckas.“ 

 Balsavo: už – 24.  

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

balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-81). 

 G. Gegužinskas kalbėjo apie Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudėtį, Tarybos 

opozicijos rašytinį siūlymą dėl Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko skyrimo, šio klausimo 

svarstymą birželio mėnesio Savivaldybės taryboje, kalbėjo apie darbotvarkės klausimų svarstymo 

eiliškumą. 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti G. Gegužinskui, R. Mitrienei, R. Janušiui (R. 

Janušis posėdyje nedalyvauja). 

G. Gegužinskas, R. Mitrienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 14.18 val. 

palieka posėdžių salę.  

Posėdžio pirmininkas S. Kiudis siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl 

nusišalinimo tvirtinant Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrą. 

Balsavimas dėl G. Gegužinsko, R. Mitrienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo. 

Balsavo: už (taip) (nenusišalinti) – 13, prieš (ne) (nusišalinti) – 9.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamiems asmenims nusišalinti nereikia. 

14.20 val. G. Gegužinskas, R. Mitrienė grįžta į posėdžių salę. 

Posėdžiui pirmininkauja G. Gegužinskas.  



 4 

Komiteto narė J. Jovaišienė pateikė klausimą. 

 Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

struktūrą. 

 Pasisakė G. Žardeckas, G. Andrašūnas, G. Gegužinskas, J. Vaitiekūnienė. 

 N. Matulienė pateikė klausimą. 

 G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą, kalbėjo, jog balsuojama bus už variantą, kurį 

pristatė Savivaldybės administracijos direktorius P. Balčiūnas. 

 Balsavo: už – 13, prieš – 1, susilaikė – 9, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

struktūros patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-82).  

Pasisakė G. Gegužinskas. 

 2. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms 

eiti organizavimas.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 

2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

Balsavo: už – 22, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-83). 

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

organizavimas.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti J. Vaitiekūnienei. 

J. Vaitiekūnienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 14.36 val. palieka 

posėdžių salę.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 

2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

 Balsavo: už – 23.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-84). 

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

pareigoms eiti organizavimas.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms 

eiti. 

 2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 
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 2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

 2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

 2.3. paskelbti konkursą; 

 2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

 2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

 Balsavo: už – 21, nebalsavo – 2.  

14.38 val. J. Vaitiekūnienė grįžta į posėdžių salę. 

Pasisakė Tarybos nariai V. Linkevičius, G. Žardeckas, dėl jų balsų „už“ užskaitymo. 

G. Gegužinskas kalbėjo, kad V. Linkevičiaus ir G. Žardecko balsai užskaitomi „už“, 

„Balsavo: už – 23 (vienbalsiai)“. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-85). 

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

direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimas.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma neorganizuoti viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-

darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti, kalbėjo apie situaciją, numatomus veiksmus, 

argumentavo. 

V. Linkevičius pateikė klausimą dėl žodžių „baigs savo veiklą“. 

J. Karčiauskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

G. Gegužinskas patikslino, kad žodis „baigs“, pakeičiamas žodžiu „netęs“. 

Prieštaraujančių nebuvo. 

 Balsavo: už – 20, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-

darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti neorganizavimo“ (sprendimo Nr. T1-86). 

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

aprašo patvirtinimas.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašą 

(toliau – Aprašas).  

 2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. 

sprendimą Nr. T1-80 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Pranešėja kalbėjo apie pakeitimus, po komitetų keičiamą Aprašo 41 punktą: vietoje žodžių 

„Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų 

susirinkime šio Aprašo 25–40 punktuose nustatyta tvarka arba apklausiant gyventojus seniūnijos 

patalpose“, įrašyti žodžius „Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai 

renkami gyventojų susirinkime šio Aprašo 25–40 punktuose nustatyta tvarka arba apklausiant 

gyventojus skelbime nurodytoje vietoje“. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir 

atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-87). 

 7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-227 „Dėl etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Etikos komisijos veiklos nuostatus, patvirtintus 

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

komisijos veikslo nuostatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 

d. sprendimo Nr. T1-9 redakcija), kalbėjo apie pakeitimus, argumentavo. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 

28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(sprendimo Nr. T1-88). 

