
 

 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2020-08-24 Nr. T3-29 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. rugpjūčio 20 d. 15.00–16.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.  

Dalyvavo: Gediminas Žardeckas, Jūratė Jovaišienė, Rimvydas Mitkus. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Savivaldybės kontrolierė 

Rima Juodokienė, 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: Algirdas Mulevičius (neinformavo), Rasa Andžiuvienė (neinformavo). 

Komitete dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių – kvorumas yra. 

 Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė kalbėjo, kad darbotvarkėje 21 klausimas (papildomas „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai“), taip pat siūlė į 

Komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti: Studentų judėjimo “Šauksmas” kreipimąsi „Dėl 

miesto/rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių apmokamų praktikų tinklo sukūrimo“, Pasvalio 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės kreipimąsi, išsakyti Komiteto nuomonę: apie masinių 

renginių, kurių metu reikalinga registracija, organizavimą, išklausyti informaciją apie pasirengimo 

situaciją rajono ugdymo įstaigose. 
DARBOTVARKĖ:  

1. Svarstyti parengtus sprendimo projektus: 

1.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai 

(T-156). 

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

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai (T-153). 

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

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

1.5. 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). 

1.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo (T-147). 

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

teise (T-146). 

1.8. 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). 

1.9. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

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

 



 

 
1.10. 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). 

1.11. 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). 

1.12. 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). 

1.13. 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). 

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

157). 

1.15. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose 

(T-154). 

1.16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-

144). 

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

patvirtinimo (T-142). 

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

1.19. 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). 

 1.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano pakeitimo (T-160). 

 1.21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai (T-

161). 

 2. Dėl Studentų judėjimo “Šauksmas” kreipimosi „Dėl miesto/rajono savivaldybės ir jai 

pavaldžių įmonių apmokamų praktikų tinklo sukūrimo“. 

 3. Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės kreipimosi. 

 4. Kiti klausimai. 
 

1.1. 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 klausimą „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės turto perdavimo Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai“. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

1.2. 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. Pritarti, svarstyti. 

1.3. SVARSTYTA. Pastato įsigijimo savikainos padidinimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

Komiteto narys G. Žardeckas pateikė klausimą dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos 

pastato vertės šiai dienai. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakys į klausimą Savivaldybės tarybos posėdyje. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės būsto pardavimas. 



 

 
Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.5. 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. 

Pasisakė komiteto narys G. Žardeckas apie papildomą punktą sprendimo projekte. 

Savivaldybės meras G. Gegužinskas paaiškino situaciją. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų 

daiktų nurašymas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.7. 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, pritarti. 

1.8. 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. 

Komiteto nariai J. Jovaišienė, G. Žardeckas pateikė klausimus dėl autobusų maršrutų skaičiaus, 

numatomų krypčių. 

Pranešėja V. Antanavičienė atsakė į pateiktus klausimus. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.21. 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. Svarstyti. 

1.9. SVARSTYTA. Mokyklinio autobuso perėmimas Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

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

sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė nusišalino nuo klausimo svarstymo, motyvavo 

nusišalinimo priežastį. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.10. 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. 

Komiteto narė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, 

kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimo padidėjimo. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Pritarti, svarstyti. 

1.11. 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, 

pristatė projekto pakeitimus. 

NUSPRĘSTA. Iš esmės pritariama, svarstyti. 

1.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo 

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

pakeitimas. 

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

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė pasisakė apie situaciją Pumpėnų gimnazijoje. 

NUSPRĘSTA. Pritarti, svarstyti. 

1.13. 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 projektą. 

Komiteto nariai J. Jovaišienė dėl pokyčių ugdymo grupių bei klasių komplektuose, G. Žardeckas 

– dėl remontuojamų mokyklų ir pasirengimo naujiems mokslo metams, posėdžio pirmininkė J. 

Vaitiekūnienė – apie mokinių pasirinkimą dėl ugdymo įstaigų. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktus klausimus. 

