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38 „DĖL RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POS
SUŠAUKIMO IR POSĖDŽI O DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2022 m. balandžio 25 d. Nr. V1- 
Švenčionys 

 

č i u Švenčionių rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 20 d. potvark
l rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvark

nauja redakcija: 
čionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. balandžio 28 d. 10.00 

2. Sudarau rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvark

čionių rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybė

čionių rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 
 veiklos ataskaitos; 

2.3. Informacija. Dėl UAB Gren Švenčionys vadovo 2021 metų
2.4. Informacija. Dėl UAB „Švenčionių švara“ vadovo 2021 metų
2.5. Informacija. Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo 2021 met

2.6. Informacija. Dėl Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ vadovo 2021 met

2.7. Informacija. Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenė

l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarybos 2021 me

l Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos prieži
ų rinkinio ir veiklos 2022 metais; 

l Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos prieži
ų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo;
l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 met

l Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė 2021 met
rinkinio ir veiklos 2022 metais; 

l Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė 2022 met
iui ir medikamentams, normatyvų nustatymo; 

ėl pritarimo Švenčionių rajono socialinių paslaugų

čionių verslo ir turizmo informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitos;
l viešosios įstaigos „Pabradės orkestras“ 2021 metų finansini

ĖS MERAS 

2022 M. BALANDŽIO  20 D. 
ĖS TARYBOS POSĖDŽIO  

YMO “ PAKEITIMO 

s mero 2022 m. balandžio 20 d. potvarkį Nr. 
ėdžio darbotvarkės sudarymo“ ir 

ė į 2022 m. balandžio 28 d. 10.00 

džio darbotvarkę iš šių klausimų ir 

s tarybos ir savivaldybės mero 2021 metų veiklos 

s administracijos ir administracijos direktoriaus 

ionys vadovo 2021 metų metinio pranešimo; 
 švara“ vadovo 2021 metų metinio pranešimo; 

ūkis“ vadovo 2021 metų metinio 

ų planas“ vadovo 2021 metų veiklos 

s bendruomenės sveikatos tarybos 2021 

ės ir audito tarybos 2021 metų 

ės sveikatos priežiūros centras 2021 

ės sveikatos priežiūros centras 2022 
ų nustatymo; 

s visuomenės sveikatos biuro 2021 metų 

ė 2021 metų finansinių ataskaitų 

ė 2022 metų išlaidų, skirtų darbo 

 paslaugų centro 2021 m. veiklos 

 verslo ir turizmo informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitos; 
ų finansinių ataskaitų rinkinio ir 



2.17. Dėl Priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos 2021 m. veiklos ataskaitos; 

2.18. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių saugaus eismo mokykla 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais; 

2.19. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 
ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise; 

2.20. Dėl maksimalaus nevyriausybinių organizacijų teikiamos akredituotos socialinės 
priežiūros išlaidų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams dydžio nustatymo; 

2.21. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų 
specialiosios programos sąmatos patvirtinimo; 

2.22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo; 

2.23. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Melioracijos sistemų dalies rekonstravimas Šventos 
ir Kretuonų kadastro vietovėse“; 

2.24. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-3 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.25. Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui teritorijų 
planavimo srityje;  

2.26. Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimo; 
2.27. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 

naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir 
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2022 metais objektų sąrašo. 
 
 

Savivaldybės meras Rimantas Klipčius 


