
 

 

 

 
 
 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
 

  POTVARKIS   
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS SUDARYMO 
 
 2022 m. spalio 20 d. Nr. V1-117 

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. spalio 27 d. 10.00 val. 

Tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, II a. 
2. S u d a r a u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę iš šių klausimų: 
2.1. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 

„Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.2. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-
174 „Dėl Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.3. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-32 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 
pakeitimo; 

2.4. Dėl pritarimo projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų 
nuotekų tvarkymo sistemų Švenčionių rajono savivaldybėje" įgyvendinimui; 

2.5. Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; 
2.6. Dėl UAB „Švenčionių švara“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; 
2.7. Dėl tarnybinio buto nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu;  
2.8. 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; 

2.9. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti 
lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

2.10. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo; 
2.11. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti.; 
2.12. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

tarifo; 
2.13. Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo Švenčionėlių 

mieste, Partizanų g. 2C, perdavimo pagal panaudos sutartį. 
Informacijos ir kiti klausimai: 

              2.14. Švenčionių rajono sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo sąlygų pristatymas; 
2.15.Telemedicinos paslaugų, nuotolinių konsultacijų teikimo priėmimo-skubiosios 

pagalbos skyriuose projektas. 
 
 
Savivaldybės meras                                                                                                    Rimantas Klipčius 


