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12. Dėl viešosios įstaigos „Švenčionių rajono ligoninė“ 2021 metų finansinių ataskaitų 
rinkinio ir veiklos 2022 metais. 

13. Dėl viešosios įstaigos „Švenčionių rajono ligoninė“ 2022 metų išlaidų, skirtų darbo 
užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo. 

14. Dėl pritarimo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 2021 m. veiklos ataskaitai. 
15. Dėl Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitos. 
16. Dėl viešosios įstaigos „Pabradės orkestras“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 

veiklos 2022 metais. 
17. Dėl Priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos 2021 m. veiklos ataskaitos. 
18. Dėl viešosios įstaigos „Švenčionių saugaus eismo mokykla“ 2021 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais. 
19. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 
20. Dėl maksimalaus nevyriausybinių organizacijų teikiamos akredituotos socialinės 

priežiūros išlaidų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams dydžio nustatymo. 
21. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų 

specialiosios programos sąmatos patvirtinimo. 
22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 
23. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Melioracijos sistemų dalies rekonstravimas Šventos 

ir Kretuonų kadastro vietovėse“. 
24. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-3 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 
25. Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui teritorijų 

planavimo srityje.  
26. Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimo. 
27. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 

naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir 
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2022 metais objektų sąrašo. 

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės.  
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei. 
 
Rimantas Klipčius paaiškina, kad pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento reikalavimus reikia patvirtinti posėdžio darbo reglamentą.  
Informaciją pateikiantiems siūlo skirti iki 5 minučių, bus užduodami tik klausimai. 
Sprendimo projektus pristatantiems skirti iki 1 minutės, sprendimo projektus pristatantiems 

bus užduodami klausimai, siūlo pateikti po 2 klausimus nuo daugumos ir mažumos. Pasisakantiems 
skirti iki 1 min., frakcijos vardu iki 1,5 min., prieš pasisakymą informuojant, kad bus kalbama 
frakcijos vardu. Svarstomu klausimu tarybos narys gali kalbėti tik vieną kartą. Jeigu klausimams 
lieka laiko, jų skaičius gali būti neribojamas. 

 Pirmąją pertrauką siūlo skelbti po 1,5 val. darbo. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl reglamento. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
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1. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero 2021 
metų veiklos ataskaitos. 

Pranešėjas Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės meras. 
2021 metais tarybai svarstyti buvo pateikti 273 sprendimų projektai, iš jų 262 buvo priimti. 

Praeitais metais vyko intensyvus europinio laikotarpio planavimo procesas. Švenčionių rajono 
savivaldybė Vilniaus regione buvo atstovaujama Vilniaus regiono plėtros taryboje. Įvyko nemažai 
susitikimų, vizitų su vyriausybės atstovais, mūsų savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė ir ne kartą lankėsi Lietuvos 
Respublikos Prezidentas. 

Meras padėkojo įstaigoms ir institucijoms, kurios prisidėjo prie pandemijos plitimo ir 
nelegalių migrantų srautų suvaldymo. Pristatė 2021 metų savivaldybės tarybos biudžetą, strateginį 
plėtros planą, savivaldybės ES fondų finansuojamomis lėšomis baigtų, įgyvendintų ir įgyvendinamų 
projektų būklę. 2021 metais buvo įgyvendinta virš 80 projektų. Didžioji dalis buvo tęstiniai 
projektai, kurie tęsiasi ir šiais metais. Pagrindiniai ir išskirtiniai buvo vandentvarkos projektai, kurie 
bus įgyvendinami ir šiais metais. Kalbant apie savivaldybės biudžeto lėšas, jų panaudojimą 
įvairiems projektams, tai pagrindiniai buvo kompleksiniai kvartalų atnaujinimo projektai. Tai 
Švenčionių kvartalo atnaujinimo projektas. Švenčionėlių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo 
atnaujinimo projektas, taip pat buvo rengiamas Pabradės Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių 
detalusis atnaujinimo planas.  

