
 

 

 

 
 
 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
 

  
POTVARKIS 

  
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS SUDARYMO 
 
 2022 m. birželio 20 d. Nr. V1-61 

Švenčionys 
 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 
20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:  

1. Š a u k i u Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. birželio 29 d. 10.00 
val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys.  

2. S u d a r a u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę iš šių klausimų: 
2.1. Dėl teisės atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijai suteikimo. 
2.2. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. 
2.3. Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo. 
2.4. Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio 

nustatymo. 
2.5. Dėl  Švenčionių rajono  savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 

vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo. 
2.6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-11 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 
metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. 
2.8. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2022 metais nustatymo. 
2.9. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-

164 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų“ pripažinimo netekusiu 
galios. 

2.10. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-34 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.11. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimo Nr. T-55 
„Dėl daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programos rengimo“ pakeitimo. 

2.12. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų 
elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo. 

2.13. Dėl Švenčionių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 
programos ir Švenčionių rajono Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų daugiabučių kvartalų 
energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo. 

2.14. Dėl lėšų, skirtų Švenčionių rajono savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su 
mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 
programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo. 



2.15. Dėl Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo. 

2.16. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-
98 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.17. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-
167 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ 
pripažinimo netekusiu galios.  

2.18. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimo T-133 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 
pripažinimo netekusiu galios.  

2.19. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Švenčionių rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo.  

2.20. Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui.  
2.21. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-

179 „Dėl studijų programų, kurias studijuojantys studentai gali pretenduoti gauti tikslinę stipendiją 
ar pretenduoti į mokesčio už studijas išlaidų apmokėjimą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.22. Dėl kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 

2.23. 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.  

2.24. Dėl savivaldybės būsto nuomos ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.  
2.25. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-

155 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais 
vykdomai veiklai, nustatymo“ pakeitimo.  

2.26. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais 
vykdomai veiklai, nustatymo.  

2.27. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Švenčionių rajono savivaldybės 
nuosavybėn.  

2.28. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo. 
2.29. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Vilniaus 

vandenys“.  
2.30. Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.  
2.31. Dėl tarnybinio buto nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu. 
2.32. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai.  
2.33. Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise Švenčionių rajono savivaldybei. 
 

 
 
Savivaldybės meras                                                                               Rimantas Klipčius 
 


