
 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

POTVARKIS 

DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio   d. Nr. 

Širvintos 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 

straipsnio 2 dalies 16 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-

904 pakeitimo įstatymu: 

1. T v i r t i n u pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį 

pateikimo, sąrašą:  

1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

1.2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

1.3. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius; 

1.4. Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius; 

1.5. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius; 

1.6. Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorius; 

1.7. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius; 

1.8. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius; 

1.9. Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktorius; 

1.10. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorius; 

1.11. Širvintų pradinės mokyklos direktorius; 

1.12. Širvintų meno mokyklos direktorius; 

1.13. Širvintų sporto centro direktorius; 

1.14. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius; 

1.15. VšĮ Širvintų ligoninės direktorius; 

1.16. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. 

2. N u s t a t a u, kad rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 

dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo taip pat teikiamas, kai asmuo laikinai 



skiriamas į šio potvarkio 1.1–1.16 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias 

pareigas einančio asmens. 

3. Į p a r e i g o j u 1 punkte nurodytų Širvintų rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus 

patvirtinti jų vadovaujamų įstaigų ir įmonių pareigų, kurių siekiantys eiti asmenys turi būti tikrinami 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka, sąrašus ir juos 

paskelbti įstaigų ir įmonių interneto svetainėse.  

4. P a v e d u Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistei 

Ievai Medišauskienei šio potvarkio 1 punktu patvirtintą pareigybių sąrašą skelbti Širvintų rajono 

savivaldybės interneto svetainėje. 

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio    

13 d. potvarkį Nr. 6-55 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

6. N u s t a t a u, kad šis potvarkis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės merė                                                   Živilė Pinskuvienė 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Parengė 
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas 

 
 
Justinas Kontrimavičius 
 
SUDERINTA: 
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos                                           Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                skyriaus vyr. specialistė                                                                                                       
 
Vaida Šeipūnė                                                                                       Rima Nainienė 
                                                                                             


