
 

ŠVENČIONI

 

DĖL RAJONO SAVIVALDY
POSĖ

 
 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas 
gruodžio 13 d. potvarkį Nr. V1
posėdžio darbotvarkę“:  

1. Š a u k i u Švenč
10.00 val. rajono savivaldybė

2. S u d a r au rajono savivaldyb
2.1. Dėl Nalšios muziejaus nuostat
2.2. Dėl Švenčionių

„Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šven
įmoka nemokama arba mokama dalimis
įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mok

2.3. Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
135 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

2.4. Dėl Globos centro ir budin
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2.5. Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
164 „Dėl maksimalių socialin
gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo

2.6. Dėl Švenčionių rajono socialini
2.7. Dėl bendruomenini

paslaugų centro struktūros suderinimo
2.8. Dėl Švenčionių

234 „Dėl infrastruktūros plė
sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

2.9. Dėl pritarimo projekto „Pabrad
įgyvendinimui; 

2.10. Dėl rajono savivaldyb
objektais; 

2.11. Dėl Švenčionių
„Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.12. Dėl Švenčionių
64 „Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
rengimo, pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskait
pakeitimo; 

 

 

 
 
 
 

ČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS MERAS
 

 POTVARKIS   
L RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. V1-136 
Švenčionys 

 

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

į Nr. V1-134 „Dėl klausimų įtraukimo į rajono savivaldyb

venčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022
val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Šven

u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę
muziejaus nuostatų patvirtinimo; 

čionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T
, pagal kuriuos nustatoma, kada Švenčionių rajono savivaldyb

moka nemokama arba mokama dalimis ir Švenčionių rajono savivaldyb
jimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

čionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūč
cialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

l Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Šven
je tvarkos aprašo patvirtinimo; 

čionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūč
ų socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šven

ų nustatymo“ pakeitimo; 
čionių rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

l bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymo ir Šven
ūros suderinimo; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T
ūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglament

ties patvirtinimo“ pakeitimo; 
l pritarimo projekto „Pabradės nuotekų valymo į

l rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų, paskelbtų

ionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T
 rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 
ąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

čionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T
ų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

 ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

MERAS 

SUŠAUKIMO IR 
S SUDARYMO 

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

į rajono savivaldybės tarybos 

ėdį 2022 m. gruodžio 22 d. 
je, Vilniaus g. 19, Švenčionys. 

džio darbotvarkę iš šių klausimų: 

s tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-21 
 rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros 

 rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

s tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-
patvirtinimo“ pakeitimo; 

io globotojo veiklos finansavimo Švenčionių rajono 

rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-
ų finansavimo Švenčionių rajono 

ų patvirtinimo; 
 vykdymo ir Švenčionių rajono socialinių 

s tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-
mimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos 

 valymo įrenginių rekonstrukcija“ 

ų, paskelbtų savivaldybės saugomais 

s tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-11 
mimo specialiosios programos 2022 

ybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-
ėmimo specialiosios programos 

 teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 



2.13. Dėl UAB Gren Švenčionys 2022 metų investicinio plano derinimo; 
2.14. Dėl patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti valstybės turto nurašymo; 
2.15. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-

150 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto 
pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo komisijos 
sudarymo“ pakeitimo; 

2.16. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį steigiamai 
viešajai įstaigai greitosios medicinos pagalbos tarnyba; 

2.17. Dėl tarnybinio buto nuomos; 
2.18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo; 
2.19. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-

183 „Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti“ pakeitimo; 
2.20. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti; 
2.21. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-

237 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį“ patikslinimo; 
2.22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-34 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo; 
2.23. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/ 

programoms prognozuojamo plano 2023 metams projekto patvirtinimo; 
2.24. 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. 
 
 
 
Savivaldybės meras Rimantas Klipčius 


