
 

   

   

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 24 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS 

PROJEKTO SUDARYMO 

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. MV-66 

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. liepos 24 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 pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų 

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

Pranešėjas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

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

156). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

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

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

  Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.4. Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (T-

158). 

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas. 

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

organizacijų, Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir 

nuostatų patvirtinimo (T-157). 

Pranešėja – Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė. 

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

organizacijų. 

2.6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-68 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (T-152). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 

 2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo (T-

153). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 



2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo 

paskyrimo (T-154). 

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. 

3. Išklausyti  informaciją  dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 2019 m. birželio 

27 d. reikalavimo Nr. R-4 „Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 

8 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo“. 

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 


