
 

   

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO 

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. MV-25 

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 2019 m. balandžio 30 d. (antradienį) 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:  

2.1. Išklausyti informaciją: 

2.1.1. UAB „Kurana“ pranešimą apie planuojamą didinti gamybą, investicijas į naujus 

pajėgumus. 

Pranešėjas – UAB „Kurana“ generalinis direktorius Jurgis Polujanskas. 

2.2. Svarstyti šiuos klausimus: 

2.2.1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo 

(T-98). 

  Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (T-95). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.3. Dėl Etikos komisijos sudarymo (T-67). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.4. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo (T-92). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų 

įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo (T-91). 

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė. 

2.2.6. Dėl Justinos Rupeikienės skyrimo į Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus pareigas (T-89). 

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

2.2.7. Dėl Laimos Jankauskienės darbo sutarties pasibaigimo (T-88). 

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

2.2.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-90). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

2.2.9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-66). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 



2.2.10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2018 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo (T-65). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

2.2.11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo (T-64). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

2.2.12. Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą (T-96). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.13. Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą 

(T-97). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

2.2.14. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 

mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (T-85). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos vyriausioji specialistė Dalia Vasiliūnienė. 

2.2.15. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies 

dydžio nustatymo (T-87). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos vyriausioji specialistė Dalia Vasiliūnienė. 

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras        Gintautas Gegužinskas 


