
 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS 

 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2020-08-21 Nr. T3-27 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. rugpjūčio 18 d. 13.00–14.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Nijolė Matulienė. 

Posėdžio sekretorė – Savivaldybės mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Gediminas Andrašūnas, Antanas Sudavičius, Regina Mitrienė, Rimas Želvys, 

nuotoliniu būdu dalyvavo Stanislovas Kiudis. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Savivaldybės kontrolierė 

Rima Juodokienė (nuotoliniu būdu), Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

Virginija Antanavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys, Bendrojo skyriaus 

vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė 

Ožalinskienė, Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji 

specialistė Zina Masilionytė. 

Nedalyvavo:  

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai (T-

156). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai (T-153). 

3. Dėl pastato įsigijimo savikainos padidinimo (T-152). 

4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimo (T-151). 

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

Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-150). 

6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo (T-147). 

7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo 

teise (T-146). 

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl 

visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo 

ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo (T-155). 

9. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (T-148). 

10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl 

apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-149). 

11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl 

mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-159). 

 



 

 
12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (T-139). 

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2020–2021 

mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo (T-140). 

14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos paskyrimo (T-

157). 

15. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose (T-

154). 

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-144). 

17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo (T-142). 

18. Dėl 2020 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo (T-145) 

19. Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje 

prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano 

rengimo (T-158). 

 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano pakeitimo (T-160). 

 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas Pasvalio Lėvens pagrindinei 

mokyklai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą, kalbėjo apie papildomą sprendimą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

3. SVARSTYTA. Pastato įsigijimo savikainos padidinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus dėl pastato vertės, apie Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykdytus projektus. 

Pranešėja V. Antanavičienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. 

Petkevičius atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus dėl buto vietos, jo dydžio, būsto savininko. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Apie butų būklę pasisakė komiteto narė R. Mitrienė. 

Vyko pasisakymai apie buto pardavimo galimybes, vykdytą priežiūrą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

5. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-

129 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus dėl parduodamų būstų vietos, pardavimo 

sąlygų. 



 

 
Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Apie būstų pirkimo, pardavimo galimybes pasisakė Savivaldybės meras G. Gegužinskas, 

posėdžio pirmininkė N. Matulienė. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų 

daiktų nurašymas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė, komiteto narys G. Andrašūnas pateikė klausimus dėl 

nekilnojamųjų daiktų nurašymo, turto nurašymo priežasčių, dokumentų, aplinkos tvarkymą. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

7. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir 

patikėjimo teise. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-

148 „Dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo 

patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus dėl nuostolių, jų padengimo, maršrutų 

keitimo priežasčių. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

Papildomas klausimas. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas Pasvalio r. 

Pumpėnų gimnazijai. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. Antanavičienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma klausimą svarstyti. 

9. SVARSTYTA. Mokyklinio autobuso perėmimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

Nuo 13.23 val. komiteto posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja komiteto narys S. Kiudis. 

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

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimus dėl apeliacijų skaičiaus, egzaminų, jų 

išlaikymo statistikos, priežasčių dėl neišlaikymo. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti, pritarti. 

11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. 

T1-160 „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

sprendimo projekto pataisymus. 

Komiteto nariai R. Mitrienė, G. Andrašūnas pateikė klausimus dėl mokyklos nelankančių mokinių 

skaičiaus, nelankymo priežasčių. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti, pritarti su pateiktais pakeitimais. 



 

 
 

12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Balandžio 3 d. sprendimo Nr. 

T1-56 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ 

pakeitimas. 

13. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 

T1-49 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 

2020–2021 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimas. 

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

Komiteto narys G. Andrašūnas kalbėjo apie Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos priešmokyklinio 

ugdymo programos modelio keitimo poreikį, ugdymo grupės veiklos pailginimą nuo 4 iki 6 valandų  per 

dieną. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

14. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

paskyrimas. 

Pranešėja – Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė D. Grigaravičienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą. 

Komiteto narys A. Sudavičius pateikė klausimą dėl Gasiliūno kilmės. 

Pranešėja D. Grigaravičienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

15. SVARSTYTA. Sutikimas pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos 

namuose. 

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

projektą, kalbėjo apie papildomą prašymą dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono 

Grūžių vaikų globos namuose. 

Posėdžio pirmininkė N. Matulienė pateikė klausimą apie vaikų, kurie prašo pratęsti gyvenimo 

laikotarpį Grūžių vaikų globos namuose, išsilavinimą, gyventojų skaičių Šeimos krizių centre, Grūžių 

vaikų globos namų ateities perspektyvas, A. Sudavičius – apie vaikų apgyvendinimo galimybes. 

Pranešėja R. Ožalinskienė atsakė į pateiktus klausimus, kalbėjo apie ugdymo galimybes vaikams, 

turintiems emocinių sutrikimų. 

NUSPRĘSTA. Siūloma klausimą svarstyti. 

Nuo 13.46 val. komiteto posėdyje nedalyvauja R. Želvys. 

16. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 

patvirtinimas. 

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

Komiteto narys A. Sudavičius pateikė klausimus dėl kontrolierės pateiktų rekomendacijų. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimas. 

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

Komiteto narys G. Andrašūnas peteikė klausimą apie miškų priskyrimą biologiniam turtui. 

Pranešėja D. Petrėnienė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

18. SVARSTYTA. 2020 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymas. 

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

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitete pateiktą pasiūlymą dėl daugiabučių namų 

apmokestinimo. 

Vyko pasisakymai svarstomu klausimu, daugiabučių namų žemės sklypų suformavimą, 

galimybes, teisinį reglamentavimą dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, apie daugiabučių namų 

administravimą, bendrijų įkūrimo galimybes, teisinį pagrindą raginti kurti daugiabučių namų bendrijas. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

 



 

 
19. SVARSTYTA. Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros 

teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo 

plano rengimas. 

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Z. Masilionytė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

N. Matulienė, G. Andrašūnas pateikė klausimus dėl magistralinių dujotiekių įrengimų. 

Pranešėja Z. Masilionytė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Siūloma svarstyti. 

20. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimas. 

Pranešėja – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Z. Masilionytė. Ji pristatė 

sprendimo projektą. 

G. Andrašūnas pateikė klausimus dėl numatomų atlikti darbų, kokia plėtra numatoma. 

Pranešėja Z. Masilionytė, G. Gegužinskas atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti.  

Komiteto nariai pasiūlė rugpjūčio mėnesio Tarybos posėdyje išklausyti informaciją apie teikiamas 

planines paslaugas, vykdomą veiklą Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Pasvalio 

ligoninėje. 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                 Nijolė Matulienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                Milda Jarašūnienė 