Kultūros sektoriuje galima pasidžiaugti edukacinėmis erdvėmis, kurios buvo atidarytos 
Švenčionėlių bibliotekoje, vyko susitikimai su Kultūros ministerijos atstovais, buvo aptariami 
klausimai dėl cerkvės rekonstrukcijos eigos, dėl Nalšios muziejaus projekto. Pasidžiaugė 
bendruomeniniais projektais ir bendruomenių aktyvumu.  

2021 metais švietimo sektoriui, kaip ir kasmet, taryba skyrė lėšų mokymosi įstaigų 
atnaujinimui. Tai Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato modernizavimui, didelė biudžeto 
lėšų dalis skirta Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos pastato atnaujinimui, darbai vyko pastato viduje ir 
išorėje, jie bus tęsiami ir šiemet. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje taip pat buvo 
vykdomi patalpų atnaujinimo darbai. 2021 metais buvo baigti Pabradės PSPC pastato 
modernizavimo darbai ir Švenčionių rajono ligoninės pastato atnaujinimo darbai. Kalbant apie 
gatves, jų atnaujinimą, praeitais metais taryba taip pat skyrė dideles lėšas. Buvo atnaujinami ne tik 
miestelių gatvių tinklai, bet ir rekonstruojamos gatvės kaimiškose gyvenvietėse.  

Praeitais metais duris atvėrė naujai įkurti socialinės pagalbos namai. Nuo 2018 metų 
sėkmingai vykdomas ES remiamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“, 
2021 m. gruodžio mėnesį jis buvo baigtas. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams.  

 
Simona Kazlienė. Ar kitais metais galėtų baigtis darželių renovacijos? 
Pranešėjas atsako, jog tikisi, kad taip.  
Vida Rastenienė. Dėl kelių priežiūros, jei įmonė nekokybiškai atlieka darbus, kokių 

priemonių imasi savivaldybė?  
Pranešėjas atsako, kad susisiekiama su rangovu, išsakomos pastabos ir prašoma, kad 

rangovas ištaisytų defektus.  
Antonijus Jundo. Kas sutrukdė įvykdyti pažadą Magūnų seniūnijos gyventojams dėl 

Magūnų seniūnijos seniūno?  
Pranešėjas atsako, kad šiai dienai yra paskirtas asmuo, kuris pavaduoja seniūną ir atlieka 

seniūno pareigas. Kol kas netenka sulaukti kažkokių pastabų dėl neatliekamų darbų. Taip pat šiuo 
metu vyksta diskusija dėl seniūnijų tinklo plėtros ar mažėjimo. Po kažkurio laiko viskas išaiškės. 
 

Vaclovas Vilkoit. Kada bus pastatytas sporto centras Švenčionėlių mieste? 
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Pranešėjas atsako, kad tarybai reiktų priimti sprendimus ir nuspręsti, ar pasikeitus kainoms 
savivaldybė gali prisidėti didesne suma nei buvo planuojama. Nuotekų tinklų projektą reikia 
įgyvendinti, tai yra prioritetas.  
 

Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 

Rimantas Klipčius kviečia balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 
2. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir administracijos 

direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos. 
Pranešėja Jovita Rudėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė. 
Pristatinėdama veiklos atskaitą, savivaldybės administracijos direktorė dėmesį skyrė 

savivaldybės biudžetui. Savivaldybės taryba 2021 m. sausio 28 d. patvirtino 2021 metų rajono 
savivaldybės biudžetą – 31.627,1 tūkst. eurų pajamų ir 31.627,1 tūkst. eurų asignavimų. Rajono 
savivaldybės 2021 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 
ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo tikslinamas tris 
kartus. 2021 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,0 proc. Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų 
planas rajone įvykdytas 101,5 proc. Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama paskirstyti 
rajono biudžeto gautas papildomas lėšas, įvertinti specialiųjų tikslinių dotacijų planinių rodiklių 
pokyčius ir perskirstyti biudžeto asignavimus, 2021 m. birželio 29 d., rugsėjo 29 d. ir gruodžio 27 d. 
tikslino 2021 m. biudžeto asignavimus. Biudžeto išlaidų sąmatos 2021 metais pagal funkcinę 
klasifikaciją yra įvykdyta 91 procentu, didžiausią dalį sudaro švietimo ir socialinių paslaugų srityse, 
net 35 proc. asignavimų yra skiriama švietimo ir sporto veiklos programai. 21 proc. asignavimų yra 
skiriama infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai, 21,8 proc. savivaldybės valdymo 
programai. Iš visų asignavimų valdytojų didžiausius asignavimus valdo Švenčionių rajono 
savivaldybės administracija, pasiskirstydama asignavimus savivaldybės seniūnijoms ir kitoms 
biudžetinėms įstaigoms. Lyginant su 2020 metais, 2021 metai buvo kuklesni, tačiau pavyko 
pakankamai surinkti lėšų ir paskirstyti išlaidas. 

