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1. Dėl pavadinimų gatv
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ir prevencijos planų parengimas“ 
3. Dėl Švenčionių

„Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
programos patvirtinimo“ pakeitimo

4. Dėl pritarimo Šven
5. Dėl pritarimo Šven
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ŠVENČ
 
 

                                           

 
2022 m. gegužės 25 d. nuotoliniu būdu.  

– 10.00 val. 
džio pirmininkas – Rimantas Klipčius, savivaldybės meras.
džio sekretorė – Martyna Mosevičiūtė, savivaldybės mero pad

 rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, posėdyje dalyvauja 24 tarybos nariai.
dyje nedalyvauja: rajono savivaldybės tarybos narys Rokas Zabiela.
dyje dalyvauja:  

rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, kviestieji asmenys:
ė, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktor

čius siūlo pradėti rajono savivaldybės tarybos posė

– 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
ĘSTA. Pradėti posėdį.  

čius pasveikina tarybos narį Arūną Čenkų praėjusio gimtadienio proga. Taip 
s meras pasveikina ir įteikia švietimo, mokslo ir sporto

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriui, už  ilgamet
ų edukacinių, pažintinių programų ir vaikų vasaros poilsio organizavim

 Lietuvos regiono mokiniams. 

čius supažindina su savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarke.
 buvo sudaryta iš 23 klausimų. Taip pat į darbotvarkę yra s

l savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo
 rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 met

“) ir 7 klausimą („ .Dėl pritarimo projekto „Atviros bendruomenin
“ įgyvendinimui) svarstyti darbotvarkės pabaigoje.

džio darbotvarkė: 
ų gatvėms suteikimo.  

l pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybi
ų parengimas“ įgyvendinimui. 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T

 rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos 
programos patvirtinimo“ pakeitimo. 

l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų
l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrol
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l pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybių atliekų tvarkymo 
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s jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 
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6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 
metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. 

7. Dėl pritarimo projekto „Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste“ 
įgyvendinimui. 

8. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 
9. 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. 

10. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-
182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

11. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-46 
„Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“ pakeitimo. 

12. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

13. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  
2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo. 

14. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir klasių skaičiaus 
srautuose, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo. 

15. Dėl patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 
naudoti valstybės turto nurašymo. 

16. Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. 
17. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-59 

„Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

18. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Vilniaus 
vandenys“. 

19. Dėl  nekilnojamojo turto  Švenčionių r. sav.,  Švenčionėlių m., Partizanų g. 2, pirkimo 
savivaldybės nuosavybėn. 

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
21. Dėl normatyvų ir koeficientų, taikomų socialinio būsto ir kito Švenčionių rajono 

savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiams apskaičiuoti, nustatymo. 
22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-68 

„Dėl savivaldybės turto priskyrimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. 
23. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-69 

„Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“ 
patikslinimo. 

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės.  
BALSAVO: UŽ – 24, 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 3 minučių, bus užduodami tik klausimai. 
Sprendimo projektus pristatantiems skirti iki 2 minučių, 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. 
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 Pirmąją pertrauką siūlau skelbti po 1,5 val. darbo, paskesnes pertraukas taip pat po 1,5 val. 
darbo.  

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl reglamento. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
1. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. 
Pranešėja Laimutė Kuksienė, savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 

architektūros skyriaus vedėja.  
Sprendimo tikslas – suteikti Kretuonų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r., sav., gatvei 

pavadinimą ,,Ežero“, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r., sav., gatvei pavadinimą 
„Pošiūniškės“. Suteikus gatvėms pavadinimus bus suteikiami adresai, registruojami nekilnojamo 
turto registre. 

 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybių 

atliekų tvarkymo ir prevencijos planų parengimas“ įgyvendinimui. 
Pranešėja Rasa Čibirienė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja. 
Pranešėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo UAB „VATS“ su partnerėmis, Vilniaus 

apskrities savivaldybėmis, įgyvendina projektą „Vilniaus apskrities regioninio bei savivaldybių 
atliekų tvarkymo ir prevencijos planų parengimas“. Projekto metu bus parengta Vilniaus apskrities 
ir savivaldybių atliekų tvarkymo ir prevencijos planai. Planų parengimui tinkamos išlaidos bus 
finansuojamos iš Aplinkos apsaugos ministerijos „Aplinkos apsaugos tvarkymo“ programos lėšų. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. 
 
Tarybos narė Vida Rastenienė. Gal reikėtų plačiau pristatyti, kad gyventojai suprastų, ką 

tas planas duos būtent mūsų rajono gyventojams? 
Pranešėja atsako, kad šis planas bus pristatytas plačiau, kai bus pats planas parengtas ir bus 

pristatomas tarybos nariams jį tvirtinti. Rengiant šį atliekų prevencijos tvarkymo planą bus 
išanalizuota esama atliekų prevencijos ir tvarkymo būklė, nustatyti strateginiai atliekų prevencijos ir 
tvarkymo prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, būtini užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Atliekų 
prevencijos ir tvarkymo užduotys savivaldybei, plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai, kad 
praktiškai būtų užtikrintas atliekų prevencijos ir tvarkymo eiliškumas. Visas planas bus parengtas 
pagal visus ES reikalavimus.  Norima, kad iki 2030 metų sąvartynuose liktų ne daugiau kaip 5 proc. 
komunalinių atliekų nuo viso kiekio pagal svorį. 

Vida Rastenienė. Kada gyventojams bus dalinami žalių atliekų konteineriai? 
Pranešėja atsako, kad UAB „VATS“ jau dabar įgyvendina. Jau galima registruotis ir 

pasiimti kompostavimo konteinerius, o savivaldybėje vyksta atviras pirkimas, tikimasi konteinerius 
nupirkti ir iki rudens bus dalinami gyventojams, tačiau dabar yra galimybė gauti iš UAB „VATS“. 

Vida Rastenienė. Bet dabar, kur yra surinkimo aikštelėje konteineriai, tai čia UAB 
„VATS“ dalina? Gal trūksta informacijos? Gyventojai kaip ir nežino.  

