
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto  

2022 m. balandžio 19 d. posėdžio  
darbotvarkė 

 
 

Posėdžio pradžia 14.30 val.  
 
 

1. Informacija „Dėl UAB Gren Švenčionys vadovo 2021 metų metinio pranešimo“. 
Pranešėjas. Gintautas Kujalis, UAB Gren Švencionys generalinis direktorius. 
 
2. Informacija „Dėl UAB „Švenčionių švara“ vadovo 2021 metų metinio pranešimo“. 
Pranešėjas. Rimvydas Bankauskas, UAB „Švenčionių švara“ direktorius. 
 
3. Informacija „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo 2021 metų metinio 

pranešimo“. 
Pranešėjas. Andrejus Junda, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktorius. 
 
4. Informacija „Dėl Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ vadovo 2021 metų veiklos 

ataskaitos“. 
Pranešėja. Nijolė Stankevičienė, laikinai einanti Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ 

direktoriaus pareigas. 
 
5. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2021 

metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais. 
Pranešėja Edita Urbonienė, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktorė. 
 
6. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2022 

metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo. 
Pranešėja Edita Urbonienė, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktorė. 
 
7. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė 2021 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio ir veiklos 2022 metais. 
Pranešėjas Antanas Lašinskas, Švenčionių rajono ligoninės direktorius. 
 
8. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė 2022 metų išlaidų, skirtų darbo 

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo. 
Pranešėjas Antanas Lašinskas, Švenčionių rajono ligoninės direktorius. 
 
9. Dėl viešosios įstaigos „Pabradės orkestras“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 

veiklos 2022 metais. 
Pranešėjas Marius Molochovičius, laikinai vykdantis viešosios įstaigos „Pabradės 

orkestras“ direktoriaus pareigas. 
 
10. Dėl priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos 2021 m. veiklos ataskaitos. 



Pranešėjas Arvydas Grybauskas, savivaldybės administracijos Priešgaisrinės apsaugos 
tarnybos viršininkas. 

 
11. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių saugaus eismo mokykla 2021 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais.  
Pranešėjas Vytautas Grybauskas, Švenčionių saugaus eismo mokyklos direktorius 
 
12. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 
13. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja. 

 
14. Dėl maksimalaus nevyriausybinių organizacijų teikiamos akredituotos socialinės 

priežiūros išlaidų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams dydžio nustatymo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
vedėja. 
 
15. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų 

specialiosios programos sąmatos patvirtinimo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
 
16. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Melioracijos sistemų dalies rekonstravimas Šventos 

ir Kretuonų kadastro vietovėse“. 
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 

 
17. Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
 

18. 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. 

Pranešėja Irina Golovackaja, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyresn. 
specialistė 
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kaimo reikalų komiteto pirmininkė  Simona Kazlienė 


