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1. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo. 
Pranešėja Laimutė Kuksienė, savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 

architektūros skyriaus vedėja. 
 
2. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Švenčionių rajono 

gyventojams dydžių nustatymo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė - Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
 
3. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-83 

„Dėl pasiūlymų dėl Švenčionių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos 
paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
 
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo. 
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
 
5. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo. 
Pranešėja Eglė Bainauskaitė, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos 

skyrius skyriaus vyriausioji specialistė. 
 
6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-77 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

Pranešėja Eglė Bainauskaitė, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyrius skyriaus vyriausioji specialistė. 

 
7. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2021 metų finansinių ataskaitų 

rinkinių patvirtinimo. 
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja. 
 
8. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo. 
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja. 
 
9. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais 

pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. 
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 



 
10. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-13 

,,Dėl Švenčionių r. Pabradės ,,Žeimenos“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo“ pakeitimo. 

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

 
11. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-204 

„Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

 
12. Dėl Švenčionių lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 
13. Dėl Švenčionių r. Pabradės meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 
14. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-24 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo” 
pakeitimo. 

Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja. 

 
15. Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms 

įgyvendinti. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
 
16. Dėl  Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-

215  „Dėl viešame aukcione parduodamo Švenčionių rajono savivaldybės  nekilnojamojo turto ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja. 

 
17. Dėl  parduodamų Švenčionių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų sąrašo pakeitimo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
 
18. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
 
19. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti. 



Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja. 

 
20. Dėl patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti Valstybės turto nurašymo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
 
 
 
 

 
 
Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir  
kaimo reikalų komiteto pirmininkė           Simona Kazlienė  

 
 
 
 
     
      

 

 

 


