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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių 

lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ 3 

punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-432 „Dėl 

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės 

kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 

patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Radviliškio rajono 

savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose taisyklių 

10.1 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Radviliškio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl tarnybinių lengvųjų 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės kontroliuojamose 

uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintą 

Radviliškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų 

vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių 

sąrašą ir jį išdėstyti taip:  

„1. Uždaroji akcinė bendrovė  „Radviliškio šiluma“ – direktorius. 

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio vanduo“ – direktorius. 

3. Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras – direktorius. 

4. Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė – direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai. 

5. Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras – direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas medicinai, vyriausias finansininkas. 

6. Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras – direktorius. 

7. Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras – direktorius.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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