
 

   

   

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 
POTVARKIS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS 

PROJEKTO SUDARYMO 

 

2019 m. spalio 16 d. Nr. MV-91 

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. spalio 23 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 lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-202).  

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė. 

 Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.2. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo (T-199).  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.3. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-208).  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.4. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-209).  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto. 

2.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus (1120 48) pareiginių 

nuostatų patvirtinimo (T-204).  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus (1120 48) 

pareiginių nuostatų patvirtinimo (T-203).  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.7. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo (T-201). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

 Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 



2.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-128 

„Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

pakeitimo (T-200). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.9. Dėl pavedimo laikinai eiti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus pareigas (T-

212). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija 

Antanavičienė. 

 Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

2.10. Dėl 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos priemonių įgyvendinimo 

užtikrinimo (T-211). 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina 

Grabauskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.11. Dėl garantijos suteikimo (T-207). 

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė. 

 Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų. 

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-210). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia 

Vasiliūnienė. 

 Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.13. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose 

(T-206). 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. 

 Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. 

2.14. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone (T-205). 

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas. 

 Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

  2.15. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (T-213). 

  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija 

Lindienė. 

    Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

  2.16. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (T-214). 

  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija 

Lindienė. 

    Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

  3. Teikiu išklausyti  informaciją: 

  3.1. Dėl Savivaldybės tarybos nario Stasio Vainausko paklausimo. 

  3.2. Dėl Savivaldybės tarybos narės Nijolės Matulienės paklausimo. 

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 