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

kasmetinių atostogų eilės patvirtinimas.  

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kasmetinių 

atostogų eilę. 

2. Pripažinti netekusiomis galios Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų 

pavaduotojų ir Savivaldybės kontrolieriaus kasmetinių atostogų eilės, patvirtintos Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-245 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir Savivaldybės kontrolieriaus kasmetinių atostogų 

eilės patvirtinimo“, 1–4 eilutes. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų 

pavaduotojų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-89). 

 9. SVARSTYTA. Bešeimininkio turto priėmimas savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

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

nuosavybėn Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų sprendimu perduotą bešeimininkį turtą ir jį 

perduoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bešeimininkio turto priėmimo savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo“ (sprendimo Nr. T1-90). 

 10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų 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 Vytauto 

Didžiojo a. 1, Pasvalys, kalbėjo apie 1 kv. m nuomos kainą – 0,64 Eur per mėnesį, patalpų būklę ir 

komitetų siūlymus nuompinigių dydį mažinti ir nustatyti 1 kv. m nuomos kainą – 0,01 Eur per 

mėnesį bei siūlė sprendimo projektą papildyti 3 punktu „Leisti nuomininkui, su kuriuo bus 

pasirašyta patalpų nuomos sutartis, atlikti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų kapitalinį ir 

paprastąjį remontą savo lėšomis neatlygintinai.“. 

Klausimus pateikė I. Malinauskas, N. Trinskienė. 

V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas pasisakė ir patikslino: 1 punkte įrašoma „1 kv. m nuomos kaina – 0,01 Eur 

per mėnesį“, į sprendimą įrašomas 3 punktas „Leisti nuomininkui, su kuriuo bus pasirašyta patalpų 

nuomos sutartis, atlikti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų kapitalinį ir paprastąjį remontą 

savo lėšomis neatlygintinai“. 

 Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ (sprendimo Nr. T1-

91). 

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

„Pasvalio butų ūkis“.  

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti H. Simonaitienei. 

H. Simonaitienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 14.57 val. palieka 

posėdžių salę.  
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 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma perduoti UAB „Pasvalio butų ūkis“ 

valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškosioms savivaldybių 

funkcijoms atlikti (Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos 

administravimas) 5 metų laikotarpiui Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomus nekilnojamuosius daiktus – 

garažus, esančius P. Vileišio g. 7A, Pasvalys. 

 Balsavo: už – 21, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo 

sutartį UAB „Pasvalio butų ūkis“ (sprendimo Nr. T1-92). 

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

„Pasvalio autobusų parkas“.  

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma perduoti UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį 5 metų laikotarpiui 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą savarankiškosioms savivaldybių 

funkcijoms atlikti (keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas):  

1.1. autobusą „Mercedes-Benz 405D“.  

1.2. autobusą „Scania“.  

14.58 val. H. Simonaitienė grįžta į posėdžių salę. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo 

sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ (sprendimo Nr. T1-93). 

 13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto 

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas. 

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė N. 

Grincevičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ (su visais 

aktualiais pakeitimais). 

 2. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo 

dalies, sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 

T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo 

dalies, sąrašų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

 Tarybos nariai G. Žardeckas, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

 N. Grincevičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

 Balsavo: už – 17, susilaikė – 5, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 

30 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip 

savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-94). 

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

adresu Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui. 

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti L. Kruopiui. 

Pasisakė G. Gegužinskas ir siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl 

nusišalinimo pritariant projekto „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio 

g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui. 

Balsavimas dėl L. Kruopio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (nenusišalina) – 21, prieš (nusišalina) – 2, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamam asmeniui nusišalinti nereikia. 
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Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas G. Vitkus. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pritarti projekto „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno, adresu Vileišio g. 8, 

atnaujinimas“ (toliau – Projektas) paraiškos teikimui Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti.  

2. Skirti Projekto įgyvendinimui ne mažiau nei 20 procentų Projekto biudžeto lėšų ir 

užtikrinti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir Projekto 

netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų ar kitų šaltinių lėšų. 

