
 

ŠVENČIONI

 

DĖL RAJONO SAVIVALDY
POSĖ

 
 

 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas 
gegužės 18 d. potvarkį Nr. V1
darbotvarkę“:  

1. Š a u k i u Švenč
val. Tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Šven

2. S u d a r a u rajono 
2.1. Dėl pavadinimų
2.2. Dėl pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybi

tvarkymo ir prevencijos planų
2.3. Dėl Švenčionių

„Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
programos patvirtinimo“ pakeitimo

2.4. Dėl pritarimo Šven
ataskaitai; 

2.5. Dėl pritarimo Šven
veiklos ataskaitai; 

2.6. Dėl Švenčionių
metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

2.7. Dėl pritarimo projekto „Atviros bendruomenin
įgyvendinimui; 

2.8. Dėl Švenčionių
2.9. Dėl planinio viet

(rūpybos) vykdymą perėmė
Ukrainos gyventojų, dėl karini
Švenčionių rajone, nustatymo

2.10. Dėl Švenčionių
182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldyb

2.11. Dėl Švenčionių
„Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“ pakeitimo;

2.12. Dėl turto (metodini
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patik

2.13. Dėl Švenčionių
2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo;

 

 

 
 
 
 

ČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS MERAS
 

 POTVARKIS   
L RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2022 m. gegužės 18 d. Nr. V1-47 
Švenčionys 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 
straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas į Švenčionių rajono savivaldyb

į Nr. V1-46 „Dėl klausimų įtraukimo į rajono savivaldyb

1. Š a u k i u Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 202
ų salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, II a. 

S u d a r a u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę
l pavadinimų gatvėms suteikimo;  
l pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybi

tvarkymo ir prevencijos planų parengimas“ įgyvendinimui; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T

 rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos 
programos patvirtinimo“ pakeitimo; 

pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikal

l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrol

čionių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 
askaitos patvirtinimo; 

l pritarimo projekto „Atviros bendruomeninės erdvės įkū

čionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaug
l planinio vietų skaičiaus nelydimų nepilnamečių  užsienie
ą ėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, socialinei globai ir 
ų ėl karinių veiksmų pasitraukusių iš Ukrainos, laikinam apgyvendinimui 
nustatymo; 

čionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsė
ų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

čionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo
s pagalbos suteikimo“ pakeitimo; 

l turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavyb
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise; 

čionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 
 bendrojo plano patvirtinimo; 

ĖS MERAS 

SUŠAUKIMO IR 
S SUDARYMO 

įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 
ų rajono savivaldybės mero 2022 m. 
 rajono savivaldybės tarybos posėdžio 

ė į 2022 m. gegužės 25 d. 10.00 

džio darbotvarkę iš šių klausimų: 

l pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybių atliekų 

s tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T-121 
s jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 

unimo reikalų tarybos veiklos 

ų kontrolės komisijos 2021 m. 

ų strateginio veiklos plano 2021 

ė įkūrimas Pabradės mieste“  

ų paslaugų plano patvirtinimo; 
č ų  užsieniečių, kurių globos 

institucija, socialinei globai ir 
 iš Ukrainos, laikinam apgyvendinimui 

s tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-
s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo; 

2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-46 

ės nuosavybėn ir jo perdavimo 

s bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 



2.14. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir klasių skaičiaus 
srautuose, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių skaičiaus  2022-2023 mokslo metams nustatymo; 

2.15. Dėl patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 
naudoti valstybės turto nurašymo; 

2.16. Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros; 
2.17. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-59 

„Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.18. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Vilniaus 
vandenys“; 

2.19. Dėl  nekilnojamojo turto  Švenčionių r. sav.,  Švenčionėlių m., Partizanų g. 2 pirkimo 
savivaldybės nuosavybėn; 

2.20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn; 
2.21. Dėl normatyvų ir koeficientų, taikomų socialinio būsto ir kito Švenčionių rajono 

savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiams apskaičiuoti, nustatymo; 
2.22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-68 

„Dėl savivaldybės turto priskyrimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo; 
2.23. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-69 

„Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 
patikslinimo. 

 
 
Savivaldybės meras                                                                                                  Rimantas Klipčius 

 


