
 

 

     

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS 

PROJEKTO SUDARYMO 

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. MV-99 

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. lapkričio 29 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 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

veiksmų plano 2017–2019 metams patvirtinimo (T-257). 

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

funkcijas Virginija Bajoriūnaitė.  

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.2. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime 

kaimynus Žiemgaloje“ (T-258). 

 Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina 

Ulskytė. 

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo Pasvalio kultūros centrui (T-256). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.4. Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ 

(T-263). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė.  

  Pagrindinis komitetas –Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir 

gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo (T-267). 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Kasparavičius. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 

„Dėl Pasvalio kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-264). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

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

organizacijų 

2.7. Dėl aukščiausios kategorijos suteikimo Pasvalio kultūros centrui (T-265). 



Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

 2.8. Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo (T-260). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

 2.9. Dėl lėšų iš leidybos priemonės paskyrimo (T-261). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. 

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

reikalų. 

 2.10. Dėl leidimo įkeisti turtą (T-255). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.11. Dėl žemės mokesčio lengvatų (T-259). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

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

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-262). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-22 

„Dėl Pasvalio rajono 2017 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos 

patvirtinimo“ pakeitimo (T-266). 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Kuodis. 

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-162 

„Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo (T-268). 

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

funkcijas Virginija Bajoriūnaitė.  

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.15. Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos 

įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“. 

 Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Rimantas Savickas. 

  Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.16. 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-269). 

 Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Algimutis 

Balčiūnaitis. 

  Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 
Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam 

teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 

 

 

 