Siekiant tolydžios savivaldybės plėtros ir rajono konkurencingumo didėjimo, vienas 
svarbiausių administracijos uždavinių yra tinkamai organizuoti ir koordinuoti projektų rengimą ir 
įgyvendinimą, pasinaudojant ES struktūrinių fondų, valstybės bei kitų finansinės paramos programų 
teikiamomis galimybėmis.  

2021 m. Švenčionių rajono verslo plėtros fondui iš rajono savivaldybės biudžeto buvo 
skirta 55000 Eur. Surengti Švenčionių rajono Verslo plėtros komisijos 4 posėdžiai. Negrąžintinos 
finansinės paramos verslui į Verslo plėtros fondą 2021 m. kreipėsi 64 rajono ūkio subjektai. 
Negrąžintina finansinė parama suteikta paraiškas pateikusiems 54 ūkio subjektams. 

  
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. 
 
Antonij Jundo. Kas ten dabar bus, kur anksčiau buvo žemėtvarka, ir kada bus sutvarkyta 

tarybos posėdžių salė? 
Pranešėja atsako, kad laukiama baldų ir pajungti visą techninę instaliaciją ir kita taryba jau 

vyks gyvai. Ten, kur buvo Nacionalinė žemės tarnyba, dar yra svarstoma, kas bus.  
Vaclav Vilkoit. Kada pradėsite ir baigsite Lentupio kapų tvorą tvarkyti? Kada sutvarkysite 

Vyšnių gatvę Švenčionėliuose? 
Pranešėja atsako, kad Vyšnių g. bus tvarkoma, kai bus pasibaigęs vandentvarkos projektas. 

Ne viena yra tokia gatvė, bet norime įrengti vandentvarką, o tada tvarkyti gatves. 
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Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 

Rimantas Klipčius kviečia balsuoti dėl sprendimo projekto. 
Nebalsavo Konstantas Ramelis 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
3. IŠKLAUSYTI. Informacija. Dėl UAB Gren Švenčionys vadovo 2021 metų metinio 

pranešimo. 
Pranešėjas Gintautas Kujalis, UAB Gren Švencionys generalinis direktorius. 
UAB Gren Švenčionys generalinis direktorius Gintautas Kujalis pristatė 2021 metų 

pranešimą ir supažindino su praeitais metais įmonėje įvykusiais pasikeitimais – pasikeitė bendrovės 
akcininkas, pavadinimas ir prekinis ženklas. Nauji akcininkai – vienas didžiausių investicijų fondų 
pasaulyje, pagrindinė būstinė Šveicarijoje. Kalbėdamas apie investicijas direktorius paminėjo 
didžiausią investiciją į biokuro katilo keitimą Švenčionėlių katilinėje Nr. 6, taip pat buvo pakeistas 
vandens šildymo katilas Pabradės katilinėje Nr. 7, už skubią reakciją ir investicijos patvirtinimą 
dėkojo tarybos nariams. Taip pat pranešime buvo paminėtas daugiabučių namų šildymas ir 
palygintos šildymo sąnaudos renovuotuose ir nerenovuotuose daugiabučiuose. Šilumos 
suvartojimas renovuotuose daugiabučiuose namuose yra akivaizdžiai mažesnis. Gamtinės dujos 
2021 metų pabaigoje pabrango 436 proc., biokuro – 42 proc., todėl padidėjo ir šildymo kainos. 
 

INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.  
 