Rasa Čibirienė. Tikrai buvo paviešinta, visi registruojasi ir žino. 
Rimantas Klipčius paprašo vedėjos pakomentuoti situaciją su konteineriais, kuriuos 

planuojama dalinti gyventojams atliekų rūšiavimui.  
Rasa Čibirienė. Vyksta dideli tarptautiniai pirkimai, tikimasi iki metų pabaigos gauti šiuos 

konteinerius. 
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Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
3. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. 

sprendimo T-121 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į 
darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

Pasikeitė jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, todėl siūloma 
pakeisti savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-121 patvirtintos programos  3, 
1.9, ir 9.7 papunkčius. Priėmus sprendimą bus sudarytos sąlygos kokybiškam Švenčionių rajono 
ugdymo įstaigų mokinių užimtumui didinti vasaros atostogų metu. Į programą yra įtraukiami 12 
darbdavių, vykdančių savo veiklas mūsų rajone.  Jie su mielu noru įdarbina mūsų rajono jaunimą.  

Pranešėja paaiškino, kad bus pristatyti dar du klausimai, kurie sulaukė Vyriausybės 
atstovės pastebėjimų, tad atsižvelgiant į pastebėjimus buvo pakeista preambulė, atsisakyta Vietos 
savivaldos įstatymo ir palikta tik  Narkotikų kontrolės komisijos ir Jaunimo reikalų tarybos punktai. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
  
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

veiklos ataskaitai. 
Pranešėjas Linas Dervinis, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pirmininko pavaduotojas. 
Pristatė Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą. Jaunimo 

reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės 
administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės 
jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.). 

Jaunimo reikalų taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą 
reguliuojančiais teisės aktais. Pagrindinės jaunimo reikalų tarybos funkcijos – nagrinėti su jaunimo 
politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms 
pasiūlymus dėl jaunimo politikos ir jos įgyvendinimo, stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir 
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą. 2021 metais įvyko 8 jaunimo 
reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti 28 klausimai. Su jaunimo reikalų tarybos veikla 
plačiau galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės tinklapyje, skiltyje „Jaunimas“. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
  
 Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.    
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
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BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės 
komisijos 2021 m. veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės 
komisijos pirmininkė. 

Pristatė narkotikų kontrolės komisijos 2021 m. veiklos ataskaitą, kuri buvo pateikta tarybos 
nariams nagrinėti.  2021 metais komisija turėjo 5520 eurų, iš kurių vyko seminarai, paskaitos 
tėvams ir mokiniams. Vyko renginiai, skatinantys vykdomos narkotikų prevencijos priemones, taip 
pat mokymai ir seminarai mokytojams, dirbantiems psichoaktyvių medžiagų prevencijos srityje.  

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams.  
 
Tarybos narys A. Jundo. Sakykite, kiek yra tiesos teiginyje, kad Sariuose per vykstančius 

šokius yra parduodami narkotikai ir buvo paskutinis atvejis, kai buvo „pripumpuotas“ jaunas bernas 
19 m. iš Cirkliškio ir žuvo. Negrįžo iki namų ir buvo ieškomas. Kiek yra tiesos šiame teiginyje? 

Pranešėja. Mes esame prevencinė komisija. Ne tyrėjai, ne policija, todėl šios informacijos, 
jeigu ji jums reikalinga, kreipkitės į policiją. 

  
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto.  
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą.  
 
6.  SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų 

plano patvirtinimo. 
Pranešėja Jolita Lazdinienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vyriausioji specialistė. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti trijų tarybos narių nusišalinimai – Arūno 

Čenkaus, Janinos Deveikienės ir Valdemaro Kasperovičiaus. Šie tarybos nariai nusišalina ir 
svarstant kitą, 7-tą, klausimą „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“. 

 
Arūnas Čenkus nusišalina dėl viešų privačių interesų, nes dirba Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre patarėju. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Arūno Čenkaus nusišalinimo, svarstant sprendimus 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ ir „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“ 

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 2. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Arūną Čenkų nuo svarstomo klausimo. 
 
Janina Deveikienė nusišalina dėl viešų privačių interesų, nes dirba Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centre specialiste. 
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Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Janinos Deveikienės nusišalinimo, svarstant 
sprendimus „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano 
patvirtinimo“ ir „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“ 

BALSAVO: UŽ –21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 2. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Janiną Deveikienę nuo svarstomo klausimo. 
 
Valdemaras Kasperovičius nusišalina dėl viešų privačių interesų, nes dirba Švenčionių 

rajono socialinių paslaugų centre ūkvedžiu. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Valdemaro Kasperovičiaus nusišalinimo, svarstant 

sprendimus „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano 
patvirtinimo“ ir „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“ 

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 2. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Valdemarą Kasperovičių nuo svarstomo klausimo. 
 
Pranešėja Jolita Lazdinienė. Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalyje 

nustatyta, kad savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams 
užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas. Socialinių paslaugų teikimo mastui 
ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina socialinių 
paslaugų planą. Pristatė socialinių paslaugų plane pateiktą informaciją apie įvertintą socialinę, 
ekonominę ir demografinę situacijas, atliktą savivaldybėje esamų socialinių paslaugų 
infrastruktūros analizę, socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygį. Pateiktame 
Socialinių paslaugų plano projekte yra atlikta savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikių 
analizė, prognozuojamas ir nustatytas socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje mastas ir rūšys bei  
finansavimo poreikis 2022 metams. Priėmus sprendimą bus nustatyti socialinių paslaugų plėtros 
prioritetai ir tikslai, suplanuotos priemonės bei lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
7. 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 Jolita Lazdinienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos naujai išdavė Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrui 
licenciją 20 vietų nepilnamečių užsieniečių socialinei globai teikti, todėl prašoma sumažinti 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu ,,Dėl planinio vietų 
skaičiaus nelydimų nepilnamečių  užsieniečių, kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos 
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Respublikos kompetentinga institucija, socialinei globai ir  Ukrainos gyventojų, dėl karinių veiksmų 
pasitraukusių iš Ukrainos, laikinam apgyvendinimui Švenčionių rajone, nustatymo“ nustatytą vietų 
skaičių iki 20 vietų. Taip pat centras sutinka, kad centro tuščiose gyvenamosiose patalpose būtų 
laikinai apgyvendinti Ukrainos gyventojai ir siūlo savivaldybės tarybai patvirtinti centre Ukrainos 
gyventojų laikinam apgyvendinimui 12 vietų.  

