
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

valstybės tarnautojų 2020 m. užduotys: 

 

Gyčio Vitkaus: 

1. Parengti ir LR ministerijoms pateikti 2021 – 2023 m. valstybės investicijų programos 

projektą;   

2. Užtikrinti kultūros objektų infrastruktūros plėtrą 

3. Užtikrinti Pasvalio rajono kaimiškųjų gyvenviečių tolygią plėtrą. 

 

Ritos Garlauskienės: 

1. Parengti ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikti tvirtinti Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano 2020 metams projektą ir pagal 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paskelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinę. 

2. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos prekių, 

paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus. 

3. Suteikti konsultacijas Pasvalio rajono savivaldybės darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo 

klausimais. 

 

Virginijos Antanavičienės: 

1. Rinkti 2019 metų ataskaitas apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomą 

savivaldybės turtą, jas analizuoti, rengti bendrą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto ataskaitą.  

2. Organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų pardavimą 

viešame aukcione. 

3. Organizuoti Savivaldybės administracijos ir seniūnijų valdomo turto pardavimą viešame 

prekių aukcione. 

 

 

Apolonijos Lindienės: 

1. Planuoti ir organizuoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimą. 

2. Rengti ir įgyvendinti Savivaldybės teisės aktus. 

3. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, įgyvendinant priemones gamtinės 

aplinkos būklės gerinimui. 

4. Rinkti ir sisteminti informaciją apie Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 

nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą 2020 m. atliekų tvarkymo srityje Pasvalio rajone. 

 

Karolinos Grabauskienės: 

1. Parengti Savivaldybės 2020-2022 m. strateginį veiklos planą. 

2. Parengti Savivaldybės  administracijos 2020 m. veiklos planą. 

3. Parengti Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaitas už 2019 m. 



 

Gražvydo Balčiūnaičio: 

1. Vykdyti kultūros paveldo objektų stebėseną, rengti ir KPD Panevėžio skyriui teikti būklės 

patikrinimo aktus.  

2. Vykdant teisės aktų reikalavimus atlikti istorinius tyrimus ir įrengti tipines informacines 

lenteles prie užsienio valstybių karių palaidojimo ar žuvimo vietų. 

3. Vykdyti kultūros paveldo tvarkybos ir sklaidos projektus / veiklas. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

informacija 

 


