
   

 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

P O T V A R K I S 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. MV-62 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 

punktu, 13 straipsnio 4 dalimi: 

1. Š a u k i u 2019 m. lapkričio 29 d. 10 val. Rokiškio rajono savivaldybės rūmų 1 aukšto 

salėje Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį. 

2. T e i k i u svarstyti klausimus: 

1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. Pranešėjas 

– savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas. 

2. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-124 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitmo. Pranešėjas – komisijos pirmininkas Algis 

Kazulėnas. 

3. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-125 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Baranovskienė. 

  4. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos teikiamų 

mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas Aurimas Laužadis. 

5. Dėl Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų 

panaudojimo tvarkos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

6. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-

107 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

7. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-249 

„Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio 

pakeitimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

8. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Rokiškio jaunimo centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise.  Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

9. Dėl priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

  10. Dėl atstovo delegavimo į biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino tarybą. Pranešėjas –

Aurimas Laužadis. 

11. Dėl Augučio Kriukelio atleidimo iš Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro 

direktoriaus pareigų. Pranešėjas –Aurimas Laužadis. 

12. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-16 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2019 metams patvirtinimo“ patikslinimo. Pranešėja – 

Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė. 

  13. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir 

leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas viešojo konkurso būdu. Pranešėja – Turto valdymo ir 

ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė- Vanagienė. 
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  14. Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos, eksploatavimo ir kitų su turto išlaikymu 

susijusių mokesčių. Pranešėja – Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė. 

  15. Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Violeta Bieliūnaitė-

Vanagienė. 

   16. Dėl pritarimo teikti projekto paraišką ir dalinio jo finansavimo. Pranešėja – Strateginio 

planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė. 

  17.  Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2019 m. kovo  29 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl 

pritarimo teikti projektą „Stoginės ledo ritulio aikštelei Rokiškio mieste įrengimas” ir dalinio jo 

finansavimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėjas – savivaldybės administracijos direktorius Andrius 

Burnickas. 

  18. Dėl 2020 metų paskelbimo bendruomeninių organizacijų, veikiančių Rokiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje, metais. Pranešėjas – Ramūnas Godeliauskas. 

  19. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio 

rajono savivaldybėje patvirtinimo.  Pranešėja – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji 

specialistė Ingrida Trumpaitė. 

    2. T e i k i u išklausyti: 

    1. Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir pasisakymus. 

2. Lietuvos Respublikos Seimo narių pasisakymus. 

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos 

Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras       Ramūnas Godeliauskas 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genovaitė Gavėnienė 