3. Įsipareigoti naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (ar) rekonstruotą 

turtą sporto projekto tikslais Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po 

Projekto įgyvendinimo pabaigos.  

4. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Projekto 

įgyvendinimu susijusius dokumentus. 

Tarybos nariai I. Malinauskas, N. Matulienė, G. Žardeckas, N. Trinskienė pateikė 

klausimus. 

G. Vitkus atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie protokolinį įrašą: „Jeigu projekto „Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos sporto aikštyno, adresu P. Vileišio g. 8, atnaujinimas“ (toliau – Projektas) 

įgyvendinimui reikės skirti daugiau nei 20 procentų Projekto biudžeto lėšų, Savivaldybės 

administracija turi informuoti Savivaldybės tarybą“.  

Pasisakė G. Žardeckas. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 2, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto „Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos sporto aikštyno, adresu P. Vileišio g. 8, atnaujinimas“ įgyvendinimui“ (sprendimo Nr. 

T1-95). 

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

įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2018–

2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitą. 

 Pasisakė Tarybos nariai N. Trinskienė, J. Vaitiekūnienė, V. Janušonis, I. Malinauskas, G. 

Gegužinskas. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1 .  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 m. 

strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-96). 

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

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. 

strateginio plano 2018 m. įgyvendinimo ataskaitą. 

 Pasisakė G. Gegužinskas. 

 Tarybos nariai I. Malinauskas, J. Vaitiekūnienė, L. Kruopis, N. Trinskienė, V. Janušonis 

pateikė klausimus. 

 K. Ulskytė ir G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 Pertrauka 15.35–15.50 val. 

 Po pertraukos Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvauja Tarybos nariai N. Trinskienė ir V. 

Linkevičius. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2020 m. Strateginio plano 

2018 m. įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-97). 

 17. SVARSTYTA. Pritarimas projekto paraiškos teikimui. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 
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 1. Pritarti, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracija teiktų projekto paraišką Europos 

kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 

finansavimui gauti ir dalyvautų vadovaujančio partnerio teisėmis projekte „Tarptautinis bibliotekų 

tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių socialinės sanglaudos stiprinimui 

(Community Hub)“. 

 2. Prisidėti prie nurodyto projekto Savivaldybės biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 10 

procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui 

įgyvendinti reikalingas išlaidas, bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto 

finansavimas. 

 3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su nurodyto 

projekto paraiškos pateikimu, vertinimu ir su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus (sutartis 

ir kt.) 

 G. Žardeckas pateikė klausimą. 

 Pranešėja atsakė į pateiktą klausimą. 

 Pasisakė A. Mulevičius, V. Janušonis, G. Gegužinskas. 

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

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui“ (sprendimo 

Nr. T1-98).  

 Nuo 15.57 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja R. Mitkus. 

 18. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvavimui projekte. 

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

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Pritarti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos dalyvavimui partnerio teisėmis 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programos projekte „Tarptautinis bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų 

grupių socialinės sanglaudos stiprinimui (Community Hub)“. 

 2. Prisidėti prie nurodyto projekto Savivaldybės biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 10 

procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui 

įgyvendinti reikalingas išlaidas, bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto 

finansavimas. 

 3. Įgalioti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorę pasirašyti su nurodyto 

projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus (sutartis ir kt.). 

 Balsavo: už – 18, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvavimui projekte“ (sprendimo Nr. T1-

99). 

 Nuo 15.59 val. Tarybos posėdyje dalyvauja N. Trinskienė, V. Linkevičius. 

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

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Reorganizuoti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinę mokyklą su 

Raubonių daugiafunkciu centru, prijungiant ją prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos, kuriai pereina visos Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos teisės ir 

pareigos. 

 2. Patvirtinti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją 

prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašą (pridedama). 

 3. Pavesti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius 

klausimus, susijusius su Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ir Pasvalio r. Krinčino 

Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos reorganizavimu. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 4, susilaikė – 4.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 

reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-100). 
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 20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo 

Nr. T1-152 ,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinės mokyklos nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 

20 d. sprendimu Nr. T1-152 „Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-152 ,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-101). 