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
8. SVARSTYTA.  Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimo Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
patvirtinimo“ pakeitimo.  

Pranešėjas Vygandas Kastanauskas, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas. 

Sprendimo tikslas – suderinti rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas su 
Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis, kad savivaldybės tarybos komitetai ir 
komisijos galėtų organizuoti savo posėdžius nuotoliniu būdu ar iš dalies nuotoliniu (mišriu) būdu ir 
nepaskelbus nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino. Įstatymas numato tam 
tikras išimtis, jos buvo perkeltos į reglamentą.  

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
9. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T-46 „Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“ pakeitimo. 
Pranešėjas Vygandas Kastanauskas, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėjas. 
Įvertinus naujas galimybes, kurios buvo apsvarstytos savivaldybės humanitarinės pagalbos 

teikimo komisijos posėdyje, Švenčionių rajono savivaldybės tarybai buvo teikiamos 
rekomendacijos: dalį Chmelnyckio rajono savivaldybei reikiamų prekių  (ilgai negendantis maistas, 
sausas maistas ir higienos reikmenys) tiekimo organizavimą pagal paramos sutartį perduoti 
paslaugų teikėjui, užsiimančiam labdaros ir paramos teikimo veikla – Labdaros ir paramos fondui 
„Maisto bankas“, kuris sutinka už skirtas savivaldybės lėšas organizuoti Chmelnyckio rajono 
savivaldybei reikiamų maisto produktų ir higienos reikmenų pirkimą. Taip pat kitų Chmelnyckio 
rajono savivaldybei reikiamų prekių teikimo organizavimą ir prekių viešųjų pirkimų atlikimą, 
įskaitant nupirktų prekių pristatymą, toliau pavesti savivaldybės savivaldybės administracijos 
direktoriui.  

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams.  
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Tarybos narys Konstantas Ramelis. Neseniai skaičiau spaudoje, kad ukrainiečiai sako, kad 
jiems jau maisto ir humanitarinės pagalbos nereikia. Mūsų spaudoje rašo, kad humanitarine pagalba 
netgi yra prekiaujama Ukrainoje. Tai kiek tai tiesa, nežinau, kai jūs sprendžiate tą klausimą, tai gal 
jūs čia geriau informuoti? 

Į klausimą atsako savivaldybės vicemerė Violeta Čepukova. Dėl maisto davinių pirkimo 
mes bendraujame su „Maisto banku“ ir jau šiuo metu jie užsakinėja maistą. Maisto prekių tikrai 
reikia. Ir šiandien, ir vakar per laidą „Labas rytas“ yra komentuojama, kad maisto reikia ir jo labai 
trūksta. Tos organizacijos, kurios užsiima šių davinių ir maisto pirkimu, tikrai mus užtikrina, kad jie 
ne tik mums perka, bet apskritai perka daug maisto, kurį veža į Ukrainą. 

Tarybos narė Raja Krupenina. Sakykite, o ne maisto prekės – kokios čia būtų prekės? 
Kokia forma? Kokios ten prekės? 

Pranešėjas Vygandas Kastanauskas. Dėl konkretaus prekių sąrašo komisija dar rinksis ir 
dar nagrinės. Suma yra nurodyta 10 000 Eur, tad už tokią sumą ir bus sudaromas prekių sąrašas. 

Raja Krupenina. Su kažkuo konsultuojamės dėl poreikio? 
Violeta Čepukova. Mes bendraujame konkrečiai su ta savivaldybe, kuriai teikiame paramą. 

Su ja yra susiskambinama ir derinama, ko jiems konkrečiai reikia. Kadangi šiandien į tą savivaldybę 
suvažiuoja ukrainiečiai iš pažeistų kaimų ir teritorijų, jiems reikia antklodžių, patalynės, paklotų ir 
kilimėlių. Konkrečiai su jais derinama. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
10. SVARSTYTA. Dėl turto (metodinių leidinių) 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. 
Šiuo sprendimo projektu siūloma perimti Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą valstybės materialųjį trumpalaikį turtą –
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinius leidinius.  Tarybos sprendimu perimtas 
savivaldybės nuosavybėn ir perduotas švietimo įstaigoms turtas bus naudojamas gerinti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje, 
aprūpinant jas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniais. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 
11. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo.  
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad yra gauti trijų narių nusišalinimai – Rajos Krupeninos, 

Rimo Klipčiaus ir Rimanto Klipčiaus. Šie tarybos nariai nusišalina ir svarstant kitą, 12-tą, klausimą 
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„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir klasių skaičiaus srautuose, 
mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo grupių 
skaičiaus  2022–2023 mokslo metams nustatymo“. 

 
Raja Krupenina nusišalina dėl viešų privačių interesų, kadangi dirba vienoje iš mokyklų. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant sprendimus. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 1. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
  
Rimas Klipčius nusišalina dėl viešų privačių interesų, nes jo žmona dirba mokytoja 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimo Klipčiaus nusišalinimo, svarstant sprendimus. 
BALSAVO: UŽ –18, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 4. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimantas Klipčius nusišalina dėl viešų privačių interesų, nes jo mama dirba mokytoja 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rimanto Klipčiaus nusišalinimo, svarstant 

sprendimus.  
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 2. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rimantą Klipčių nuo svarstomo klausimo. 
 
Rimantas Klipčius pirmininkavimą perleidžia vicemerei Violetai Čepukovai. 
 
