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1. Dėl teisės atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijai suteikimo. 

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

 
2. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-164 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų“ pripažinimo netekusiu galios.  
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja. 
 
3. 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.  

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 

 
4. Dėl Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo.  
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas 
 
5. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-98 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 

 
6. 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.  

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 

 
7. 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.  

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

 
8. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo.  



Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

 
9. Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui.  
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 
10. 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. 

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

 
11. Dėl kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
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