 

4. IŠKLAUSYTI. Informacija. Dėl UAB „Švenčionių švara“ vadovo 2021 metų metinio 
pranešimo.  

Pranešėjas Rimvydas Bankauskas, UAB „Švenčionių švara“ direktorius. 
Įmonės direktorius pristatė 2021 metų metinį pranešimą. Atskaitiniu laikotarpiu, kaip ir 

kiekvienais metais, buvo atliekama administruojamų namų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, 
lietaus kanalizacijų priežiūra, eksploatuojamos gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens 
tiekimo sistemos, valomos daugiabučių namų teritorijos. Daugiabučiuose namuose buvo 
naudojamos kaupiamosios lėšos sugedusių šilumokaičių, šilumos sistemos, cirkuliacinių siurblių ir 
laiptinių remontui. Gatvių apšvietimo padalinys vykdė gatvių šviestuvų, šviesoforų nuolatinę 
techninę priežiūrą, atliko kitus darbus pagal seniūnijų užsakymus. Miestų tvarkymo padalinys 
vykdė šaligatvių, važiuojamosios kelio dalies, miesto parko, poilsio, sporto ir vaikų žaidimų 
aikštelių, želdinių ir kitos dangos priežiūrą. Buitinių atliekų surinkimo padalinys vykdė 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Daugiabučių namų renovacija. Renovuoti 47 namai. Šiuo 
metu vykdoma renovacija 17 namų, parengimo stadijoje yra 26 namai Švenčionių, Švenčionėlių 
miestuose bei 15 namų Pabradėje. 

 
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.  
 
Antonij Jundo. Kiek metų pranešėjas dirba šiose pareigose, ar yra motyvacijos dirbti ir ar 

pasikeitė atlyginimas nuo darbo pradžios? 
Pranešėjas atsako, kad šitose pareigose dirba praktiškai 3 metus, 1 metus kaip laikinas 

direktorius ir 2 metai jau kaip pastovus. Atlyginimas per visą laikotarpį nepasikeitė.  
Vida Rastenienė. Ar nėra planuojama nusipirkti naujos technikos gatvių priežiūrai? 
Pranešėjas atsako, kad įmonė yra nuostolinga ir iš savo lėšų nesugebės nusipirkti. Planuoja 

kalbėti su akcininkais, gal kažkas finansuos nors dalį. 
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5. IŠKLAUSYTI. Informacija. Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo 2021 metų 
metinio pranešimo. 

Pranešėjas Andrejus Junda, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktorius. 
Pristatė 2021 metų metinį pranešimą. Per 2021 metus bendrovė investavo į ilgalaikį turtą: į 

vandentvarkos ūkį investuota 141 958 Eur. Vandenvietėse buvo keičiami siurbliai, dažnio keitikliai, 
varikliai bei įrengta orapūtė Trūdų NVĮ. Adutiškio miestelyje įrengtas naujas gręžinys, o Kaltanėnų 
miestelyje įrengti vandens gerinimo įrenginiai. Įsigytas naujas krovininis asenizacinis automobilis 
bei pakeistas automobilis Švenčionių padalinyje. Pagal vykdomą projektą „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ užbaigti objektai – 
nutiesti vandentiekio tinklai Magūnų kaime, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Šventos kaime bei 
rekonstruoti esami Vidutinės kaime. Miesto priežiūrai gerinti nupirktas traktorius ir jam tinkantys 
priedai – kaušas, smėlio barstytuvas bei palečių krovimo šakės. Atliekų tvarkymo veiklai gerinti 
bendrovė nusipirko dar vieną krovininį automobilį – šiukšliavežį ir konteinerius. Atliekų žaliavų 
konteineriais aprūpinti visi Pabradės, Švenčionių, Švenčionėlių miestų, Pabradės ir Magūnų 
seniūnijų gyventojai. Buvo vykdoma daugiabučių namų ir socialinių būstų priežiūra Pabradėje ir 
Pabradės seniūnijoje. Savivaldybės patvirtintas nuomos mokesčio lėšų panaudojimo planas buvo 
įvykdytas ir viršytas. Sudarytos penkios daugiabučių namų renovacijos kreditavimo sutartys. 2021 
metais IV ketv. Pabradėje buvo pradėtas įgyvendinti VIPA I remiamas naujas projektas 
„Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje“. 
 

INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.  
 

6. IŠKLAUSYTI. Dėl Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ vadovo 2021 metų 
veiklos ataskaitos.  

Pranešėja Nijolė Stankevičienė, laikinai einanti savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ 
direktoriaus pareigas. 

Supažindino su įmonės tikslais, iškeltais 2021 metais. Pagrindinis tikslas buvo užtikrinti 
prieinamas profesionalias, kokybiškas projektavimo paslaugas, teikiamas paslaugų gavėjams. 
Pranešėja pasidžiaugė, kad tikslas buvo pasiektas ir netgi padidintos paslaugų apimtys. Atlikta apie 
50 darbų. Didžiausi – sporto aikštynas Lentupio g., ligoninės pastato antro aukšto remonto darbai. 
Kiti mažesni darbai atlikti gyventojams. Įmonė veikė pelningai.  

 
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.  

 
7. IŠKLAUSYTI. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 

2021 metų veiklos ataskaitos. 
Pranešėjas Vytautas Vaitkevičius, Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos 

tarybos pirmininkas. 
2021 metais įvyko du Sveikatos tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta 7 klausimai. 
 
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.  

 
 
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.  
Pranešėja Milda Vainickienė, Švenčionių rajono savivaldybės kontrolierė. 
Pristatė 2021 m. kontrolės ir audito ataskaitą. Taryba dirbo pagal patvirtintą veiklos planą, 

kurį patvirtino kontrolės komitetas. Veiklos planas buvo sudarytas atlikus strateginius savivaldybės 
atskirų sričių rizikos vertinimus. Praėjusiais metais buvo įvykdytos visos veiklos plane numatytos 
užduotys. Atliekant darbą buvo siekiama jį atlikti kokybiškai. 2021metais tarnybos darbą vertino 
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir įvertino aukščiausiu lygiu. Tarybos nariai ataskaitai 
pritarė bendru sutarimu. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
9. SVARSTYTA. Dėl Viešosios įstaigos „Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais. 
Pranešėja Edita Urbonienė, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktorė. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Vytauto Vaitkevičiaus ir Valdemaro 

Kasperovičiaus nusišalinimai nuo svarstomo klausimo.  
Vytautas Vaitkevičius dirba Švenčionių ligoninėje ir poliklinikoje. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Vytautą Vaitkevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nusišalina, nes šio sprendimo pranešėja yra jo dukterėčia. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Edita Urbonienė pristatė 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais 

veiklos planą. 2021 metų pabaigoje prisirašiusių prie VŠĮ „Švenčionių rajono PSPC“ gyventojų 
skaičius – 19172. Palyginus su 2020 metais, gyventojų skaičius sumažėjo 2,98 procento. 
Pagrindinis įstaigos tikslas buvo nebūti nuostolinga. Jis pasiektas. 2021 metų veiklos planas buvo 
įvykdytas. 42 darbuotojai kėlė savo kvalifikacijas, įstaiga dalyvavo jaunųjų specialistų skatinamoje 
programoje. Praeitais metais profilaktiškai nuo gripo nemokamai buvo paskiepyti 717 rajono 
gyventojų, pastoviai teikiamos slaugos paslaugos namuose. Padėkojo savivaldybei už suteiktą 
paramą, kurios dėka įstaiga įsigijo reikalingų naujų priemonių. Dėl Covid-19 infekcijos buvo 
vykdytos papildomos veiklos. Supažindino su įstaigos veiklos planu 2022 metams. 

Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams.  
Antonijus Jundo. Kokia dabar situacija Pabradės poliklinikoje? 
Pranešėja atsako, kad komisijos metu buvo įrodyta, kad jos valdymo metu poliklinikoje 

veikla teigiama, rezultatai puikūs, nėra darbuotojų susipriešinimo. 
 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams.  
Vida Rastenienė. Padėkojo vedėjai už darbą ir pristatytą ataskaitą. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
10. SVARSTYTA. Dėl Viešosios įstaigos „Švenčionių rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų 
nustatymo. 