Vicemerė Violeta Čepukova informuoja, kad posėdyje dalyvauja Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijos direktorė Rima Razmienė, jei šiuo kausimu kiltų klausimų. 
 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas. Teikiamas tarybos  sprendimo projektas, kuriuo siūloma 

patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 
metų bendrąjį planą. Savivaldybės ir visos valstybinės mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo 
programas, turi vadovautis  Tinklo kūrimo taisyklėmis, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. Savivaldybės yra įsipareigojusios tokius planus parengti artimiausių 4–5 metų 
laikotarpiui. Buvęs savivaldybės 2016–2020 metų bendrasis planas yra įgyvendintas, todėl yra 
teikiamas naujas. Jame yra numatomi veiksmai, kuriuos vykdant bendrąjį ugdymą ir bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo kaitą savivaldybė planuoja vykdyti iki 2026 metų. 

Kaip ir numato mokyklų Tinklo kūrimo taisyklės, plane yra visos būtinos sudėtinės dalys 
t.y. situacijos analizė, mokinių bei mokyklų ateities raidos prognozės, strateginiai tikslai ir 
uždaviniai, prioritetai, rodikliai, numatomas tinklo pertvarkos vertinimas. Plano sudėtine dalimi yra 
Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo sprendinys. Taip pat mokytojų 
įdarbinimo ir mokinių pavėžėjimo planai.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. pabaigoje pakeitė Mokyklų, vykdančių 
formaliojo švietimo programas, Tinklo kūrimo taisykles. Taisyklėse yra sugriežtinti reikalavimai 
jungtinių klasių steigimui. Neleidžiama jungti 5–8 klasių, nors iki šiol klasių jungimas buvo 
galimas. Leidžiama jungti tik po dvi 1–4 klases.  Taip pat yra pakoreguoti minimalaus mokinių 
skaičiaus klasėje rodikliai. Taigi, plano pirmajame priede, kuriame suformuoti esminiai planuojami 
uždaviniai, numatoma, kad trijose rajono gimnazijose – Pabradės „Ryto“, Pabradės „Žeimenos“, 
Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo  –  iki 2026 metų liks tos pačios vykdomos ugdymo programos 
su mažu pakeitimu, kad iki 2026 metų Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje bus perkeltos ir vykdomas 
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas tiek lenkų, tiek rusų mokomąja kalba.  

Esminis ir skaudžiausias sprendimas visiems tarybos nariams ir Adutiškio bendruomenei 
yra tas, kad dėl esamo mažo mokinių skaičiaus Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio 
skyriuje, atsižvelgiant į demografiniu rodiklius ir gimstamumą,  jau nuo 2022 rugsėjo 1 dienos 
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nebus vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Po skyriaus struktūros 
pertvarkos, bendrojo ugdymo programų mokiniai bus pavežami į Švenčionių Zigmo Žemaičio 
gimnaziją. Tam yra parengti preliminarūs pavėžėjimo planai. Mokiniai ir, jei prireiks, mokytojai, 
kurie gyvena Adutiškyje, į mokyklą ir iš jos bus pavežami užsakomuoju reisu.  

Pagal neseniai patvirtintą Lietuvos Respublikos 2022 metų Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 
savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti paskirstymo tvarkos 
aprašą, Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms per du etapus skiria lėšas, kurių pagrindinė 
paskirtis – mokinių pavėžėjimo užtikrinimas. 

Didžiajai daliai mokytojų, kurie dabar dirba Adutiškio skyriuje, yra pasiūlyta toliau tęsti 
darbo santykius Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje.  

Šiuo svarbiu klausimu ne kartą buvo rengti susitikimai, kuriuose vyko karštos diskusijos. 
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius ir Švietimo kokybės ir regioninės politikos 
departamento direktorius Aidas Aldakauskas.  

Adutiškio bendruomenė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierių, Lietuvos Respublikos Prezidentą. Bendruomenei pateiktas  Lietuvos 
Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos atsakymas, kad nėra kitų kelių ar alternatyvų 
sprendžiant šią problemą. 

 
Violeta Čepukova siūlo registruotis klausimams. 
 
Vida Rastenienė. Ar teko bendrauti su tėvais pirmokų, kurie eis į mokyklą? Kadangi, ko 

gero, pradinukams teks sunkiausia dalia,  anksti keltis važiuoti. Žinome, kad visgi 40 km tai ne 4 
km vaikui. Ir kaip tėvai į tai reaguoja? 

Kęstutis Kapačinskas. Asmeniškai neteko, bendravo mokykla. Iš tikrųjų jūsų klausime yra 
kelios dedamosios. Atsakymas būtų toks – pirmokų nėra daug, tikrai jų gaila, bet realūs skaičiai yra 
tokie, kad kitais metais, geriausiu atveju visose pradinėse klasėse bus 8 mokiniai, kai tuo tarpu 
dviejose klasėse minimaliai turėtų būti 8 mokiniai. Tad nėra jokių galimybių tą pradinio ugdymo 
skyrių palikti, nes net nėra jungimo variantų, kad dvi klases sujungus būtų 8 mokiniai. Tokį 
salemonišką sprendimą turbūt Ignalinos savivaldybė teikia tarybai, nežinau, jau gal ir patvirtino 
kažkuriame iš Daugėliškio ar Saldutiškio skyrių, turbūt Dukšto skyriuje palieka vieną jungtinę 2–4 
klasę, kai ten yra virš 8 mokinių, kai tuo tarpu visos kitos klasės nėra formuojamos. Šitas 
sprendimas, kuris mums skaudus, kadangi mes turime vienintelį tokį atspirties tašką, iš tikrųjų ilgą 
laiką buvusio kultūros židiniu, bet šitie visi procesai eina visoj Lietuvoj ir eina gretimose 
savivaldybėse. Kaip žinoma, Ignalinoje uždaromas Ceikinių skyrius ir Mielagėnų skyrius. Dūkšto 
skyriuje lieka paminėta 2–4 klasė, Daugėliškio skyriuje lieka 10-ta klasė ir priešmokyklinio 
ugdymo grupės, kaip ir pas mus teikiamame sprendimo projekte. Joniškio skyriuje, kuris yra 
artimas mūsų rajonui, nes dalis vaikų iš to skyriaus lanko mūsų Pabradės „Ryto“ gimnaziją, irgi 5–8 
klasės uždaromos, tačiau pradinukų komplektai ten yra paliekami, nes bus 16 vaikų per 4 klases, 
teoriškai vieną klasę finansuodami jie tą skyrių gali išlaikyti. Lygiai taip pat, kaip mes susidūrėme, 
tai uždaromas Saldutiškio skyrius. Iš tikrųjų, kaip kai kas sako, šitas „buldozeris“, naujas teisės 
aktas, važiuoja per visą Lietuvą ir daro tuos dalykus. Tai dėl pirmokų galbūt galėtų direktorė 
pasisakyti, nes tie pavėžėjimo planai, kurie nustatyti daliai vaikų, tai bus šiek tiek vėliau negu jie 
dabar į Adutiškio mokyklą išvažiuoja, kadangi ten organizuojamas pavėžėjimas turbūt keturiais 
reisais, maršrutiniu transportu ir mokykliniais autobusais. 

