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 rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, posėdyje dalyvauja 2

dyje dalyvauja: rajono savivaldybės administracijos skyrių ved

čius siūlo pradėti rajono savivaldybės tarybos posė
– 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

ĘSTA. Pradėti posėdį.  
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 buvo sudaryta iš 40 klausimų ir 1 informacinio klausimo. 
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ų rėmimo fondo 2021 metų ataskaita apie savivaldyb
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11. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2021 m. veiklos 
ataskaitos. 

12. Dėl Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos. 
13. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-

142 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus joje nustatymo“ 
pakeitimo. 

14. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-
110 „Dėl jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

15. Dėl 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos 
įgyvendinimo programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo. 

16. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. 
17. Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobiliųjų grupių formavimo Švenčionių 

rajono savivaldybės  gimnazijose 2021–2022 m. m. 
18. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-

129 „Dėl atlyginimo mokėjimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo programas Švenčionių rajono savivaldybės meno mokyklose tvarkos aprašo ir 
atlyginimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. 

19. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-204 
„Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

20. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

21. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų 
patvirtinimo. 

22. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų  finansavimo Švenčionių rajono gyventojams 
dydžių nustatymo. 

23. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų globos namų veiklos 
nutraukimo ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 
„Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir Pabradės 
vaikų globos namų reorganizavimo“ pakeitimo. 

24. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. 
25. 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. 

26. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-
203 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų  skyrimo ir mokėjimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“  pakeitimo. 

27. Dėl planinio vietų skaičiaus nelydimų nepilnamečių  užsieniečių, kurių globos 
(rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, socialinei globai ir 
Ukrainos gyventojų, dėl karinių veiksmų pasitraukusių iš Ukrainos, laikinam apgyvendinimui 
Švenčionių rajone, nustatymo. 

28. Dėl savivaldybės turto priskyrimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 
29. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB ,,Pabradės 

komunalinis ūkis“. 
30. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-

239 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir  socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo. 
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31. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-24 
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo” 
pakeitimo. 

32. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo ir 
darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų 
sąrašo patvirtinimo. 

33. Dėl savivaldybės dalyvavimo antstolio organizuojamose varžytinėse. 
34. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-

117 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

35. Dėl Švenčionių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 
sudėties ir nuostatų patvirtinimo. 

36. Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, 
viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų 
ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

37. Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus 
genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio 
perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 

38. Dėl pritarimo projekto ,,Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas 
Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. 

39. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių 
arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo. 

40. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. 
41. (Informacija) Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo 

2021 metų ataskaita apie savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės  
BALSAVO: UŽ – 25, 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 siūloma skirti iki 5 minučių, bus užduodami tik klausimai. 
Sprendimo projektus pristatantiems skirti iki 1 minutės, sprendimo projektus pristatantiems 

bus užduodami klausimai, siūlau 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 siūlau skelbti po 1,5 val. darbo. 
 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl reglamento. 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
1. IŠKLAUSYTI. Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo 

fondo 2021 metų ataskaitą apie savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. Klausimą pristatė Violeta 
Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo pirmininkė.  
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INFORMACIJA IŠKLAUSYTA  
 
 
2. SVARSTYTA. Dėl Pabradės miesto kultūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos. 

Pranešėja Lolita Vilimienė, Pabradės miesto kultūros centro direktorė. 
Klipčius informuoja, kad yra gautas Bronislovo Vilimo nusišalinimas nuo svarstomo 

klausimo. 
Bronislovas Vilimas nori nusišalinti dėl viešų privačių interesų, kadangi Pabradės miesto 

kultūros centre jo žmona dirba direktore. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Nušalinti Bronislovą Vilim ą nuo svarstomo klausimo. 
 
Lolita Vilimienė pristatė esminę ataskaitos informaciją. Pabradės miesto kultūros centras 

veiklą vykdė vadovaudamasis patvirtinta veiklos programa. Kaip žinoma, dėl covid-19 pandemijos 
ir šalyje paskelbto karantino, pilnu pajėgumu kultūros centras negalėjo organizuoti masinių 
renginių, kino seansų bei profesionalios muzikos sklaidos. Nežiūrint į šiuos sunkumus Pabradės 
miesto kultūros centras ir jo skyriai organizavo net 133 renginius. Viena pagrindinių kultūros centro 
funkcijų yra organizuoti mėgėjų meno kolektyvų  studijų būrelių veiklą, rūpintis meno kolektyvų 
rengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, rajoniniuose ir respublikiniuose ir tarptautiniuose 
renginiuose bei festivaliuose. Iš viso Pabradės miesto kultūros centre ir jo skyriuose yra 12 meno 
mėgėjų kolektyvų studijų būrelių, kolektyvus lanko 204 dalyviai. Meno mėgėjų kolektyvai 
dalyvavo 27 koncertinėse išvykose ir konkursuose, festivaliuose. Džiugu, kad net šiuo sudėtingu 
laikotarpiu buvo išvyka į užsienį, į Ispaniją, kurioje kamerinis choras dalyvavo tarptautiniame 
konkurse „Summer Talent League“ ir pelnė  aukščiausią Grand prix apdovanojimą. Karantino metu 
Pabradės miesto kultūros centro darbuotojai teikė paraiškas projektiniam finansavimui gauti. 2021 
metais buvo pateikta 16 paraiškų, iš kurių 13 yra finansuota.  

Rimantas Klipčius padėkojo vadovei už nepriekaištingą darbą ir pastangas. 
 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitą patvirtinti. 
  
3. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono sporto centro 2021 m. veiklos ataskaitos. 
Pranešėjas Artūras Paulauskas, Švenčionių rajono sporto centro direktorius. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Zenono Zenkevičiaus, Viktoro Meškausko ir 

Renatos Griginiacienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
Zenonas Zenkevičius nori nusišalinti dėl viešų privačių interesų, kadangi dirba treneriu 

Švenčionių rajono sporto centre. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Zenoną Zenkevičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Viktoras Meškauskas nori nusišalinti nuo svarstomo klausimo, kadangi taip pat dirba 

Švenčionių rajono sporto centre. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Viktorą Meškauską nuo svarstomo klausimo. 
 
Renata Griginiacienė nori nusišalinti nuo svarstomo klausimo dėl viešų privačių interesų, 

kadangi dalyvauja sporto projektuose. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Renatą Griginiacienę nuo svarstomo klausimo. 
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Pranešėjas Artūras Paulauskas išsamiai pristatė Švenčionių rajono sporto centro 2021 metų 
veiklos ataskaitą.  

