
 

 

     

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 20 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS 

PROJEKTO SUDARYMO 

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. MV-108 

Pasvalys 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 

4 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. 

sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 155 punktu: 

1. Š a u k i u  Savivaldybės tarybos posėdį 2017 m. gruodžio 20 d. (trečiadienį) 10 val. 

Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1). 

2. S u d a r a u  Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu svarstyti šiuos 

klausimus: 

2.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir Savivaldybės 

kontrolieriaus kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo (T-275). 

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

  Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.2. Dėl pranešimo UAB „Pasvalio knygos“ direktoriui apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą 

(T-279). 

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

  Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.3. Dėl pranešimo UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriui apie darbo sutarties sąlygų 

pakeitimą (T-280). 

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

  Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.4. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės 

tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių ir Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijos sudarymo (T-274). 

 Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

  Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

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

patvirtinimo (T-273). 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas Virginija Bajoriūnaitė.  

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.6. Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (T-

284). 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas Virginija Bajoriūnaitė.  

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo 

(T-276). 



Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ audito įmonės išrinkimo (T-277). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ audito įmonės išrinkimo (T-278). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ audito įmonės išrinkimo (T-283). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.11. Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo (T-281). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.12. Dėl viešųjų įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito (T-282). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-36 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-289). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindiniai komitetai – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų; Teisėtvarkos ir 

visuomeninių organizacijų. 

2.14. Dėl turto nuomos (T-302). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.15. Dėl Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio 

(T-300). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (T-294). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.17. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo 

patvirtinimo (T-287). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-37 

„Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-292). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos, 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T1-164 

„Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (T-303). 



Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos, 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos 

patvirtinimo (T-295). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-243 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir 

įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (T-293). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindinis komitetas –Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 

 2.22. Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo (T-298). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.  

  Pagrindiniai komitetai – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų, Socialinių reikalų, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-62 

„Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-301). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.  

  Pagrindiniai komitetai – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų, Socialinių reikalų, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.24. Dėl papildomo finansavimo šeimynai skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (T-299). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.  

  Pagrindiniai komitetai – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų, Socialinių reikalų, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.25. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Pasvalio rajone (T-285). 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.26. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pasvalio rajone (T-286). 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.27. Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos filialo įsteigimo (T-297). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

Pagrindiniai komitetai – Švietimo, kultūros ir sporto; Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 

reikalų. 

2.28. Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos 

aprašo patvirtinimo (T-296). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

Pagrindiniai komitetai – Švietimo, kultūros ir sporto, Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų. 

2.29. Dėl lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos paskyrimo (T-291). 

Pranešėjas – Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas Eimantas Tuskėnas. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr.T1-20 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų 

planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (T-290). 

 Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Algimutis 

Balčiūnaitis. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 



 2.31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-17 

„Dėl Pasvalio rajono 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (T-305). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

 2.32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-221 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

(T-306) 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Karolina Ulskytė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

 2.33. Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo (T-304). 

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.  

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto; Teisėtvarkos ir visuomeninių 

organizacijų. 

2.34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo (T-288). 

 Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 
Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam 

teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 

 

 

 