Rima Razmienė. Su tėvais buvo bendrauta šiuo klausimu. Kai mes supratome, kad 
neturime galimybės finansuoti mokyklos tam tikrų klasių savivaldybės lėšomis, kėlėme klausimą, 
kad galbūt pradinukai, priešmokyklinukai, tai buvo prioritetas, ir tėvai supranta, kad negalime 
padaryti daugiau negu galime ir negu nurodyta. Galėčiau pasakyti, kad dar iki šios dienos 
sprendimo, mes jau du mokinius iš pradinės klasės pačių tėvų noru priėmėme į pirmąją klasę. Tėvai 
perkėlė vaikus suprasdami tos situacijos neišvengiamumą. Mes su tėvais kalbame, kad galbūt, jeigu 
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bus poreikis, jeigu norės važiuoti tik pradinukai ir viena valanda vėliau, tą mes irgi galėtume 
sureguliuoti. Svarstome visus variantus, kaip palengvinti tų vaikų gyvenimą. 

Raimondas Pauliukevičius. Ar numatyti atsakingi asmenys, kurie užtikrintų saugumą tiek 
kelionės į mokyklą  metu, tiek grįžtant atgal, kad tarp vyresnių ir jaunesnių mokinių neįvyktų kokie 
nors konfliktai? 

Kęstutis Kapačinskas. Taip, mokykla šį dalyką tikrai padarys, jeigu dar nepadarė. Kolkas 
nėra nustatyti reisai, tai įsakymo dar nerašys, bet jūsų pasiūlymas, siūlytas ir per komitetą, yra 
visiškai logiškas ir bus vykdomas. 

Simona Kazlienė. Ar taryba turėjo teisinių galimybių šio sprendimo išvengti? Ir kodėl, jei 
taip arba ne?  

Kęstutis Kapačinskas. Na, nesu teisininkas, negalėčiau sakyti, kad yra ar nėra teisinių 
galimybių. Yra tinklo taisyklės, kurias privaloma vykdyti. Vyriausybės nutarimas numato 
vyriausybės nutarimų įgyvendinimą savivaldybių teritorijose, kontroliuoja Vyriausybės atstovų  
įstaiga, tai iš tikrųjų, jei toks tinklo planas nebūtų patvirtintas, tokių praktikų Lietuvoje yra 
daugiausia su viena ar kita mūsų kaimyne savivaldybe, būtų duodama į teismą, greičiausiai 
savivaldybė įklimptų į teisinius, administracinius ginčus dėl  nevykdomo Vyriausybės nutarimo. 
Kita šio dalyko pusė – tiek iš ministerijos, tiek iš ministerijos atsakingų asmenų išaiškinimų, tokios 
klasės, kurios neatitiks tinklo taisyklių , kaip Adutiškyje, apart tos išimties, kuri taikoma tautinių 
mažumų mokykloms ir taikoma vienos kl. mokykloje arba skyriuje, mokiniai nebus registruojami 
mokinių registre, taps nesimokantys. Visiškai nebus finansuojamos tos klasės ir mokytojų 
atlyginimai. Savivaldybė viską padarė, kad Adutiškio skyrius kaip įmanoma ilgiau išsilaikytų. 
Praėjusiame plane buvo numatyta, kad pagal anksčiau galiojančias taisykles tas skyrius galėtų ir 
turėtų galimybę egzistuoti iki 2023–2024 mokslo metų. Tačiau pasirodė naujos tinklo plano 
taisyklės, tad teko tuos sprendimus priimti anksčiau. 

Jei prisimenate iš komitetų mokinių struktūrą, tai yra vadinama vidurinio ugdymo 
programos klasės, kuriose yra virš 10 vaikų, nors ir nevisiškai atitinka tinklo taisykles, t. y. jos būtų 
finansuojamos iš savivaldybės, liktų viena, o visos kitos klasės vidurkis kuo einant žemiau, tuo 
mažesnis. Jei imant 5–8 klases, klasės mokinių vidurkis yra 3,3 vienoj klasėj, kai reikia 8. 

Violeta Čepukova. Gal šiuo momentu yra svarbiausia, kad vaikai nebūtų įtraukiami į 
mokinių registrą, o antras pagal svarbumą dalykas – nuostoliai. Tai yra rizikos veiksniai. 

Konstantas Ramelis. Iš vedėjo paaiškinimo supratau, kad vienas iš pagrindinių motyvų, 
kodėl reikia Adutiškį naikinti, tiesiogine prasme ir bendruomenę, ir vaikus – ekonominė, kad bus 
per brangu, nes vaikų trūksta. Jei ne tai, tad kiek būtų sutaupyta? Jūs, aišku, paskaičiavote, nes kai 
reikia užsieniečiams dviem ar trims vaikams, mokytojams etatai atsiranda. Pagaliau mes patys 
nustatome biudžetą ir patys skirstome savo lėšas. Jūs remiatės taisyklėmis, tačiau puikiai žinote, kad 
kiekvienos taisyklės turi išimtis ir savivaldybė tas išimtis gali taikyti. Tai kodėl jūs pasirenkate 
naikinimo variantą? 