Švenčionių rajono sporto centras, kaip ir visos sporto įstaigos,  susidūrė su pagrindine 
problema – covid-19 pandemijos valdymu. Dėl covid-19 pandemijos buvo pakoreguota centro 
veikla. Iki 2021 metų pavasario ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu, išskyrus lengvosios 
atletikos aukštojo meistriškumo sportininkų. Pandemija įtakojo pagrindinius renginius, tačiau visi 
renginiai įvyko. 2021 metais centre dirbo 13 darbuotojų – 5 administracijos darbuotojai ir 8 
treneriai. Sporto centro treniruotes lankė 114 ugdytinių, kurie lankė lengvosios atletikos, krepšinio, 
graplingo, jėgos trikovės, futbolo ir moterų aerobikos su šokiu treniruotes. 2021 metais centro 
sportininkų pasiekimai tarptautinėse varžybose – vienas ugdytinis dalyvavo Tokyo olimpinėse 
žaidynėse ir užėmė 31-ą vietą, treneris Viktoras Meškauskas. Varžybose Lietuvoje 2021 metais 
Švenčionių rajono sportininkai Lietuvos suaugusiųjų jaunimo čempionatuose iškovojo penkiolika  
1-ųjų vietų, septynias – 2-ąsias vietas ir devynias 3-ąsias vietas. Taipogi šešiolika Švenčionių rajono 
sporto centro ugdytinių atstovauja Lietuvos rinktinei įvairiose sporto šakose. Pagrindiniai sporto 
centro renginiai, vykę 2021 metais – Švenčionių rajono krepšinio pirmenybės, Vasario 16-osios 
šventės bėgimas už laisvę, Švenčionių rajono vyrų 3x3 krepšinio Karaliaus Mindaugo turnyras, 
bėgimas Švenčionėlių gatvėmis, futbolo varžybos. Tarybos narė Raja Krupenina paprašė išvardinti 
sporto centro trenerius, kurių auklėtiniai užima prizines vietas ir dalyvauja aukštesnės klasės 
varžybose. Pranešėjas paminėjo du trenerius – Zenoną Zenkevičių ir Dainių Juodgubį. Pranešėjui 
atsakius į klausimą tarybos narė paprašė išvardinti sporto šakas, kuriose nėra tiek daug pasiekimų ir 
kurių gal būt bus atsisakoma. Artūras Paulauskas įvardija vieną sporto šaką, kuri centre yra nauja – 
mergaičių futbolą. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitą patvirtinti. 
 
 
4. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Pabradės meno mokyklos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Bronislovo Vilimo nusišalinimas nuo 

svarstomo klausimo.  
Bronislovas Vilimas dirba Švenčionių r. Pabradės meno mokykloje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Bronislovo Vilimo nusišalinimo. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Bronislovą Vilim ą nuo svarstomo klausimo. 
 
Pranešėja Ramunė Nargelienė, Švenčionių r. Pabradės meno mokyklos direktorė, išsamiai 

pristatė meno mokyklos veiklą. Pabradės meno mokykla – tai formalųjį švietimą papildančio 
meninio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaiga mieste, ugdymo procesas 
mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius bei gebėjimus, 
o ugdymo programa suteikia galimybę išsikelti aukštesnius tikslus siekiant meninių dalykų 
rezultatų. Šiais metais mokykla pasitvirtino šiais metais ruoštą ir aptartą Pabradės meno mokyklos 
strateginį veiklos planą 2022–2024 metams. Plano tikslas – pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi 
kryptį, planuoti kaitos pokyčius, užtikrinti efektyvų mokyklos darbą, telkti mokyklos bendruomenę 
sprendžiant aktualiausias ugdymo bei mokinių užimtumo problemas. Strategija – tai mokyklos 
kasdienybė, mokykla klestės, jei ji patenkins ir pranoks klientų lūkesčius. Pranešėjos  manymu, 
įstaigoje turi vykti pastovus atsinaujinimo procesas, tobulinamos ugdymo programos, ieškoma 
naujų būdų ir metodų pamokų kokybei gerinti, siekiama kokybiško požiūrio mokinių užimtumui 
plėsti, naujoms veikloms, projektams, koncertinėms kelionėms, vasaros kūrybinių stovyklų 
organizavimui bei įgyvendinimui. 2021 metais meno mokykloje mokėsi 254 mokiniai ir 10 
suaugusių dalyvių. Pernai metais mokyklą baigė 44 mokiniai, o į įvairias programas buvo priimti 48 
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mokiniai, mokinių skaičius mokykloje stabilus. Mokyklos direktorė džiaugiasi, kad nors ir buvo 
pandemija, bet kolektyvai ir mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose 
muzikos, dailės ir šokio konkursuose. Dalyvauta daugiau nei 44-iuose renginiuose bei projektuose, 
laimėta 12 diplomantų vardų, 8 – laureatų diplomų, 9 – trečios vietos, 14 – antrų vietų, 16 – pirmų 
vietų, 3 grand prix. Mokykloje dirba 15 mokytojų, kurie savo kompetencijas per metus tobulino 109 
dienas 88-iuose dalykiniuose seminaruose. Įgytos žinios mokytojams leidžia stabiliai ir tvirtai 
jaustis švietime kintančiame ugdymo modelyje. Institucija kokybiškai susitvarkė su pandeminių 
mokslo metų užbaigimu. Balandžio mėnesį kartu su Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba 
organizavo mokymus – nuotolinis mokymasis, kaip pasirengti mokslo metų pabaigai, kokias 
priemones pasitelkti į pagalbą. Mokymuose mokytojai skaitė pranešimus, vedė praktinius 
užsiėmimus, dalijosi gerąja patirtimi su kitų meno mokyklų pedagogais. Praėjusiais metais mokykla 
gavo finansavimą keliems projektams įgyvendinti, buvo planuojama įvairios veiklos, nauji 
renginiai. Nepaisant susidariusios pandeminės situacijos pavyko įgyvendinti ne tik kūrybiškų 
susitikimų festivalio „Pabraidom“ veiklas, bet ir kitus projektus, stovyklas ir išvykas. Iš viso 
įsisavinta virš 40 000 eurų papildomų projektinių bei neformaliam švietimui skirtų lėšų. Ryškus 
bendradarbiavimo pavyzdys – meno mokyklos inicijuotas, Pabradės miesto bendruomenės 
pamėgtas, kartu su partneriais kasmet įgyvendinamas Pabradės meno mokyklos organizuotas 
tęstinis projektas, kūrybiškų susitikimų festivalis „Pabraidom“. Festivalis svarbus ne tik mokyklos, 
bet ir viso miesto bendruomenei, kultūrine įvairove pagrįstas dialogas sukūrė bendrumo pojūtį bei 
galimybę tapti visus vienijančio kultūrinio projekto dalimi. Pagrindiniai festivalio „Pabraidom“ 
akcentai – tarpkultūrinis bendradarbiavimas, istorijos pažinimas ir inovacijos. Projekto „Apskritojo 
stalo“ diskusija buvo labai aktuali, išsami ir įvairiapusiška. Diskusijos dalyviai aptarė istorinius 
įvykius, turėjusius įtakos šių dienų kultūrinei aplinkai bei bendruomenės tarpusavio santykiams. 
Diskusiją puikiai moderavo istorijos mokyklų daktarė, švietimo ekspertė-konsultantė Barbara 
Stankevič.  

