
 

   

   

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 21 D. POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO 

 

2019 m. rugpjūčio 14 d. Nr. MV-69 

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. rugpjūčio 21 d. (trečiadienį) 10.00 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 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-

160). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

patvirtinimo (T-161). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (T-162) 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.4. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 (T-158). 

   Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

 2.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo (T-

156). 

   Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė 

   Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.6 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ įstatų patvirtinimo (T-155). 

   Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė 

   Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.7. Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (T-163).  

   Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys. 

   Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 

patvirtinimo (T-165). 

   Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

Karolina Ulskytė 



 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

 2.9. Dėl dalinio finansavimo skyrimo projekto „Pasvalio r. savivaldybės KC pastato 

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas“ įgyvendinimui (T-166). 

   Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

Karolina Ulskytė 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.10. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybe 

pasirašymo (T-164). 

   Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

   Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

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 