Kęstutis Kapačinskas. Pirmas dalykas, kad Adutiškio skyriaus vidaus struktūros pertvarka 
visiškai nesusijusi su ekonominiais motyvais. Jeigu tai būtų ekonominiai motyvai, tai  direktorei dar 
sausio mėnesį meras pažadėjo, kad bendromis jėgomis, jeigu būtų tokia galimybė, tam lėšų surasti 
apie 300 000 ir stengtųsi įkalbėti tarybos narius išlaikyti mokyklą. Iš tikrųjų tai yra ženkliai mažesni 
už  minimaliai reikalingus vaikų skaičius, kad būtų klasės formuojamos. Ir yra Tinklo taisyklės. 
Tinklo taisyklės, kaip jeigu skaitėt, numato išimtis, kurios mūsų rajonui, išskyrus Pabradės 
„Žeimenos“ gimnaziją, nuo 2024 metų leidimas turėti 12 vaikų, o ne 21. Jokių variantų ir išimčių, 
ieškojimų šitame dalyke nėra. Taip pat norėčiau nesutikti, kad vaikai važiuos į mokyklą pusantros 
valandos, ir dėl geltonųjų autobusų.  30 km atstumą „Maps lt “ formuoja kaip valandos ir trylikos 
minučių. Ministerijos teisės aktuose leidžia vežti vaikus iki 1h maršrutais. 

 
Violeta Čepukova siūlo registruotis pasisakymams.  
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Vida Rastenienė. Gal reikėtų paieškoti ir kitų sprendimų, kadangi Adutiškis yra toliausiai 
esantis miestelis ir jį reikia palaikyti. Gal reikia savivaldybei paremti ir atidaryti privačią mokyklą?  
Gal neskubėkime šiandien priimti sprendimo ir gerai viską apsvarstykime. 

Konstantas Ramelis. Savo ruožtu atkreipiu dėmesį, kad sprendžiant tokį rimtą ir jautrų 
klausimą nereikia būti pirmiems respublikoje ir jį priimti. Kviečiu tarybos narius nepalaikyti ir šiam 
sprendimui nepritarti.  

Kęstutis Kapačinskas. Mes bendrąjį planą tvirtinamės po Ignalinos, Molėtų ir Utenos. Tai 
darome ne pirmi Lietuvoje. Jei būtų galimybė, mokyklos direktorė, mokyklos bendruomenė ir 
tarybos nariai tikrai pasistengtų rasti galimybių Adutiškio skyrių išlaikyti. 

Formaliai Adutiškio skyrius lieka, nors ir vykdantis tik priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo programas. Pasikeitus demografijai pradinės klasės galėtų atsirasti. 

Mokyklų paskirstymo tvarka bus nurodyta ir privačioms mokykloms. Turėdamos mažesnes 
klases, negu nustatyta tinklo tvarkymo kūrimo taisyklėse, privačios mokyklos negaus lėšų. 

 
 
Violeta Čepukova siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 7, SUSILAIKĖ – 1. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
12. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir 

klasių skaičiaus srautuose, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus  2022–2023 mokslo metams nustatymo. 

 
Pranešėjas Kęstutis Kapačinskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo 

įstaigą bendrieji kriterijai įpareigoja savivaldybę iki gegužės 31 dienos nustatyti mokinių skaičių ir 
klasių skaičių srautuose, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių kitiems metams. 2022–2023 metams teikiamos klasės yra 
sudarytos atsižvelgiant į rajono mokinių skaičių  mokinių registro duomenimis, į mokyklų pateiktus 
patikslinimus, taip pat atsižvelgiant į Tinklo kūrimo taisykles. Klasių komplektavimas atitinka 
minėtas tinklo kūrimo taisykles ir ten nustatytus skaičius. Svarstyta komitetuose ir juose buvo 
pritarta. 

 
Violeta Čepukova siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Violeta Čepukova siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Violeta Čepukova siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 2, SUSILAIKĖ – 3, NEBALSAVO – 3. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
Pirmininkauja Rimantas Klipčius 
 
13. SVARSTYTA. Dėl patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti valstybės turto nurašymo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
Šiuo sprendimo projektu siūloma nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti nusidėvėjusį, sugedusį, nenaudojamą valstybei nuosavybės teise priklausantį 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį 
materialųjį turtą, kuris buvo perduotas Viešajai įstaigai Švenčionių rajono pirminės sveikatos 
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priežiūros centras, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms ir  Švenčionių 
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. Komitete klausimas buvo apsvarstytas ir jam buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 1. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 
14. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.  
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
Rimantas Klipčius informuoja, kad dėl šio sprendimo projekto ir dėl kito sprendimo 

projekto „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 
savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo“, tarybos narė Raja Krupenina nori nusišalinti. 

 
Raja Krupenina nusišalina dėl viešų privačių interesų, kadangi jos dukra gyvena 

socialiniame būste. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant šį klausimą. 
BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 4. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė. Siekiant kuo efektyviau aprūpinti asmenis ir šeimas, įrašytas 

į sąrašus aprūpinti socialiniu būstu ir turinčius teisę į socialinio būsto nuomą, šiuo sprendimu  
siūloma iš savivaldybės biudžeto specialiosios programos lėšų, skirtų būsto įsigijimui Švenčionių 
rajono savivaldybėje, skirti 15000 eurų vieno kambario būsto pirkimui Švenčionėlių mieste. 
Klausimas apsvarstytas komitete ir jam buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
  
15. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. 

sprendimo Nr. T-59 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto 
fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.  