Pranešėja Edita Urbonienė, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 
direktorė. 
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Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Vytauto Vaitkevičiaus ir Valdemaro 
Kasperovičiaus nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 

 
Vytautas Vaitkevičius dirba Švenčionių ligoninėje ir poliklinikoje. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Vytautą Vaitkevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nusišalina, nes šio sprendimo pranešėja yra jo dukterėčia. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Edita Urbonienė trumpai pristatė sprendimo projektą. 
 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro 2021 metų veiklos ataskaitai. 
 Pranešėja Edita Urbonienė, laikinai vykdanti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktoriaus pareigas. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Valdemaro Kasperovičiaus nusišalinimas 

nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nusišalina, nes jo šio sprendimo pranešėja yra jo dukterėčia). 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Edita Urbonienė. Visuomenės sveikatos biuras 2021 m. vykdė Sveikatos apsaugos 

ministerijos kuruojamas valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: mokinių 
visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną. 
Buvo vykdomi grupiniai psichoterapiniai užsiėmimai. Psichoterapinių užsiėmimų tikslas – bent 
trumpam atitrūkti nuo kasdienių problemų ir rūpesčių, praplėsti bendravimo akiratį ir smagiai 
praleisti laisvalaikį. Vyko ir daug kitų grupinių užsiėmimų, kurių metu dalyviai išgyveno daug 
malonių akimirkų ir emocijų. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra.  
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
12. SVARSTYTA. Dėl Viešosios įstaigos „Švenčionių rajono ligoninė“ 2021 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais.  
Pranešėjas Antanas Lašinskas, Švenčionių rajono ligoninės direktorius. 
 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Vytauto Vaitkevičiaus prašymas nusišalinti 

nuo svarstomo klausimo.  
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Vytautas Vaitkevičius nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes dirba Švenčionių 

ligoninėje. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Vytautą Vaitkevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Antanas Lašinskas. Trumpai pristatė Švenčionių rajono ligoninės 2021 m. finansinių 

ataskaitų rinkinį ir supažindino su veiklos gairėmis 2022 metams.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimu. 
 
13. SVARSTYTA. Dėl Viešosios įstaigos „Švenčionių rajono ligoninė“ 2022 metų išlaidų, 

skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.  
Pranešėjas Antanas Lašinskas, Švenčionių rajono ligoninės direktorius. 
 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Vytauto Vaitkevičiaus prašymas nusišalinti 

nuo svarstomo klausimo.  
 
Vytautas Vaitkevičius nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes dirba Švenčionių 

ligoninėje. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Vytautą Vaitkevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Antanas Lašinskas. Pristatė sprendimo projektą. 
 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 2021 m. 

veiklos ataskaitai.  
Pranešėjas Miroslavas Lazdinis, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius. 
 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Arūno Čenkaus, Valdemaro Kasperovičiaus ir 

Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo.  
 
Arūnas Čenkus nusišalina, nes dirba Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre patarėju. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
 Janina Deveikienė nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes dirba Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre specialiste. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes dirba ūkvedžiu 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre. 
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BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 

 
Miroslavas Lazdinis. Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrui pavyko įgyvendinti 

visus pagrindinius siekius. 2021 metais centras dalyvavo 12 projektų. Svarbiausi iš jų – „Socialinių 
paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione“. Projekto tikslas – 
įkurti socialinės pagalbos namus. Socialinės pagalbos namuose suteiktos paslaugos 10 asmenų. Nuo 
šių metų sausio mėnesio pabaigos, pasibaigus projektui, Socialinės pagalbos namai yra išlaikomi iš 
savivaldybės biudžeto lėšų. Taip pat svarbus Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas 
projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams, rūpintojams kokybės 
didinimas bei prieinamumo plėtra“. 
 

Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams.  
Vida Rastenienė. Ar užrenka socialinių darbuotojų? 
Pranešėjas atsako, kad taip. 
 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
15. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro 2021 m. veiklos 

ataskaitos.  
Pranešėjas Kęstutis Savickas, laikinai vykdantis Švenčionių verslo ir turizmo informacijos 

centro direktoriaus pareigas. 
2021 metais centro vykdomos veiklos: su turizmu susijusi veikla, su viešosiomis verslo 

paslaugomis susijusi veikla, programinė ir projektinė veikla ir krautuvėlė. Praeitais metais centras 
sulaukė 1983 lankytojų. Apsilankiusių centre prioritetai buvo: 63 proc. – poilsis, 22 proc. – giminių 
ir draugų lankymas, 8 proc. – verslas, 5 proc. – kiti tikslai. Centras aktyviai dalyvavo parodose, 
mugėse ir kituose renginiuose. Ir ne tik dalyvavo, bet ir keletą jų organizavo. Galima pasidžiaugti 
sėkminga krautuvėlės apyvarta – centras bendradarbiavo su vietiniais verslininkais ir amatininkais, 
nuolat pildė asortimentą nauja ekologiška produkcija. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
16. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos „Pabradės orkestras“ 2021 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais.  
Pranešėjas Marius Molochovičius, laikinai vykdantis viešosios įstaigos „Pabradės 

orkestras“ direktoriaus pareigas. 
Nors pandeminis laikotarpis buvo nelengvas, tačiau „Pabradės orkestras“ 2021 metais 

turėjo pakankamai veiklos. Dalyvavo daugelyje koncertų. Vieni svarbesnių Pučiamųjų orkestrų 
festivalis „Sidabriniai vasaros akordai“, „Dūdų vasara 2021“, „Rudens kermošius“ ir kt. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
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Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
17. SVARSTYTA. Dėl priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėjas Arvydas Grybauskas, savivaldybės administracijos Priešgaisrinės apsaugos 

tarnybos viršininkas. 
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos tikslai – gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto 

gelbėjimo darbus. Praeitais metais vyko visų komandų darbuotojų mokymai, kurių metu buvo 
tobulinami įgūdžiai, visi darbuotojai buvo apmokyti ir įgijo kvalifikaciją darbams su kvėpavimo 
organų apsaugos aparatais. 2021 metais užregistruoti 78 iškvietimai pagal pavojaus signalus, tai yra, 
12 procentų mažiau nei 2020 metais. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
18. SVARSTYTA. Dėl Viešosios įstaigos „Švenčionių saugaus eismo mokykla“ 2021 

metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos 2022 metais.  
Pranešėjas Vytautas Grybauskas, Švenčionių saugaus eismo mokyklos direktorius.  
Pristatė sprendimo projektą. 
 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
19. SVARSTYTA. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.  
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Rimo Klipčiaus, Rajos Krupeninos ir 

Rimanto Klipčiaus nusišalinimai nuo svarstomo klausimo.  
 
Rimas Klipčius nusišalina nuo svarstomo sprendimo projekto, nes jo žmona dirba 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje mokytoja. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
 Raja Krupenina nusišalina nuo svarstomo sprendimo projekto, nes dirba Švenčionių 

Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimantas Klipčius nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes jo mama dirba mokytoja 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. 
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BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimantą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Pirmininkauja Violeta Čepukova. 
 
Kęstutis Kapačinskas. Pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perimti Švenčionių 

rajono savivaldybės nuosavybėn Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą 
valstybės materialųjį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Perėmus turtą rajono gimnazijos užtikrins 
ugdymo kokybę pandemijos sąlygomis, gerins nuotolinio mokymo prieinamumą ir lygiagrečiai 
derins du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus, sudarys ugdymosi 
sąlygas mokiniams, esantiems saviizoliacijoje, taip pat mažins mokytojų darbo laiko sąnaudas, 
dėmesys skaitmeninio ugdymo plėtrai. 
 

Violeta Čepukova prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Violeta Čepukova prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Violeta Čepukova siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
20. SVARSTYTA. Dėl maksimalaus nevyriausybinių organizacijų teikiamos akredituotos 

socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams dydžio 
nustatymo. 

Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
vedėja.  