Rimantas Klipčius padėkojo meno mokyklos vadovei už nepriekaištingą darbą ir 
pastangas. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitą patvirtinti. 
 
 
5. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Renatos Griginiacienės ir Jolantos Razmienės 

nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
Renata Grigianecienė nusišalina, nes dirba  Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Renatą Grigianecienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Jolanta Razmienė taip pat dirba Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Jolantą Razmienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Klausimą pristatė Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos direktorė Irena Kerulienė. 

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją bei paskelbtą karantiną Lietuvoje, kai kurie planuoti renginiai 
2021 metais neįvyko arba veiklos buvo organizuotos kitokiu formatu. Dauguma konkursų vyko 
virtualioje erdvėje, mokiniai džiugiai dalyvavo ir juose. 2021 m. mokyklos mokiniai dalyvavo 
tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose: I tarptautinis pianistų konkursas 
„Pianoforte“ (Kazahstane), tarptautinis konkursas „Spring Simphony 2021“ (Čekija), tarptautinis 
online konkursas „RACCONTO DI PRIMAVERA 2021“ (Italija), respublikinis virtualus jaunųjų 
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atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“ (Utena), II respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas 
„Karališkasis barokas 2021“ (Kaunas), V respublikinis muzikos mokyklų solistų ir ansamblių 
lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai, Žydėk, Žydėk“ (Vilnius), II tarptautinis muzikos ir meno 
mokyklų fortepijoninės muzikos konkursas „Klajojanti muzika“ (Zarasai), respublikinis pianistų 
konkursas „ Pasaulis muzikos vaizdais“ (Naujoji Vilnia), nuotolinis konkursas „Dainų sparnais“ 
(Šiauliai), virtualus III respublikinis pianistų konkursas (Šakiai), tarptautinis baleto ir šiuolaikinio 
šokio festivalis-konkursas „Allegro 2021“ (Vilnius). Gauti apdovanojimai: tarptautiniuose 
konkursuose 1 mokinys apdovanotas 1-os vietos laureato diplomu, penki mokiniai tapo 2-os vietos 
laureatais, 3 mokiniai – 3-ios vietos laureatais, respublikiniuose konkursuose – 1 pirma vieta ir 
šešios 3-ios vietos. Šiai ataskaitai pritarta bendru pritarimu.  

Tarybos narė Vida Rastenienė mokyklos vadovės paklausė, kodėl mokykla 
nebendradarbiauja su Pabradės miesto kultūros centru. Vadovė atsakė, kad kol kas bendradarbiauja 
su artimiausių miestų kultūros centrais ir ateityje planuoja dirbti ir su Pabradės miesto kultūros 
centru. 

Rimantas Klipčius padėkojo mokyklos vadovei už darbą ir pastangas. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitą patvirtinti. 
 

 
6. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Renatos Griginiacienės nusišalinimas nuo 

svarstomo klausimo. 
 
Renata Grigianecienė nusišalina, nes dirba Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykloje. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Renatą Grigianecienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Ataskaitą pristatė Švenčionėlių meno mokyklos direktorė Rita Politienė. 2021 metais meno 

mokykloje baigė muzikos ugdymo programą (saksofonas, fortepijonas) 3 mokiniai, šokio ugdymo 
programą – 9 mokiniai, dailės ugdymo programą – 4 mokiniai, NVŠ ugdymo programą – 3 
mokiniai. 2021 m. į meno mokyklą priimta 22 mokiniai (muzikos ugdymo programą – 5 mokiniai, 
šokio ugdymo programą – 9 mokiniai, dailės ugdymo programą – 8 mokiniai). Dabar mokykloje 
mokosi 110 vaikų. Tobulinant profesines žinias ir įgūdžius vadovautasi vertybėmis – kūrybiškumas, 
atsakomybė, bendradarbiavimas, pagalba, tobulėjimas, profesionalumas. Meno mokyklos mokiniai 
dalyvavo konkursuose, festivaliuose, projektuose, koncertuose. Švenčionėlių meno mokyklos 
ataskaitai tarybos nariai pritarė bendru pritarimu. 

Rimantas Klipčius meno mokyklos vadovei uždavė klausimą, kokios priežastys lemia, kad 
nepavyksta pritraukti projektinių lėšų iš šalies ir kaip tą planuojama pakeisti ateityje? Vadovė 
atsakė, kad mokykla buvo pateikusi projektus, tačiau dėl tam tikrų priežasčių projektai nebuvo 
priimti. Su kolektyvu tai yra aptarta ir šiais metais mokykla stengsis kuo daugiau pritraukti 
projektinių lėšų. 

 
Rimantas Klipčius padėkojo mokyklos vadovei už darbą ir pastangas. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitą patvirtinti. 

  
 
7. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos  2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
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Pranešėja Edita Meškovienė, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktorė. 
Išsamiai pristatė pagrindinius gimnazijos veiklos ataskaitos akcentus.  
Ataskaitą pristačius  Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktorei Švenčionių rajono 

savivaldybės meras iškėlė klausimą, kodėl jos ugdymo įstaigoje vis dar nėra privalomos valstybinės 
simbolikos. Anot mero, valstybinė simbolika, kaip vienas iš suverenios valstybės simbolių, yra 
pirmas taikinys okupantų sąraše, toli pavyzdžių ieškoti nereikia. Dabartiniai Ukrainos įvykiai ir 
raudonųjų orkų daliniai skuba plėšti herbus ir ukrainietiškas vėliavas, keisdami juos dvigalviais 
„ereliais“. Kaip paaiškėjo tarybos posėdžio metu, į gimnazijos vadovę net 3 kartus kreipėsi mero 
patarėja ir ragino atitinkamai pasirūpinti simbolikos patalpinimu klasėse, tačiau į vietos valdžios 
raginimą nesureaguota dar nuo praeitų metų. Gimnazijos vadovė teisinosi, esą, senąją simboliką 
sugadino pastato būklė ir renovacijos darbai, o naujos užsakymas užtruko. Vadovė tikino, jog 
pilietinis gimnazistų ugdymas jai yra pirmoje vietoje, o „visa kita tėra tuščias priekabiavimas“. 

