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Pasvalys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10

punktu, 20 straipsnio 4 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. raštą Nr. ASI-187 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal

darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus“,

t e i k i u Pasvalio rajono savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą „Dėl Pasvalio

rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus

nustatymo“, kuriuo siūloma nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos didžiausią leistiną

valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį

iš Savivaldybės biudžeto, skaičių – 290,75.

Potvarkis gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės merui (Vytauto Didžiojo a. 1,

39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą)

paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312

Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba

įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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