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

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 
28 d. sprendimo „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo 
dalies, sąrašų patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės būsto fondo sąrašą. Įgyvendinant šį sprendimą, 
du savivaldybės būstai bus išnuomoti socialinio būsto nuomos sąlygomis, vienas bus  siūlomas 
išsinuomoti eilės tvarka į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą 
įrašytiems asmenims ar šeimoms. Komitete klausimui buvo pritarta. 
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Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 3. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 

16. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB 
„Vilniaus vandenys“. 

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

UAB „Vilniaus vandenys“ sutikus, siūloma pagal turto patikėjimo sutartį 10 metų 
laikotarpiui perduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijai 
vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, 
esančius Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose, įmonei UAB „Vilniaus vandenys“. Klausimas 
apsvarstytas komitete ir jam buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra.  
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 2. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

  
 
17. SVARSTYTA. Dėl  nekilnojamojo turto  Švenčionių r. sav.,  Švenčionėlių m., 

Partizanų g. 2, pirkimo savivaldybės nuosavybėn.  
 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
Teikiamas sprendimo projektas, kuriuo prašoma iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti iki 

115 000 eurų nekilnojamojo turto – gamybinio pastato ir pastato-katilinės pirkimui. Pastatai yra 
Švenčionių r. sav.,  Švenčionėlių mieste, Partizanų g. 2.  

Yra parengtas ekonominis socialinis pagrindimas, dėl ko toks projektas yra teikiamas. 
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame projekte yra išaiškinti tikslai ir uždaviniai. 
Tarybos nariai informaciją žino, nes svarstė ir patvirtino mūsų rajono 2021–2027 metų strateginį 
planą, kuriame vienas iš uždavinių – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai bei investicijų 
pritraukimui. Uždaviniuose yra detalizuota kurti ir skatinti bei plėsti verslui palankią infrastruktūrą, 
verslo inkubatorius, kuriant kultūros ir kūrybinės industrijos ir kompetencijos centrus. 

Į savivaldybę kreipėsi fizinis asmuo, kuris yra šio turto savininkas. Jis šiuos pastatus yra 
įsigijęs ir moka kaip už gamybinės paskirties pastatus nemažus nekilnojamojo turto mokesčius. 
Mokesčiai, neatliekant kitų veiksmų, kad pastatą galima būtų prikelti ir galimai jį įveiklinti, jam 
sudaro problemą. Savininkas nutarė kreiptis į savivaldybę prašydamas savivaldybės įvertinti, kad 
šie pastatai buvo pastatyti 19 a. antroje pusėje. Siūlomas parduoti pastatas yra pusantro tūkstančio 
kvadratinių metrų – Lietuvos siaurojo geležinkelio, 71 km ilgio, 1886 metų statybos, Švenčionėliai 
– Postavai, depas, esantis Švenčionėliuose. Savininkas neturėdamas galimybės toliau pastatų turėti 
nori juos nugriauti. Savivaldybė savo planuose įvertinusi, kad Švenčionėliai yra būtent tas miestas, 
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kuris yra orientuotas į turizmo plėtrą. Reikėtų įvertinti viską ir galvojant apie tai, kad pastatas yra 
regioninės reikšmės nekilnojamo turto vertybė, jam yra suteiktas reikšmingas statusas.  

Į tą pastatą reikėtų investuoti. Vyko konsultacija su architektais, buvo aptarta, ką 
savivaldybė galėtų padaryti pastatą rekonstruojat. Jį reikėtų sutvarkyti, kad būtų originali lenkta 
forma, sutvarkyti vidaus pertvaras, pakeisti langus ir ištrupėjusį mūrą. Architektų pasiūlymu 
pastatas galėtų būti padalintas į vienuolika segmentų su atskirais įėjimais ir kiekviename iš jų turėtų 
būti padarytos būtinos komunikacijos. Segmentai galėtų būti nuomojami ilgalaikės nuomos 
sąlygomis kūrybinių industrijų atstovams.  

Pats siūlytojas yra atlikęs turto vertinimą ir pastatas yra įvertintas  130 000 eurų verte. 
Žemės sklypas yra valstybės ir dabar yra nuomojamas. Jei taryba pritartų, siūloma nemokėti 
daugiau kaip 115 000 tūstančių eurų. Privaloma tvarka pastatas būtų vertinamas iš naujo, būtų  
sudaroma komisija, pradedamos derybos. Tarybai pritarus būtų galimybė nusiderėti nuo 115 000 
Eur.  

Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje klausimas 
buvo svarstytas, komitete klausimui pritarta. 

 
Rimantas Klipčius. Siūlo registruotis klausimams.  
 
Antonij Jundo. Kadangi žemės sklypas yra valstybės, tai gal  palaukime, kol šeimininkas 

susitvarkys visą šitą teritoriją sugriovęs. Tada galima būtų paimti nuomai 25 metų terminui ar dar 
ilgesniam laiko tarpui ir nereiktų investuoti tiek daug pinigų. Šiuo metu rajone labai sunki finansinė 
padėtis. Kiek žinome, šiuo metu tiek vienas, tiek kitas komunalinis ūkis neturi lėšų atlyginimams 
sumokėti. Šiandien uždarome Adutiškio mokyklą, nes nerandama lėšų jos išlaikymui, o pastato 
pirkimui randami tokie didžiuliai pinigai, kuriuos galima būtų panaudoti daug tikslingiau ir 
naudingiau. Manau, kad šis pirkinys šiuo metu rajonui nereikalingas. 

 Rimantas Klipčius. Dėl savivaldybės finansinės padėties reikėtų rimtesnių argumentų. Dėl 
savivaldybės finansinės situacijos turbūt kartą per dvi savaites Finansų skyrius informuoja. Skolos 
yra mokamos laiku, atsiskaitymų skolų nėra. Yra planuojamas biudžeto perskirstymas artimiausiu 
metu. Gyventojų pajamų mokestis surenkamas sėkmingai ir ateinantį mėnesį  savivaldybė 
perskirstys biudžeto perviršį. Kalbant apie savivaldybės finansinę padėtį, padėtis yra kaip niekad 
gera. O ar reikia ar nereikia mums šio kultūros paveldo, nuspręs tarybos nariai. Aš manau, kad 
reikia, nes tai yra istorinis paveldas, 50 metų senumo. Tas pastatas miestui yra svarbus, ne veltui tą 
pastatą siūloma įtraukti į kultūros vertybių registrą. 