 21. SVARSTYTA. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Patvirtinti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausią 

leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės 

biudžeto, pareigybių (etatų) skaičių – 48,97 etato. 

 2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T1-183 ,,Dėl 

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“; 

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T1-181 „Dėl 

Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo“. 

Tarybos nariai N. Matulienė, L. Kruopis, A. Mulevičius pateikė klausimus. 

V. Bajoriūnaitė, G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus.  

 Balsavo: už – 13, prieš – 1, susilaikė – 9.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. 

T1-102). 

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

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

 1. Reorganizuoti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ 

su Joniškėlio ikimokyklinio ugdymo skyriumi prijungiant jį prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, kuriai pereina visos Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio 

,,Linelis“ teisės ir pareigos. 

 2. Patvirtinti Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ reorganizavimo, prijungiant 

jį prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, sąlygų aprašą (pridedama). 

 3. Pavesti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius 

klausimus, susijusius su Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ ir Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos reorganizavimu. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 2, susilaikė – 6.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ 

reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-103). 

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

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

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti L. Kruopiui. 
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L. Kruopis nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 16.07 val. palieka posėdžių 

salę.  

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatus, 

patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-141 „Dėl 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, kalbėjo apie 30.10 p. esančius žodžius 

„išskyrus aukštąsias mokyklas“, paaiškino formuluotę. 

 G. Gegužinskas siūlė 30.10 punkte išbraukti žodžius „išskyrus aukštąsias mokyklas“ ir 

perskaitė 30.10 punktą „Kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai 

svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą pagal švietimo ir mokslo ministro 

nustatytus reikalavimus“ ir klausė Tarybos narių. 

 Pasisakančių nebuvo. 

 G. Žardeckas kalbėjo apie patikslintą „Švietimo, mokslo ir sporto ministro“ formuluotės 

vartojimą nuostatuose, argumentavo. 

 V. Bajoriūnaitė kalbėjo, apie techninius dalykus, kurie bus sutvarkyti. 

 Kalbėjo G. Gegužinskas apie naujos „Švietimo, mokslo ir sporto ministro“ formuluotės 

vartojimą, argumentavo. 

 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).   

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-141 ,,Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-104). 

16.12 val. L. Kruopis grįžta į posėdžių salę. 

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

dydžių nustatymas. 

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

siūloma: 

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2020 metams pagal žemės naudojimo paskirtį 

(procentais nuo žemės mokestinės vertės) (priedas). 

2. Už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatyti 4 proc. 

žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės.  

3. Nustatyti 2020 metais neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams 

asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta 

lengvata: 

3.1. 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje; 

3.2. 0,07 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose; 

3.3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-105). 

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

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

siūloma: 

1. Nustatyti 2020 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: 

1.1. fiziniams asmenims – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. 

1.2. juridiniams asmenims:  

1.2.1. nekilnojamajam turtui, nurodytam Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 

straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;  

1.2.2. nekilnojamajam turtui, nurodytam Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 

straipsnio 2 dalies 3 punkte – 1 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės. 

2. Fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamajam turtui, kuris  naudojamas ne pagal paskirtį 

arba yra apleistas ir neprižiūrėtas – 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės. 

 Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  
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 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“ (sprendimo Nr. T1-106). 

 G. Gegužinskas informavo apie R. Mitkaus išvykimą. 

 26. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas investiciniams projektams finansuoti. 

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

siūloma: 

1. Imti 713 000 Eur ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti. 

2. Nustatyti paskolos grąžinimo terminą – 2026 m. gruodžio 31 d.  

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį. 

Tarybos nariai I. Malinauskas, N. Trinskienė, J. Jovaišienė pateikė klausimus. 

D. Petrėnienė, G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 2, susilaikė – 6.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams 

finansuoti“ (sprendimo Nr. T1-107). 

 27. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų 

kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimas. 

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

siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 m. finansų kontrolės būklės 

ataskaitą. 

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

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 

metų finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-108). 