Ataskaitai nepritarta po vardinio balsavimo pritarus tik devyniems tarybos nariams, prieš 
balsavo vienas tarybos narys, susilaikė 11 tarybos narių. 

 
BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 11, NEBALSAVO – 4. 
NUSPRĘSTA. Nepatvirtinti Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos  2021 m. 

veiklos ataskaitos.     
 

 
8. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos 2021 

m. veiklos ataskaitos; 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Rimanto Klipčiaus ir Rimo Klipčiaus 

nusišalinimai nuo svarstomo klausimo.  
Rimanto Klipčiaus mama gimnazijoje dirba mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimanto Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimantą Klipčių nuo svarstomo klausimo.  
 
Rimo Klipčiaus žmona gimnazijoje dirba mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimo Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimą Klipčių nuo svarstomo klausimo.  
 
Ataskaitą pristatė gimnazijos direktorė Daiva Uzialienė. Jos vadovaujama gimnazija 

pandemijos metu buvo pirma, kur buvo pradėtas nuotolinis mokymasis. Išsami ataskaita yra 
patalpinta gimnazijos internetiniame tinklalapyje. Didžiausias pasiekimas, kad gimnazija dalyvauja 
„Kokybės krepšelio“ projekte. III aukštas visiškai aprūpintas SMART lentomis, veikia laboratorija. 
Nuotolinis darbas ir mokymasis šiek tiek nutolino kontaktą su tėvais, tačiau ties tuo klausimu 
dirbame. Ataskaitai pritarta bendru sutarimu. 

 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 
 
 
 
9. SVARSTYTA.  Dėl Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
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Pranešėja Rima Razmienė, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė.  
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Rajos Krupeninos nusišalinimas nuo 

svarstomo klausimo. 
Raja Krupenina dirba Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra , SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Ataskaitą pristatė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė Rima Razmienė. Pagal 

mokinių ir darbuotojų skaičių, tai didžiausia mokykla rajone. 2021 rugsėjo 1 d. duomenimis, 
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje mokėsi 836 mokiniai, t. y. 5 mokiniais mažiau nei 2020–
2021 m. m. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinėse klasėse mokėsi 288 
mokiniai (3 mokiniais mažiau), 5–8 klasėse – 282 mokiniai (11 mokinių mažiau), I–IV gimnazijos 
klasėse – 266 mokiniai (3 mokiniais daugiau). Gimnazijoje yra 3 specialiosios (lavinamosios) 
klasės (toliau – SL): jungtinė 1–4 kl. SL (11 mokinių, vienas iš jų mokomas namuose), jungtinė 5, 7 
kl. SL (3 mokiniai), jungtinė 8, 10 kl. SL (2 mokiniai). 7 mokiniai ugdomi socialinių įgūdžių 
klasėje. Klasių komplektų skaičius nežymiai pakito – 2021–2022 m. m. yra 17 komplektų, 2020–
2021 m. buvo 16 (prisidėjo dar viena priešmokyklinio ugdymo grupė). Daugiausia mokinių (288 
mok.) mokosi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasėse, 5–8 klasių koncentre – 
282 mokiniai, I–IV gimn. klasėse – 266 mokiniai. Gimnazijos Adutiškio skyriuje iš viso mokosi 69 
mokiniai, iš kurių 8 – jungtinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, 7 – jungtinėje 
1–4 klasėje, 8 – jungtinėje 5–6 klasėje, 12 – jungtinėje 7–8 klasėje. 2021–2022 m. m. gimnazijoje 
yra 115 mokinių, specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjų, t. y. dviem mokiniais daugiau nei 
praėjusiais mokslo metais. 2021 metais gimnaziją baigė 58 abiturientai, visiems jiems buvo įteikti 
brandos atestatai, išlaikius mokyklinius bei valstybinius brandos egzaminus. 2021 m. dirbant 
nuotoliniu bei hibridiniu būdu daug dėmesio skirta darbo su skaitmeninėmis priemonėmis 
tobulinimui. Aktyvi gimnazijos projektinė veikla įtraukia mokinius, sudaro sąlygas jiems ugdytis 
bendrąsias kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Sėkmingai įgyvendinti / įgyvendinami 
mokyklos ir nacionaliniai projektai.   

Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė padėkojo mokyklos direktorei ir mokyklos 
bendruomenei už gražų bendradarbiavimą su Švenčionių miesto kultūros centru. 

 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 
 
Rimantas Klipčius teiraujasi, ar reikalinga pertrauka. Nutarta padaryti 25 minučių 

pertrauką, kuri truks iki 12.00 val. 
 
 
10. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
Pranešėja Laima Markauskienė, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė. 
Ataskaitą pristatė gimnazijos direktorė Laima Markauskienė. 2021 rugsėjo 1 d. 

duomenimis, Pabradės „Ryto" gimnazijoje mokėsi 713 mokinių. 2021 metai iš esmės buvo 
nuotolinio mokymo(-si) metai, patvirtinę gimnazijos bendruomenės sutelktumą ir gebėjimą 
užtikrinti deramą ugdymo kokybę, rūpinimąsi kiekvienu vaiku ir tinkama pedagogine, psichologine 
pagalba esant būtinybei. Ir mokiniai, ir mokytojai pradėjo nuotolinį mokymąsi turėdami pakankamų 
įgūdžių organizuoti mokymąsi pasirinktoje Google Classroom aplinkoje, naudodamiesi Eduka ir kt. 
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skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Siekiant bendrų tikslų, nuotolinio mokymo(si) 
organizavimo metu susiklostė nuoširdūs mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) santykiai, sustiprėjo 
bendrystė ir pagalba vieni kitiems. Sudėtingos ugdymo(si) sąlygos tapo galimybe atrasti naujų 
mokymosi formų, projektinės veiklos įvairovės. Brandos egzaminus laike 28 mokiniai, visi įgijo 
vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus, vienas su pagyrimu. Abiturientai gavo 5 
aukščiausius 100 balų įvertinimus. Už sėkmingą tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos, 
kurią koordinuoja Lietuvos žaliųjų judėjimas, vykdymą, 2021 m. rugsėjo 7 d. Verkių regioniniame 
parke gimnazijai įteikti Aplinkosauginio švietimo fondo dešimtoji Žalioji vėliava ir tarptautinis 
aplinkosauginis sertifikatas. Sėkmingai vykdytos ir tarptautinės programos, kurias koordinuoja 
Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje, projektas „Mokyklos – Europos Parlamento 
ambasadorės“. Ataskaitai pritarta bendru sutarimu. 