Šiuo sprendimo projektu prašoma nustatyti maksimalų nevyriausybinių organizacijų 
teikiamos akredituotos socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės 
gyventojams dydį. Siūlomas dydis 110 eurų asmeniui per mėnesį. Suaugusiems intelekto ir 
psichikos negalią turintiems asmenims bus užtikrintas akredituotos socialinės priežiūros socialinių 
įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugų teikimas dienos centre socialinėse dirbtuvėse. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
21. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

2022 metų specialiosios programos sąmatos patvirtinimo. 
Pranešėja Eglė Jakstaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
Pristatė sprendimo projekto tikslą – patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos rėmimo 2022 metų specialiosios programos sąmatą. Priėmus sprendimą bus galima 
disponuoti programos lėšomis ir vykdyti programoje numatytas priemones. Didės Švenčionių 
rajono savivaldybės gyventojų, bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžiai ir žinios.  

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
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NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
22. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo.  
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja. 
Atsižvelgiant į tai, kad ankstesnė tvarka buvo patvirtinta 2011 m., per šį laikotarpį 

pasikeitė dalis teisės aktuose naudojamų sąvokų, taip pat pasikeitė ir Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos struktūra, todėl parengtas naujas tvarkos aprašo projektas. Sprendimo 
projekto tikslas – patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos 
aprašą.  

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
23. SVARSTYTA Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Melioracijos sistemų dalies 

rekonstravimas Šventos ir Kretuonų kadastro vietovėse“. 
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja.  
Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti rengiamam Melioracijos statinių naudotojų 

asociacijos „Šaminiai“ projektui „Melioracijos sistemų dalies rekonstravimas Šventos ir Kretuonų 
kadastro vietovėse“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ir sutikti, kad 
Švenčionių rajono savivaldybė būtų šio projekto partnerė. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
24. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. 

sprendimo Nr. T-3 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja.  
Pristatė tarybos sprendimo projektą, kuriuo atliekų tvarkymo taisyklėse yra keičiami ir 

įtvirtinami nauji sąvokų apibrėžimai, kadangi jie pasikeitė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatyme.  

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
25. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos 

direktoriui teritorijų planavimo srityje. 
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Pranešėja Laimutė Kuksienė, savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus vedėja. 

Pristatė sprendimo projektą dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos 
direktoriui teritorijų planavimo srityje. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 
savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų priėmimas dėl pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties ir būdo keitimo. Pagal konkrečius įgaliojimus savivaldybės taryba reglamento nustatyta 
tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimus ir dėl 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo. Priėmus šį sprendimą asmenys, 
inicijuojantys žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimą, greičiau 
sulauks rezultato rajono administracijos direktoriui priimant sprendimą. 

 
Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ –1. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
26. SVARSTYTA. Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
Sprendimo projekto tikslas – nustatyti, kad viešoji elektromobilių įkrovimo paslauga 

vartotojams būtų teikiama neatlygintinai iki 2023 m. gruodžio 31 d. Elektra varomų automobilių 
savininkai nemokamai galės naudotis savivaldybei priklausančia elektromobilių įkrovimo stotele, 
kuri įrengta Švenčionių miesto centre, Laisvės alėjoje.  

 

Rimantas Klipčius prašo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
Rimantas Klipčius prašo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 17, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
27. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti 
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2022 metais objektų sąrašo.  

Pranešėjas Juozas Urbanavičius, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus 
mentorius. 

Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Raimondo Pauliukevičiaus, Romualdo 
Pauliukevičiaus, Simonos Kazlienės ir Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 

Simona Kazlienė ir Romualdas Pauliukevičius nedalyvauja svarstant šį sprendimo 
projektą. 

 
Raimondas Pauliukevičius nusišalina nuo svarstomo sprendimo projekto, nes jo tėvų 

namas yra šalia vieno iš sąraše esančių kelių. 
BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Raimondą Pauliukevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nusišalina nuo šio sprendimo projekto, nes jos gyvenamoji gatvė 

įtraukta į sąrašą. 
BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
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Juozas Urbanavičius. Pristato sprendimo projektą. 
 
BALSAVO: UŽ – 15, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 
 

Posėdis baigtas 14.50 val. 

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Klipčius 

 

Posėdžio sekretorė Martyna Mosevičiūtė 