 28. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo 

Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių 

plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vedėja R. Gedvilienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio  

23 d. sprendimu Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 

metų programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

priemonių plano patvirtinimo“, pakeičiant 19 eilutę ir ją išdėstant taip: 

19. Viešųjų ir 

privačių 

interesų 

neatskyrimas 

yra viena iš 

korupcijos 

prielaidų, 

galinti 

pasireikšti 

savivaldybėje 

Kontroliuoti, ar 

asmenys laiku ir 

tinkamai pateikia 

privačių interesų 

deklaracijas ir, pagal 

poreikį, juos 

konsultuoti 

Savivaldybės 

administracija 

 

Savivaldybės 

tarybos ir mero 

sekretoriatas 

 

Savivaldybės 

tarybos Etikos 

komisija 

Nuolat 

  

Nustatytų pažeidimų 

ir suteiktų 

konsultacijų 

skaičius, pateiktų 

laiku ir tinkamų 

privačių interesų 

deklaracijų skaičius 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

2015–2019 metų programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 

metų programos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-109). 

 29. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos 

sudarymas. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma sudaryti nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Pasvalio rajono 

savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisiją (toliau – Komisija), 1.6 p. vietoj H. 
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Simonaitienės įrašant N. Matulienę, kalbėjo apie techninę klaidą, Komisijos pirmininko Stanislovo 

Kiudžio kandidatūrą, sekretorės – Ritos Taučkelienės kandidatūrą, argumentavo. 

G. Žardeckas pateikė klausimą. 

R. Ožalinskienė atsakė į pateiktą klausimą. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie potvarkį, Tarybai teikiamą Stanislovo Kiudžio kandidatūrą 

skirti Komisijos pirmininku. 

Balsavo: už – 20, susilaikė – 2, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos 

teikimo komisijos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-110). 

 G. Gegužinsko, J. Jovaišienės replikos po balsavimo. 

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

netekusiais galios. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pripažinti netekusiais galios: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T1-293 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisijos veiklos 

nuostatų tvirtinimo“. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisijos 

sudarymo“. 

Balsavo: už – 23 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (sprendimo Nr. T1-111). 

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

2019 metų objektų sąrašo patvirtinimas. 

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

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių 

priežiūros ir plėtros programos 2019 metų objektų sąrašą. 

Tarybos nariai V. Linkevičius, G. Žardeckas, S. Vainauskas, N. Trinskienė, A. Mulevičius, 

J. Jovaišienė, I. Malinauskas pateikė klausimus. 

R. Endziulaitis atsakė į pateiktus klausimus.  

Kalbėjo G. Gegužinskas, G. Žardeckas. 

 Balsavo: už – 15, susilaikė – 8.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir 

plėtros programos 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-112). 

 Nuo 16.41 val. Tarybos posėdyje nedalyvauja R. Andžiuvienė. 

 Po balsavimo pasisakė: V. Janušonis, J. Jovaišienė, N. Matulienė, N. Trinskienė, S. 

Vainauskas, G. Gegužinskas kalbėjo apie specialistų, kurie rengia sprendimų projektus dalyvavimą 

komitetuose ir parengtų klausimų pristatymą, argumentavo. 

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

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

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-72 „Dėl 

Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ (Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-171 redakcija), (toliau – Sąrašas): 

1.1. Papildyti Sąrašą 17.54 punktu: 

17.54. ,,Lietuvos trispalvė“ (raktų pakabukas) 2,00 

            1.2. Papildyti Sąrašą 17.55 punktu: 

17.55. ,,Slaptasis kodas: noriu nuotykių muziejuje“ 15,00 

            1.3. Papildyti Sąrašą 17.56 punktu: 
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17.56. Suvenyrinė nuotrauka ,,Įsiamžink senajame Pasvalyje“ 1,00 

Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

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

28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-113). 

 33. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo 

Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimas. 

 Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti G. Andrašūnui, R. Mitkui (R. Mitkus posėdyje 

nedalyvauja). 

G. Andrašūnas nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 16.50 val. palieka posėdžių 

salę.  