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 
  
 
11. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
 
Ataskaitą pristatė Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas Danguolė Jurkovlianec. Įstaigoje ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 240 ugdytiniams 3-ose – ankstyvojo amžiaus, 
7-iose – ikimokyklinio amžiaus ir 2-ose priešmokyklinio amžiaus  grupėse. Įstaigoje sudaromos 
sąlygos vaikų saviraiškai ir kūrybiniams poreikiams tenkinti, skatinamas vaikų savarankiškumas, 
ugdomas vaiko pasitikėjimas savo jėgomis. 2021 metais 40-čiai vaikų, turinčių kalbos ir 
komunikacijos sutrikimų, teikta logopedo pagalba. Darželyje dirba dvi mokytojo padėjėjos 
„Boružiukų“ ir „Volungiukų“ grupėse su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(-si) poreikių. Tėvai 
yra aktyvūs įstaigoje organizuojamų renginių dalyviai, nes yra nuolat informuojami apie grupės 
veiklą elektroniniu paštu, per Facebook ir Messenger paskyras, tėvų susirinkimų metu, individualių 
pokalbių metu, individualias konsultacijas ir yra skatinami tapti vaikų kūrybingumo ugdymo 
partneriais. Informacija apie įstaigos veiklą operatyviai pateikiama interneto puslapyje 
www.ldgandriukas.It.Tėvams teikiamos individualios konsultacijos vaiko pažangos ir pasiekimų 
klausimais, taip pat individualios logopedinės konsultacijos. Ataskaitai pritarta vienbalsiai. 

Tarybos narė Vida Rastenienė paklausė, kiek laiko darželis yra be vadovo ir ar ne per 
sunku dirbti ir pavaduotojos, ir direktorės pareigose. Pranešėja atsakė, kad nuo 2020 m. rugsėjo 
mėnesio, kad turi savo darbo techniką ir jau priprato. 

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 
 
  
12. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2021 m. 

veiklos ataskaitos. 
 Ataskaitą pristatė Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Aldona Čuvalova. 

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, lopšelį-darželį lankė 198 vaikai, mokslo metų pabaigoje – 207 
vaikai. Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 46 vaikai. Veikė 2 lopšelinio amžiaus, 6 – 
ikimokyklinio amžiaus ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Nuo 2021 metų kovo 1 dienos 
įstaigoje atidaryta „Valdorfo“ grupė, kuri vadovaujasi „Valdorfo" ugdymo metodika. Dirba 
vadovaudamiesi 2021 metais atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ir integruota „Valdorfo“ 
metodikos programa. Dėl kalbos komunikacijos sutrikimų 36 ugdytiniams teikta logopedo pagalba. 
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Pratybas lankė 17 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kalbos komunikacijos sutrikimai pašalinti 15 
vaikų. Įstaigą lanko 9 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 vaikai – vidutinių, 7 vaikai –
didelių ugdymosi poreikių), jiems skirta 4 mokytojų padėjėjų pagalba. Ypatingas dėmesys ir toliau 
yra skiriamas priešmokykliniam, pilietiniam ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, kalbos 
kultūrai. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 
 
13. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. veiklos 

ataskaitos. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Rajos Krupeninos nusišalinimas nuo 

svarstomo klausimo. 
Raja Krupenina naudojasi Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos paslaugomis. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Ataskaitą pristatė Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Elena 

Kadzevičienė. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba – tai švietimo pagalbą mokyklai, 
mokytojui ir mokiniui teikianti įstaiga. ŠPT teikia pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo 
ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagal neformaliojo ugdymo 
programas, tarp jų 469 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvams, 
pedagogams, dirbantiems 4-iose „ilgosiose" gimnazijose (iš jų 3 – su ikimokyklinio ugdymo 
grupėmis), 2-iuose lopšeliuose-darželiuose, 3-iose meno mokyklose, Švenčionių profesinio rengimo 
centro ir Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro pedagogams bei paslaugas kitiems Švenčionių rajono 
gyventojams. Prie ŠPT veikia Švenčionių Trečiojo amžiaus universitetas, turintis 176 klausytojus. 
Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, nuo 2015 m. spalio 1 d. veikia Švenčionių 
Trečiojo amžiaus universitetas, kuriame mokėsi 83 (2015–2016 m. m.), 130 (2016–2017 m. m.), 
133 (2017–2018 m. m.), 134 (2018–2019 m. m.), 157 (2019–2020 m. m.), 171 (2020–2021 m. m.), 
176 (2021–2022 m. m.) klausytojai. Veikia 6 fakultetai: Psichologijos, Informacinių technologijų, 
Krašto istorijos ir politologijos, Menų pažinimo, Sveikos gyvensenos, Lietuvos lenkų kultūros. 
Fakultetuose mokosi Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Milkuškų, Adutiškio, Vidutinės senjorai. 
Didelis pasiekimas yra tai, kad specialiųjų poreikių turintys vaikai į mokyklą ateina jau įvertinti 
ŠPT psichologų, gavę Švietimo pagalbą ikimokyklinėje įstaigoje ir su teise laiku gauti papildomas 
lėšas švietimo pagalbai mokykloje. ŠPT specialistai konsultuoja mokyklų VGK narius, teikia 
pagalbą krizių atvejais, veda Ankstyvosios intervencijos kursus, konsultuoja vaikus ir jų tėvus 
įstaigose, neturinčiose savo švietimo pagalbos specialistų. Nuosekliai ruošiami įgyvendinti 
nacionalinį švietimo prioritetą – sklandžiai pereiti prie įtraukiojo ugdymo nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Ataskaitai pritarti. 

 
 
14. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. 

sprendimo Nr. T-142 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio 
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus joje 
nustatymo“ pakeitimo“. Pranešėja Jadvyga Samuilevičienė, savivaldybės administracijos Bendrojo 
skyriaus vedėja. 

