
 

 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

 

INFORMACINĖ PAŽYMA 
 

TEISĖTVARKOS IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETAS 

 

2022-09-26 Nr. T3-33 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 21 d. 15.00–17.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – komiteto pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.  

Dalyvavo komiteto nariai: Gediminas Žardeckas, Jūratė Jovaišienė, Algirdas Mulevičius, 

Rasa Andžiuvienė, Rimvydas Mitkus. 

Nedalyvavo:  

Komitete dalyvauja visi komiteto nariai, kvorumas yra. 

Dalyvavo kiti komiteto posėdžio dalyviai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 

Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Savivaldybės administracijos direktorius 

Povilas Balčiūnas, Tarybos sekretorė Edita Aleksandravičienė, Savivaldybės kontrolierė Rima 

Juodokienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė, Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viginija 

Bajoriūnaitė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė, Finansų skyriaus 

vedėja Dalė Petrėnienė. 

 

Komiteto posėdžio darbotvarkė:  

 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-58 ,,Dėl 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2022–

2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo (T-177). 

2. Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-181). 

3. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-173). 

4. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-180). 

5. Dėl Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-182). 

6. Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-183). 

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-172). 

8. Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

(T-178). 

9. Dėl neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos 

ir sporto mokyklose nustatymo (T-185). 

10. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo (T-179). 

 



 

 
11. Dėl Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo 

veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-171). 

 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-25 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-184). 

 13. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų (T-174). 

 14. Dėl 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo (T-

176). 

15. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 

2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo (T-175). 

16. Dėl konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ vadovo pareigoms eiti 

neorganizavimo ir Ingos Krapavickienės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 

direktore antrajai kadencijai (T-186). 

 

 

1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

T1-58 ,,Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių 

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ 

pakeitimas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas.  

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

4. SVARSTYTA. Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

5. SVARSTYTA. Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimas. 

6. SVARSTYTA. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio 

leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimas. 

8. SVARSTYTA. Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimus svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

9. SVARSTYTA. Neformaliojo švietimo programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 

Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose nustatymas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

10. SVARSTYTA. Nebaigtos statybos išlaidų perdavimas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

11. SVARSTYTA. Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų 

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Nuo 15.57 val. komiteto posėdyje nedalyvauja R. Andžiuvienė. 

NUSPRĘSTA. Pritariama 200 m. atstumui, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos 

posėdyje. 

16. SVARSTYTA. Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ vadovo 

pareigoms eiti neorganizavimas ir Ingos Krapavickienės išrinkimas uždarosios akcinės bendrovės 

„Pasvalio knygos“ direktore antrajai kadencijai. 

NUSPRĘSTA. Pritariama mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientui – 9,3, klausimą 

svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 



 

 
12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo 

Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

NUSPRĘSTA. Kausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

13. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

14. SVARSTYTA. 2022 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų 

nustatymas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

15. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo 

liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimas. 

NUSPRĘSTA. Pritariama, klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Jurgita Vaitiekūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                          Milda Jarašūnienė 


