
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 

2022 m. gegužės 17 d.  
darbotvarkė 

 
 

Posėdžio pradžia 10.00 val.  
 

 
1. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
 
2. Dėl planinio vietų skaičiaus nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurių globos (rūpybos) 

vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, socialinei globai ir Ukrainos 
gyventojų, dėl karinių veiksmų pasitraukusių iš Ukrainos, laikinam apgyvendinimui Švenčionių 
rajone, nustatymo. 

Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
vedėja.  
 

3. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Vygandas Kastanauskas, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas. 

 
4. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 

metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. 
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 
 
5. Dėl pritarimo projekto „Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste“ 

įgyvendinimui. 
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 
 
6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T-121 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 
programos patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Inga Varnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė. 
 

7. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitai. 
Pranešėja Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pirmininkė. 
 

8. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2021 m. 
veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės 
komisijos pirmininkė. 

 
9. Dėl turto (metodinių leidinių) 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 Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo.  
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 
11. 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. 

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

 
 
 
 
 
Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės  
apsaugos komiteto pirmininkė Violeta Čepukova 