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje 
Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus pavadinimą į Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, nes 
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skyriuje nėra vykdoma jaunimo politika. Vyriausiasis specialistas (savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius), atsakingas už jaunimo politikos įgyvendinimą, perkeltas iš Kultūros, švietimo, 
jaunimo ir sporto skyriaus į administracijos direktoriaus pavaldumą, vadovaujantis Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 24 d. įsakymu „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo" patvirtintu tipiniu savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymu, kuriuo nustatyta 
SJRK tiesioginis pavaldumas savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimui vienbalsiai buvo 
pritarta. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
      

 
15. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. 

sprendimo Nr. T-110 „Dėl jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

Pranešėja Inga Varnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo 
reikalų koordinatorė. 

Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialines apsaugos ir darbo 
ministerijos rekomendacijas, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo 
atstovų pasiūlymus bei siekiant mažinti administracinę naštą, didinama Jaunimo projektų 
finansavimo atrankos konkurse numatyta didžiausia vienam projektui galima skirti suma (anksčiau 
buvo 1000 eurų, dabar 2000 eurų, o taip pat keičiama paraiškų pateikimo tvarka (atsisakoma 
popierinio varianto). Šiam sprendimui buvo pritarta taip pat vienbalsiai. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
16. SVARSTYTA. Dėl 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos 

prevencijos įgyvendinimo programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo.  
Pranešėja Inga Varnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatorė. 
Sprendimo projekto tikslas – sumažinti psichotropinių medžiagų vartojimą, rengiant ir 

įgyvendinant prevencines priemones Švenčionių rajono savivaldybėje. Sprendimo projekto 
uždaviniai – patvirtinti 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos 
įgyvendinimo programos 2022 metų priemonių planą. Planui buvo pritarta vienbalsiai.  

Rimantas Klipčius paklausė pranešėjos dėl paviršių testų. Kokių priemonių buvo imtasi 
gavus vienokius ar kitokius rezultatus? Pranešėja atsakė, kad gavus rezultatus buvo paruoštos 
ataskaitos mokykloms per tėvų susirinkimus, bet ne visos mokyklos norėjo jas priimti. 
Atsižvelgiant į tai kitiems metams buvo planuojamos kitų metų priemonės.  

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
17. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

tarybos sudarymo. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo 

ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudėtį. Švenčionių rajono savivaldybės taryba bendru sutarimu nusprendžia: 1. 
Sudaryti dvejiems metams šios sudėties Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių 
organizacijų tarybą: 1.1. Irina Burokienė, Viešosios įstaigos sporto klubo „Liūto narvas“ buhalterė, 
grupinių treniruočių trenerė; 1.2. Violeta Čepukova, rajono savivaldybės mero pavaduotoja; 1.3.  
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Žymantas Dečkus, Viešosios įstaigos „Labas noras“ direktorius; 1.4. Janina Deveikienė, rajono 
savivaldybės tarybos narė; 1.5. Jolita Garbulienė, Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos 
„Sirvėtos kalvos“ narė; 1.6. Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus vedėja; 1.7. Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 
švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; 1.8. Jolanta Jurkuvėnienė, rajono 
savivaldybės tarybos narė; 1.9. Dovilė Pavliukevičienė, Trūdų bendruomenės pirmininkė; 1.10. 
Vida Rastenienė, rajono savivaldybės tarybos narė; 1.11. Pavel Trusov, Švenčionių rajono 
medžiotojų ir žvejų draugijos primininkas; 1.12. Kristijonas Žickus, VŠĮ Ugdančių patirčių namai 
direktorius. 

Posėdžio metu Konstantas Ramelis pranešėjo paprašė išvardinti Švenčionių rajono 
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį. 

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
18. SVARSTYTA. Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobiliųjų grupių 

formavimo Švenčionių rajono savivaldybės  gimnazijose 2021–2022 m. m. 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo 

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

Rimo Klipčiaus nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
Raja Krupenina dirba Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimanto Klipčiaus mama dirba Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimanto Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimantą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimo Klipčiaus žmona dirba Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimo Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Sprendimo projektu siekiama rajono gimnazijoms sudaryti sąlygas formuoti išlyginamąsias 

klases ir (ar) išlyginamąsias mobiliąsias grupes Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje jau 
gyvenantiems ir apsigyvensiantiems pabėgėliams iš Ukrainos, turintiems mokyklinio amžiaus 
vaikų. Dėl karo veiksmų iš Ukrainos atvykę pas draugus, gimines, todėl iš anksto neįmanoma 
numatyti, kiek ir kurioje gimnazijai priskirtoje teritorijoje apsigyvens pabėgėlių. Bendru sutarimu 
pritarta formuoti išlyginamąsias klases ir (ar) išlyginamąsias mobiliąsias grupes Švenčionių r. 
Pabradės „Ryto“, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus 
Mindaugo, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijose 2021–2022 m. m. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
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19. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. 

sprendimo Nr. T-129 „Dėl atlyginimo mokėjimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Švenčionių rajono savivaldybės meno 
mokyklose tvarkos aprašo ir atlyginimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo 
ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Jolantos Razmienės, Bronislovo Vilimo ir 

Renatos Griginiacienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
Jolanta Razmienė nor nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi vykdo NVŠ 

programą Švenčionių miesto kultūros centre. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Jolantą Razmienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Bronislovas Vilimas nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi dirba Pabradės 

meno mokykloje. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Bronislovą Vilim ą nuo svarstomo klausimo. 
 
Renata Grigianecienė nusišalina, nes dirba Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje. 
BALSAVO: UŽ –22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Renatą Grigianecienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Į Švenčionių rajono savivaldybę atvykus pabėgėlių šeimoms iš Ukrainos teikiama pagalba. 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir apsigyvensiantiems pabėgėliams 
sudaromos sąlygos pasinaudoti rajono meno mokyklų teikiamomis ugdymo paslaugomis 
nemokamai. Mokiniai bus priimti į jau suformuotas pradinio ar pagrindinio ugdymo grupes (dailė, 
choreografija), muzikinio ugdymo klasėse bus pasitelkta mokytojų savanorių pagalba. Šiam 
pakeitimui pritarta vienbalsiai. 

 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
20. SVARSTYTA.  Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir 

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

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

Rimo Klipčiaus nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
 
Raja Krupenina dirba Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – , SUSILAIKĖ – . 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimanto Klipčiaus mama dirba Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimanto Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
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BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimantą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimo Klipčiaus žmona dirba Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje mokytoja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimo Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka ketina savivaldybės nuosavybėn perduoti patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį 
materialųjį turtą (kompiuterį ir jo priedus, virtualios realybės akinius ir jų komponentus), kuris bus 
skirtas savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų 
teikimą. Bendru sutarimu pritarta šiam sprendimui. 