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pakeisti Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų 

paslaugų įkainius, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. 

sprendimu Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

nustatymo“ (su visais aktualiais pakeitimais): 

 1. Papildyti Sąrašą 2.7 punktu: 

2.7. kino salės 1 val. 20,00  

 2. Papildyti Sąrašą 7 punktu: 

7. Renginių bilietų platinimas: 

7.1. Paslauga Įkainis, Eur 

Organizatorius – 

Pasvalio kultūros 

centras 

Organizatorius – bet 

kuris subjektas, 

organizuojantis 

renginius Pasvalio 

kultūros centre 

Bilietų pardavimas (Paslaugos 

mokestis taikomas/pridedamas 

klientui prie organizatoriaus 

nustatytos bilieto kainos) 

0 Bilietams iki 5,00 Eur 

– 0,3 Eur 

Bilietams nuo 5,01 

Eur iki 9,99 Eur – 0,5 

Eur 

Bilietams nuo 10 Eur 

– 1 Eur 

 Balsavo: už – 20, nebalsavo – 2.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-114). 

 34. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimo 

Nr. T1-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T1-165 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo 

patvirtinimo“, argumentavo. 

 Balsavo: už – 21, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 
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stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ (sprendimo Nr. T1-115). 

 35. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

patvirtinimas. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos sudėtį (toliau – Jaunimo reikalų taryba), kalbėjo apie Jaunimo reikalų tarybos sudėtį, 

pirmininko, pavaduotojo kandidatūras, siūlė pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

G. Gegužinskas kalbėjo apie potvarkį, Tarybai teikiamą Šarūno Varnos kandidatūrą skirti 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininku, pavaduotojo kandidatūrą. 

J. Jovaišienė pateikė klausimą. 

V. Gaspariūnaitė atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė G. Gegužinskas. 

 J. Jovaišienė siūlė Neringos Trinskienės kandidatūrą skirti Jaunimo reikalų tarybos 

pirmininke, argumentavo. 

 Pasisakė G. Gegužinskas. 

 Balsavimas dėl Savivaldybės mero potvarkio „Jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

kandidatūros teikimo“, kuriame Tarybai teikiama Šarūno Varnos kandidatūra skirti Jaunimo reikalų 

tarybos pirmininku. 

Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 5, nebalsavo – 1.  

NUSPRĘSTA. Savivaldybės mero potvarkiui „Jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

kandidatūros teikimo“, kuriame Tarybai teikiama Šarūno Varnos kandidatūra skirti Jaunimo reikalų 

tarybos pirmininku pritarta. 

Balsavimas dėl viso sprendimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

sudėties patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 15, susilaikė – 4, nebalsavo – 3.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos sudėties patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-116). 

 36. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sudarymas. 

G. Gegužinskas siūlė balsuoti dėl Etikos komisijos rekomendacijų dėl G. Andrašūno 

nusišalinimo sudarant Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. 

Balsavimas dėl G. Andrašūno nusišalinimo nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. 

Balsavo: už (taip) (nenusišalinti) – 17, susilaikė – 2, nebalsavo – 3.  

NUSPRĘSTA. Etikos komisijos rekomenduojamam asmeniui nusišalinti nereikia. 

17.02 val. G. Andrašūnas grįžta į posėdžių salę. 

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

sprendimo projektą, kuriame siūloma sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybą (toliau NVO taryba), kalbėjo apie NVO tarybos sudėtį, siūlė 1.8 p. vietoj L. 

Tuominienės įrašyti H. Simonaitienę. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie V. Stanislovaičio kandidatūrą į NVO tarybos narius, jo 

atsisakymą būti NVO tarybos nariu, argumentus, H. Simonaitienė ir L. Tuominienės kandidatūras. 

Klausimus pateikė A. Mulevičius, J. Vaitiekūnienė, J. Jovaišienė. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

G. Žardeckas siūlė, kad L. Tuominienė liktų NVO tarybos sudėtyje, o vietoj V. 

Stanislovaičio įrašyti H. Simonaitienę. 

