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2022-10-24 Nr. T3-36 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. spalio 19 d. 13.00–14.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – komiteto pirmininkas Igoris Malinauskas. 

Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė. 

Dalyvavo: Zenonas Zimkus, Stasys Vainauskas, Antanas Kairys, Neringa Trinskienė, Šarūnas 

Varna. 

Komiteto posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių, kvorumas yra. 

 Dalyvavo kiti komiteto posėdžio dalyviai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Tarybos sekretorė Edita 

Aleksandravičienė, Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja 

Jurgita Karčiauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė, Švietimo ir 

sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė 

(Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė.  

 

Komiteto posėdžio darbotvarkė:  

1. Dėl viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti 

organizavimo (T-203). 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-244 ,,Dėl 

Pasvalio rajono ugdymo įstaigų turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-

192). 

3. Dėl sutikimo Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai dalyvauti atrankoje (T-200). 

 4. Dėl pritarimo papildomų lėšų skyrimui (T-196). 

 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo (T-

198). 

 6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (T-188). 

 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo (T-199). 

 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Pasvalio vandenys“ (T-197). 

 9. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (T-189). 

 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl 

savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo (T-

190). 

 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto, perduoto pagal patikėjimo sutartis, priėmimo iš 

uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ (T-191). 

12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ 

pakeitimo (T-204). 

13. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo (T-204). 

 14. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio miesto seniūnijos ir Pasvalio muzikos mokyklos pastato, 

adresu Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys, energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui (T-195). 

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, 

Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, 

Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos 

inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo (T-206). 



 
 

 

1. SVARSTYTA. Viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo 

pareigoms eiti organizavimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-

244 ,,Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ 

pakeitimas.  

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

3. SVARSTYTA. Sutikimas Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai dalyvauti atrankoje. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

4. SVARSTYTA. Pritarimas papildomų lėšų skyrimui. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

5. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnis jo 

panaudojimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

6. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

7. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimas pagal patikėjimo sutartį uždarajai 

akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

10. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-

219 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

pakeitimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

11. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės turto, perduoto pagal patikėjimo sutartis, 

priėmimas iš uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-

219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo 

sutartį“ pakeitimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

13. SVARSTYTA. Turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintinas perdavimas. 

NUSPRĘSTA. Posėdžio pirmininkas I. Malinauskas – susilaikė. Klausimą svarstyti Savivaldybės 

tarybos posėdyje. 

14. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Pasvalio miesto seniūnijos ir Pasvalio muzikos mokyklos 

pastato, adresu Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys, energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

15. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto 

viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, 

Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo 

energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimas. 

NUSPRĘSTA. Bendru susitarimu klausimą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Igoris Malinauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                             Milda Jarašūnienė 