 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
21. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų 

sąrašo ir kainų patvirtinimo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Arūno Čenkaus, Valdemaro Kasperovičiaus ir 

Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
 
Arūnas Čenkus nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba patarėju. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nori susišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre dirba ūkvedžiu. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba specialiste. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Pagal pateiktus Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro duomenis, per pastaruosius 

dvejus metus padidėjo centro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui, valstybino socialinio 
draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, vaistams, maisto 
produktams bei kitoms prekėms ir paslaugoms. Be to, centras 2021 m. pradėjo teikti naujas 
paslaugas, tokias kaip: apgyvendinimo bei laikino apnakvindinimo nakvynės namuose, intensyvios 
krizių įveikimo, asmeninės pagalbos. Šiam projektui pritarta bendru sutarimu. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą..  
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22. SVARSTYTA.  Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų  finansavimo Švenčionių 

rajono gyventojams dydžių nustatymo. 
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Arūno Čenkaus, Valdemaro Kasperovičiaus ir 

Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
 
Arūnas Čenkus nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba patarėju. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nori susišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre dirba ūkvedžiu. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba specialiste. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Švenčionių rajono savivaldybės taryba bendru sutarimu nusprendžia:  
Nustatyti maksimalius socialinės globos išlaidų finansavimo Švenčionių rajono 

savivaldybės gyventojams dydžius: 1.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos: 1.1.1. likusiems 
be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams – iki 48 bazinių socialinių išmokų 
(toliau – BSI) už mėnesį; 1.1.2. vaikams su negalia – iki 48 BSI už mėnesį; 1.1.3. vaikams su 
sunkia negalia – iki 48 BSI už mėnesį; 1.1.4. suaugusiems asmenims su negalia ir senatvės pensijos 
amžių sukakusiems asmenims – iki 21 BSI už mėnesį; 1.1.5. suaugusiems asmenims su sunkia 
negalia ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims su sunkia negalia – iki 40 BSI už mėnesį; 
1.2. dienos socialinės globos asmens namuose: 1.2.1. vaikams su negalia – iki 0,2 BSI už valandą; 
1.2.2. vaikams su sunkia negalia – iki 0,2 BSI už valandą; 1.2.3. suaugusiems asmenims su negalia 
ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – iki 0,2 BSI už valandą; 1.2.4. suaugusiems 
asmenims su sunkia negalia ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims su sunkia negalia – 
iki 0,2 BSI už valandą.  

 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
23. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų globos namų 

veiklos nutraukimo ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 
T-208 „Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir 
Pabradės vaikų globos namų reorganizavimo“ pakeitimo. 

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

Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Arūno Čenkaus, Valdemaro Kasperovičiaus ir 
Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
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Arūnas Čenkus nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų centre dirba patarėju. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nori susišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre dirba ūkvedžiu. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba specialiste. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų globos namų veiklos nutraukimo ir 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Švenčionių 
socialinių paslaugų centro, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir Pabradės vaikų globos namų 
reorganizavimo“ pakeitimo bendru sutarimu nutarta nutraukti savivaldybės biudžetinės įstaigos 
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Vaikų globos namų, esančių adresu: Vilniaus g. 130, 
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., veiklą nuo 2022 m. balandžio 1 d. 

 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
24. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro nuostatų 

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

vedėja. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Arūno Čenkaus, Valdemaro Kasperovičiaus ir 

Janinos Deveikienės nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
 
Arūnas Čenkus nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba patarėju. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nori susišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre dirba ūkvedžiu. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre dirba specialiste. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Centro struktūroje panaikinus Vaikų globos namų padalinį, siūloma pakeisti Centro 

nuostatų papunkčius bei papildyti naujais papunkčiais. 
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BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
25. SVARSTYTA. 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. 

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

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 
sausio 29 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IX skyrių „Vienkartinės, tikslinės, 
periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimas“ bei X skyrių „Piniginės socialinės paramos skyrimas 
kitais įstatyme nenumatytais atvejais“ jį papildant naujais papunkčiais, kuriais siekiama užtikrinti 
sąlygas asmenims, atsidūrusiems sunkioje finansinėje padėtyje, gauti jų poreikius atitinkančią 
piniginę socialinę paramą. 

  
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
26. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2020 m. gruodžio 29 d. 

sprendimo Nr. T-203 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų  skyrimo ir 
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo. 

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

Pakeitus Tvarkos aprašą padidės piniginės socialinės paramos tikslingumas ir 
veiksmingumas, nepasiturintiems asmenims atsiras galimybė gauti tam tikrais atvejais didesnę ir 
įvairesnę piniginę socialinę paramą. Šis projektas glaudžiai susijęs su prieš tai buvusiu projektu, 
todėl jam buvo pritarta taip pat vienbalsiai.  

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.  
 
27. SVARSTYTA. Dėl planinio vietų skaičiaus nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurių 

globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, socialinei 
globai ir Ukrainos gyventojų, dėl karinių veiksmų pasitraukusių iš Ukrainos, laikinam 
apgyvendinimui Švenčionių rajone, nustatymo. 

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

Taryba vienbalsiai pritarė nustatyti planinį vietų skaičių: Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centre, adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionių m., Švenčionių r. sav. – 30 vietų (nelydimų 
nepilnamečių užsieniečių, kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos 
kompetentinga institucija (toliau – nepilnamečiai užsieniečiai), socialinei globai); Švenčionių r. 
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre, adresu: Mokyklos g. 17, Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav. – 
71 vietą (Ukrainos gyventojų, dėl karinių veiksmų pasitraukusių iš Ukrainos (toliau – Ukrainos 
gyventojai), laikinam apgyvendinimui).  

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
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NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
28. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto priskyrimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise. 

Šio sprendimo tikslas yra priskirti Švenčionių rajono savivaldybės administracijai 
patikėjimo teise valdyti naudoti ir  disponuoti Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantį vandentvarkos turtą, kuris yra nupirktas nuotekų surinkimo tvarkymo paslaugoms 
teikti. Priėmus šį sprendimą, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja Rasa Bliūdžiuvienė pristatė kitą 
(kokį?) sprendimą dėl savivaldybės turto, susijusio su vandentvarka, perdavimo. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
29. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB 

„Pabradės komunalinis ūkis“. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti Antonijaus Jundo ir Vaclavo Vilkoit 

nusišalinimai nuo svarstomo klausimo. 
 
Antonijus Jundo nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi šiame sprendimo 

projekte bus kalbama apie UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, kuriame Antonijaus sūnus dirba 
direktoriumi. 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Antonijų Jundo nuo svarstomo klausimo. 
 