G. Gegužinskas patikslino, kad vietoj V. Stanislovaičio įrašoma H. Simonaitienė, visi kiti 

lieka NVO tarybos sudėtyje ir perskaitė NVO tarybos sudėtį: 

1.1. Gediminas Andrašūnas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys; 
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1.2. Vaidotas Gikys – Pasvalio rajono Pajiešmenių kaimo bendruomenės narys; 

1.3. Antanas Kairys – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys; 

1.4. Vilma Matuzevičienė – Pasvalio rajono Pumpėnų bendruomenės pirmininkė; 

1.5. Gražina Paliulienė – Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės pirmininkė; 

1.6. Helena Simonaitienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė; 

1.7. Aušra Šamelienė – Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenės pirmininkė; 

1.8. Larisa Tuominienė – Pasvalio rajono Vaškų krašto bendruomenės pirmininkė;  

1.9. Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys. 

G. Gegužinskas kalbėjo apie balsavimą dėl L. Tuominienės kandidatūros NVO taryboje, 

argumentavo. 

N. Trinskienė pateikė klausimą. 

G. Gegužinskas atsakė į pateiktą klausimą. 

Pasisakė H. Simonaitienė, A. Mulevičius. 

Balsavimas dėl L. Tuominienės kandidatūros į NVO tarybos narius. 

 Balsavo: už (įtraukti į NVO tarybos sudėtį) – 18, prieš (neįtraukti į NVO tarybos sudėtį) – 2, 

susilaikė – 2.  

NUSPRĘSTA. L. Tuominienė lieka NVO tarybos sudėtyje. 

Balsavimas dėl viso sprendimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudarymo“. 

Balsavo: už – 21, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-117). 

 J. Jovaišienės, G. Gegužinsko replikos po balsavimo. 

 37. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymas. 

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

projektą, kuriame siūloma sudaryti šios sudėties nuolatinę (tos kadencijos laikotarpiui) Pasvalio 

rajono savivaldybės kultūros tarybą, kalbėjo apie narių skaičių, Tarybos nario V. Linkevičiaus 

siūlymą dėl V. Trepekūno kandidatūros ir siūlomą Kultūros tarybos pirmininkės A. Likienės 

kandidatūrą. 

Pasisakė G. Gegužinskas dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkės J. 

Vaitiekūnienės kandidatūros Kultūros tarybos sudėtyje, argumentavo, kalbėjo apie potvarkyje 

Tarybai teikiamą Audronės Likienės kandidatūrą, skirti ją Kultūros tarybos pirmininke. 

 Tarybos nariai V. Janušonis, J. Vaitiekūnienė pateikė klausimus. 

 V. Gaspariūnaitė atsakė į pateiktus klausimus. 

 G. Gegužinskas patikslino, kad Kultūros taryba susideda iš 14 žmonių: 

1. Rasa Andžiuvienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė; 

2. Gražvydas Balčiūnaitis – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 

3. Asta Bendoraitienė – Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenės pirmininkė; 

4. Arūnas Grušas – skulptorius, Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats“ narys, „Šilo genių“ 

stovyklos atstovas; 

5. Henrikas Kalpokas – Pasvalio dekanato dekanas; 

6. Audronė Likienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos inovacijų, metodikos ir 

informacijos išteklių valdymo centro vedėja; 

7. Bronislava Mainonienė – Pasvalio muzikos mokyklos direktorė; 

8. Rimvydas Mitkus – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Paulius Ramanauskas – dailininkas, Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats“ narys; 

10. Gražina Paškevičienė – Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė; 

11. Viktoras Stanislovaitis – Pasvalio rajono Joniškėlio miesto bendruomenės pirmininkas; 

12. Vykintas Trepekūnas – VšĮ „Conmusica lt“ vadovas;  

13. Ramunė Uždavinienė – klubo „Klėties teatras“ vadovė; 

14. Jurgita Vaitiekūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė. 
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 Balsavo: už – 22 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos 

sudarymo“ (sprendimo Nr. T1-118). 

 Pasisakė G. Gegužinskas ir klausė Tarybos narių dėl pastebėjimų. 

 Pasisakančių nebuvo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


