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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

20 straipsnio 2 dalies 1 punktu: 
1. Š a u k i u Švenč

val. Tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 
2. S u d a r a u rajono savivaldyb
2.1. Dėl Viešosios į

rajono pirminės sveikatos pri
2.2. Dėl Švenčionių

143 „Dėl asmens (šeimos) socialini
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2.3. Dėl atminimo 
aprašo patvirtinimo; 

2.4. Dėl Švenčionių
197 „Dėl investicinio projekto „Šven
7b3p, esančių Vilniaus g. 19, Šven
didinimo“ pagal fondo „Savivaldybi
pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos reg
finansavimo būdo“ papildymo

2.5. Dėl elektros oro linijos atram
2.6. Dėl sutikimo perimti valstyb
2.7. Dėl valstybės

įgyvendinti; 
2.8. Dėl savivaldybė
2.9. Dėl Švenčionių

215 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šven
nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
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ČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS MERAS
 

 POTVARKIS   
L RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. V1-125 
Švenčionys 

 

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

Š a u k i u Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. 
ų salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, II a. 

2. S u d a r a u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę
l Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė ir Viešosios 

s sveikatos priežiūros centras reorganizavimo; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužė

l asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šven
je tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

l atminimo ženklų Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

čionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsė
l investicinio projekto „Švenčionių rajono savivaldybės administracijos pa

 Vilniaus g. 19, Švenčionys, modernizavimas, siekiant pastat
didinimo“ pagal fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę

 modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ tinkamumo ir 
do“ papildymo; 
l elektros oro linijos atramų pirkimo Švenčionių rajono savivaldyb
l sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldyb

ės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu v

l savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patik
čionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkrič

l viešame aukcione parduodamo Švenčionių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kit
ų ąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

ĖS MERAS 

SUŠAUKIMO IR 
S SUDARYMO 

įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 

ė į 2022 m. lapkričio 30 d. 10.00 

džio darbotvarkę iš šių klausimų: 
ė ir Viešosios įstaigos Švenčionių 

s tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-
poreikio nustatymo ir skyrimo Švenčionių rajono 

ės teritorijoje įrengimo tvarkos 

s tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-
ės administracijos pastatų 1b3p ir 

ionys, modernizavimas, siekiant pastatų energinio efektyvumo 
ę priemonę „Paskolos savivaldybių 
ės plėtros fondo“ tinkamumo ir 

ų rajono savivaldybės nuosavybėn; 
 rajono savivaldybės nuosavybėn; 

nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms 

ės turto patikėjimo sutartį; 
lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-

 rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

Rimantas Klipčius 


