
 

ŠVENČIONI

 

DĖL RAJONO SAVIVALDY
POSĖ

 
 

 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas 
rugsėjo 12 d. potvarkį Nr. V1
darbotvarkę“:  

1. Š a u k iu Švenč
10.00 val. Tarybos posėdžių

2. S u d a r au rajono savivaldyb
2.1. Dėl Švenčionių

„Dėl planinio vietų skaičiaus Šven
pakeitimo;  

2.2. Dėl didžiausio leistino pareigybi
centre nustatymo; 

2.3. Dėl Švenčionių
„Dėl Švenčionių rajono socialini
pakeitimo; 

2.4. Dėl UAB Gren Šven
2.5. Dėl UAB „Pabrad

nustatymo; 
2.6. Dėl UAB „Švenč
2.7. Dėl turto perdavimo ir 
2.8. Dėl sutikimo perimti valstyb

nuosavybėn; 
2.9. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

tarifo; 
2.10. Dėl tarnybinio buto nuomos;
2.11. Dėl Švenčionių

„Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio b
patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.12. Dėl apleisto ar nepriži
nekilnojamojo turto mokesč

2.13. Dėl investicinio projekto „Šven
11n2p, 2n2p, 4c2p ir 1c3p energinio efektyvumo didinimas“ pagal
fondas“ finansinę priemonę
Europos regioninės plėtros fondo“

2.14. Dėl investicinio projekto „Šven
1b3p ir 7b3p, esančių Vilniaus g. 19, Šven

 

 

 
 
 
 

ČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS MERAS
 

 POTVARKIS   
L RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2022 m. rugsėjo 20 d. Nr. V1-99 
Švenčionys 

 

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

į Nr. V1-97 „Dėl klausimų įtraukimo į rajono savivaldy

u Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį
ėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, II a. 

u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę
čionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T

ų čiaus Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro padaliniuose nustatymo“ 

l didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Švenčionių rajono

čionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T
 rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų są

l UAB Gren Švenčionys šilumos kainos dedamųjų nustatymo
l UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų

l UAB „Švenčionių švara“ teikiamų atlygintinų paslaugų
l turto perdavimo ir įstatinio kapitalo didinimo UAB „Vilniaus vandenys“
l sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Švenč

ų vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

l tarnybinio buto nuomos; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T

ūsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės bū

l apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam 
nekilnojamojo turto mokesčio padidintas tarifas, sąrašo patvirtinimo; 

l investicinio projekto „Švenčionių rajono socialinių paslaug
11n2p, 2n2p, 4c2p ir 1c3p energinio efektyvumo didinimas“ pagal fondo „Savivald

ę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš 
ė ėtros fondo“ tinkamumo ir finansavimo būdo; 
l investicinio projekto „Švenčionių rajono savivaldybė
č ų Vilniaus g. 19, Švenčionys, modernizavimas, siekiant pastat

ĖS MERAS 

SUŠAUKIMO IR 
S SUDARYMO 

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

s tarybos posėdį 2022 m. rugsėjo 28 d. 

džio darbotvarkę iš šių klausimų. 
s tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-18 

ų centro padaliniuose nustatymo“ 

čionių rajono socialinių paslaugų 

s tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-61 
ų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ 

ų ų nustatymo; 
ų atlygintinų paslaugų (kainų) tarifų 

ų paslaugų (kainų) tarifų nustatymo; 
didinimo UAB „Vilniaus vandenys“; 

ą Švenčionių rajono savivaldybės 

 vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

s tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-59 
ės būsto fondo dalies, sąrašų 

kuriam 2022 metais taikomas 

ų paslaugų centro pastatų 3n3p, 
fondo „Savivaldybių pastatų 

ų modernizavimui, finansuojamos iš 

 rajono savivaldybės administracijos pastatų 
ionys, modernizavimas, siekiant pastatų energinio 



efektyvumo didinimo“ pagal fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę „paskolos 
savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ 
tinkamumo ir finansavimo būdo; 

2.15. Dėl investicinio projekto „Švenčionių r. Pabradės meno mokyklos pastato energinio 
efektyvumo didinimas“ pagal fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę „Paskolos 
savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ 
tinkamumo ir finansavimo būdo; 

2.16. Dėl investicinio projekto „Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos pastato 
energinio efektyvumo didinimas“ pagal fondo „savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę 
„Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros 
fondo“ tinkamumo ir finansavimo būdo; 

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

2.18. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-
142 „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“ pakeitimo; 

2.19. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-
29 „Dėl švietimo įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo;  

2.20. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-
114 „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“ pakeitimo; 

2.21. Dėl Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro didžiausio leistino pareigybių 
skaičiaus nustatymo; 

2.22. Dėl Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių 
skaičiaus nustatymo; 

2.23. Dėl Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių 
skaičiaus nustatymo; 

2.24. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 
T-175 „Dėl Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo“ pakeitimo; 

2.25. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus nustatymo; 

2.26. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-
139 „Dėl Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo“ pakeitimo; 

2.27. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 
T-174 „Dėl Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo“ pakeitimo; 

2.28. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus nustatymo; 

2.29. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-
12 „Dėl Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymo“ pakeitimo; 

2.30. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 
T-175 „Dėl Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 
 
 
 
Savivaldybės meras Rimantas Klipčius 