Vyko pasisakymai apie situaciją ugdymo įstaigose, apie saugią aplinką dėl COVID-19, 

pasiruošimą, galimus sprendimų variantus. 

Komiteto narė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl ugdymo įstaigų patikrinimų, rekomendacijų 

bus laikymosi. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės kreipimasis.  
Informaciją dėl kreipimosi pristatė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė, prašė Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėją informuoti apie situaciją. 

Apie Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės kreipimąsi, situaciją informavo 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. 

Komiteto narė J. Jovaišienė pateikė klausimą dėl Joniškėlio savaitinės grupės. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateiktą klausimą. 

Vyko pasisakymai apie galimus sprendimo variantus dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

bendruomenės kreipimosi, atsakymo variantus Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenei. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė siūlė organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į Pasvalio lopšelį-

darželį „Žilvitis“, susipažinti su darbo specifika, argumentavo savo siūlymą. 

Prieštaraujančių dėl išvažiuojamojo posėdžio nebuvo. 

NUSPRĘSTA. Organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į Pasvalio lopšelį-darželį „Žilvitis“. 

2. SVARSTYTA. Studentų judėjimo „Šauksmas“ kreipimasis „Dėl miesto/rajono 

savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių apmokamų praktikų tinklo sukūrimo“. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė perskaitė Studentų judėjimo „Šauksmas“ kreipimąsi. 
Svarstyti atsakymo variantai dėl kreipimosi, vyko pasisakymai. 

Posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė kalbėjo apie Komiteto nuomonę svarstomu klausimu. 

NUSPRĘSTA. Komitetas apsisprendė, kad Studentų judėjimo „Šauksmas“ siūlomas modelis 

netinkamas, todėl, atsižvelgiant į Savivaldybės finansinę padėtį bei galimybes, Komitetas siūlo laikytis 

jau esančios studentų praktikos atlikimo tvarkos. 
Komiteto narys G. Žardeckas kalbėjo apie Savivaldybės mero pasisakymą – darbdavių 

kvietimus dėl praktikos atlikimo. 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys pristatė informaciją apie pasirengimo gaires 

Savivaldybės ugdymo įstaigose naujiems mokslo metams, kalbėjo apie Lietuvos Respublikos Prezidento 

Gitano Nausėdos vizitą į Pasvalio P. Vileišio gimnaziją rugpjūčio 26 d. 

1.14. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

paskyrimas. 



 

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

projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

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

globos namuose. 

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

sprendimo projektą, apie papildomą asmens prašymą dėl gyvenimo laikotarpio pratęsimo Pasvalio 

rajono Grūžių vaikų globos namuose. 

NUSPRĘSTA. Pritarti, svarstyti. 

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

patvirtinimas. 

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

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

1.17. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

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

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

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

nustatymas. 

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

NUSPRĘSTA. Svarstyti. 

1.19. 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. 

Komiteto narė J. Jovaišienė dėl AB „Amber Grid“ veiklos. 

Pranešėja Z. Masilionytė atsakė į pateiktą klausimą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti. 

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

infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimas.  

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

sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti, pritarti.  

4. Kiti klausimai: Komiteto nuomonė organizuojant masinius renginius, kurių metu reikalinga 

registracija, Miesto šventės organizavimas, šventės dalyvių registravimo įgyvendinimas. 

Pasisakė posėdžio pirmininkė J. Vaitiekūnienė, Savivaldybės meras G. Gegužinskas, komiteto 

narė J. Jovaišienė (komiteto narė J. Jovaišienė pasisakė už Pasvalio miesto šventės organizavimą). 

Komitetas pasisako už Pasvalio rajono šventės organizavimą su registravimo galimybe, laikantis 

visų rekomenduojamų atsargumo priemonių. 

 

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

Komiteto posėdžio garso įrašas reglamento nustatyta tvarka saugomas 1 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Jurgita Vaitiekūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 


