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Posėdžio pradžia 10.00 val.  
 

 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų 

veiklos ataskaitai. 
Pranešėja Edita Urbonienė, laikinai vykdanti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktoriaus pareigas. 
 
4. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė 2021 metų finansinių ataskaitų 

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

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo. 
Pranešėjas Antanas Lašinskas, Švenčionių rajono ligoninės direktorius. 
 
6. Dėl pritarimo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 2021 m. veiklos ataskaitai. 
Pranešėjas Miroslavas Lazdinis, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius. 
 
7. Dėl Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitos. 
Pranešėjas Kęstutis Savickas, laikinai vykdantis Švenčionių verslo ir turizmo informacijos 

centro direktoriaus pareigas. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
 



10. 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. 

 
11. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų 

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

vedėja. 
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