Vaclovas Vilkoit nori susišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kadangi dirba UAB 

„Pabradės komunalinis ūkis“. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Vaclovą Vilkoit nuo svarstomo klausimo. 
 
 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ yra paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir 

nuotekų tvarkytoju Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros specialiajame plane nustatytose teritorijose, įskaitant ir Pabradės seniūniją. Tad 
svarstydami šį klausimą tarybos nariai vienbalsiai balsavo perduoti UAB „ Pabradės komunalinis 
ūkis“ pagal patikėjimo sutartį savivaldybės savarankiškajai funkcijai – geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo organizavimui Švenčionių rajono savivaldybes teise priklausantį 
vandentvarkos turtą, esantį Švenčionių r. savivaldybėje, Pabradės seniūnijoje. 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
30. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. 

sprendimo Nr. T-239 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gautas Rajos Krupeninos nusišalinimas nuo 
svarstomo klausimo. 

Raja Krupenina nori nusišalinti, kadangi jos dukra gyvena socialiniame būste. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimo 

projektą. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
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Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja. Atsižvelgiant į nuo 2022-01-01 pakeistus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti įstatymo pakeitimus ir poįstatyminius aktus, tarybai buvo pristatytas sprendimas 
pakeisti iki šiol galiojusį Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos 
aprašą. Sprendimui vienbalsiai buvo pritarta. 

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 1. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais.  
 
31. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. 

sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo 
programos patvirtinimo” pakeitimo.  

Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės 2022 metų užimtumo programos įgyvendinimui iš 
biudžeto buvo papildomai skirta 20000 Eur, pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų 
Užimtumo didinimo programą. Vykdant 2022 metų užimtumo didinimo programą ir skiriant 
papildomai 20000 Eur,  bus sukurta 30 laikinų darbo vietų. Vidutinė programos trukmė – šeši 
mėnesiai. Sprendimui buvo pritarta bendru sutarimu. 

Konstantas Ramelis paklausė, iš kokių lėšų bus skiriamos lėšos. 
 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
 
32. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų 

fondo sąrašo ir darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios 
patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo.  

Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 
vedėja.  

Tarybos nariai bendru pritarimu patvirtino Mokesčių ir turto skyriaus vedėjos pristatytą 
sprendimą „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo ir 
darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų 
sąrašo patvirtinimo“. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą.. 
 
33. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės dalyvavimo antstolio organizuojamose varžytinėse.  
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja.  
Žinant, kad rajone yra daug gyventojų, laukiančių socialinio būsto, tarybos nariai bendru 

sutarimu pritarė  pristatytam sprendimui, kurio tikslas yra gauti tarybos narių leidimą dalyvauti 
antstolio organizuojamose buto pirkimo varžytinėse. 

Konstantas Ramelis paklausė, kelių kambarių butas. 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
34. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. 

sprendimo Nr. T-117 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo.  

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
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2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo redakcijai, 
pasikeitė pagrindinių sąvokų apibrėžimai, nustatytos konkrečios savivaldybių institucijų 
kompetencijos želdynų ir želdinių valdymo srityje. Šio sprendimo tikslas – pakeisti Švenčionių 
rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos taisykles. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
35. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir 

tvarkymo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.  
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Pateikė komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo sprendimą bei komisijos funkcijas, 

savivaldybės taryba patvirtino Švenčionių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir 
tvarkymo komisijos sudėtį ir nuostatus.  

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
36. SVARSTYTA. Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir 

tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, 
viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė trisdešimt šeštojo tarybos darbotvarkės klausimo 

sprendimo projektui, kurio tikslas – patvirtinti lėšų, reikalingų viešųjų želdinių ir želdynų apsaugai, 
priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių veisimui, želdinių inventorizavimui, viešųjų želdinių būklės 
ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašą. 

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – . 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
37. SVARSTYTA. Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar 

intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos 
dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos 
grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Tarybos nariai pritarė Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar 

intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos 
dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos 
grąžinimo tvarkos aprašui. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą su pakeitimais. 
 
38. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Individualių antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. 
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Sprendimo projekto tikslas – išplėtoti antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūrą Švenčionių 

rajono savivaldybėje. Įgyvendinant projektą bus įsigyta ir rajono gyventojams išdalinta 7000 
komplektų individualių antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių. Švenčionių rajono savivaldybė  
turės finansuoti 50 proc. projekto išlaidų, o likusias projektui reikalingas lėšas 50 proc. skirs 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiam sprendimo 
projektui pritarta bendru pritarimu. 

Raimondas Pauliukevičius uždavė klausimą, ar gyventojų mokestis padidės. 



22 
 

 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
39. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų 

valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Savivaldybės taryba patvirtino Švenčionių rajono savivaldybės individualių buitinių 

nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio 
kompensavimo tvarkos aprašą. Rajono gyventojams, ypač sunkiau besiverčiantiems, bus sudaryta 
finansinė paskata  įsigyti ir įsirengti nuotekų valymo įrenginius ar nuotekų rezervuarus, ir dėl to, 
laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, neteršiant aplinkos, šiuolaikiškai surinkti ir tvarkyti 
buityje susidarančias nuotekas tose rajono teritorijose, kur nėra centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių 
tinklų neplanuojama įrengti artimiausius 5 metus. 

Klausimą dėl paraiškų teikimo termino prailginimo uždavė Konstantas Ramelis. 
 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
40. SVARSTYTA. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. 
Pranešėjas Vygandas Kastanauskas, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėjas. 
Į Švenčionių rajono savivaldybę kreipėsi Chmelnyckio srities Chmelnyckio rajono 

savivaldybė su prašymu suteikti humanitarinę pagalbą. Savivaldybėje  buvo sudaryta humanitarinės 
pagalbos komisija, kuri svarstė šį klausimą ir nutarė rekomenduoti rajono tarybai suteikti skubią 
humanitarinę pagalbą Ukrainos Chmelnyckio srities rajono Chmelnyckio savivaldybei. Tarybos 
nariai vienbalsiai pritarė šiam sprendimui.  

Konstantas Ramelis paklausė, kodėl būtent šiam miestui teikiama pagalba. 
BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 
 
 
 
 

 
Posėdis baigtas 14.36 val. 

 

Posėdžio pirmininkas                          Rimantas Klipčius 

 

Posėdžio sekretorė                                       Martyna Mosevičiūtė 

 