Raimondas Pauliukevičius. Ar ne per didelė kaina už pastatą, į kurį reiks daug investuoti ir 
neaišku, kokios jis yra dabar būklės?  Kadastriniai matavimai tikriausiai yra labai seniai daryti? 

Rasa Bliūdžiuvienė. Yra pas mus pateikta turto vertinimo ataskaita, kuri yra naujai 
padaryta ir kadastriniai matavimai yra padaryti neseniai. 

Rimantas Klipčius. Jei savivaldybės taryba įsigytų šį objektą ir jis taptų nuosavybe, pirmas 
dalykas, kurį reikėtų padaryti, atlikti šio statinio techninį projektą, kurio metu būtų parengtos 
priemonės, skirtos pastato atnaujinimo darbams. Vakar su Strateginio skyriaus vedėja lankėmės 
Vilniaus mieste, kur vyko diskusija dėl Europos Sąjungos lėšų naujo finansinio laikotarpio. Vizito 
metu buvo pristatyta viena iš priemonių – kūrybinių industrijų galimas projektas, kuris galėtų būti 
įgyvendintas šioje teritorijoje ir patalpose. Neturėdama nuosavybės teisių į šį objektą savivaldybė 
tokių projektų pateikti negalėtų, kadangi būtume ne savininkai. Tuo atveju teikti projektus lėšoms 
gauti būtų neįmanoma arba sudėtinga. 

Konstantas Ramelis. Kas užsakė turto vertinimą? 
Rasa Bliūdžiuvienė. Pats savininkas. 
Konstantas Ramelis. Savininkas ruošiasi tą pastatą nugriauti, nes finansiškai sunku jį 

išlaikyti. Jis negali jo nugriauti, tai yra kultūros paveldas. Jūs sakote, kad tą pastatą reikia gelbėti, 
kalbate nesąmones. Jūs taip kalbate, kad įtikintumėte tarybos narius. Kad savininkas neišlaikydamas 
nori nugriauti, kadangi yra kultūros paveldas, tai jį reikia gelbėti, o savivaldybė yra labai turtinga ir 
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galime skirti tokias lėšas nupirkti tą objektą, daryti, užsakyti projektą ir įvaryti nežinia kiek 
tūkstančių. 

Rasa Bliūdžiuvienė. Čia yra vienas iš variantų, ką galėtų padaryti savivaldybė. Jei žmogui 
neleidžia įstatymai jo nugriauti, jis jį gali užkonservuoti, bet mes turime ir strateginio plano viziją. 

Rimantas Klipčius. Kolegos, matau, kad čia yra susikirtimas vizijose. Šiandieną svarstome 
klausimą ne dėl pastato nugriovimo, o kad šis objektas būtų perimtas į savivaldybės nuosavybę ir iš 
šio pastato būtų paverstos kūrybinės erdvės, išsaugota ateities kartoms unikalus objektas – siaurojo 
geležinkelio depas, kuris yra unikalus Lietuvoje. Svarstome sprendimą, ar taryba sutinka uždėti 
ribas aukciono būdu, kuriai sumai tas objektas galėtų būti nupirktas. Procedūriniu principu 
savininkas yra padaręs turto vertinimą, ir po to, kai taryba priimtų sprendimą, analogiškai 
savivaldybė turėtų užsakyti turto vertinimo bylą, kurios metu būtų dar kartą atliktas vertinimas, jau 
savivaldybės užsakymu ir tuo metu turėtų įvykti aukcionas.  

Konstantas Ramelis. Ateities kartos šiuo objektu galėtų naudotis po kokių 5–6 metų ar dar 
vėliau, o pinigus reikia mokėti šiandien. Turiu pastebėjimą, kad dėl šito objekto labai suinteresuotas 
meras, kuris yra artimuose draugiškuose santykiuose su pastato savininku. Manau, kad meras turėjo 
nusišalinti, o ne aktyviai agituoti už pirkinį. 

Rimantas Klipčius. Esu Švenčionėlių miesto patriotas ir turiu didelių sentimentų šiai 
vietovei, turiu viziją, kaip galėtų ši vietovė vystytis ir plėtotis, ir manau, kad toks kūrybinis 
potencialas, kuris šiuo metu kuriasi Švenčionėliuose, turėtų būti palaikomas. Kuomet objektas bus 
sukurtas ir bus pritaikytas visuomenei, bus parengtas projektas, manau, tiek man, tiek jums, tiek 
tarybos nariams, bus malonu apsilankyti ir pasidžiaugti padarytu sprendimu. 

Simona Kazlienė. Ar šis objektas tikrai gali būti teikiamas, ar mes turime palaikymą iš 
centrinės valdžios? Ar antrasis Švenčionėlių simbolis, o gal pirmasis vandens bokštas raudonų 
plytų, kuris taip pat yra privačiose rankose, ar yra atnaujinti kontaktai su savininku ir pradėjote 
derėtis dėl to pastato perėmimo ir ką mes galėtume galvoti dėl įveiklinimo? 

Rasa Bliūdžiuvienė. Jei taryba pritartų šio projekto galimoms deryboms, aišku, kad be 
depo pastato, dar vienas simbolis yra vandentiekio bokštas. Bokšto savininkas yra kreipęsis į 
savivaldybę siūlydamas pirkti šį pastatą, dabar naujai kontaktai šiuo metu nėra atnaujinti. Jeigu 
kalbėsime ateityje apie vandens bokštą, taip pat reikės galvoti, kaip jį rekonstruoti. 

Vaida Babrauskienė, Strateginio skyriaus vedėja. Trumpai apibūdino situaciją apie viziją. 
 
Rimantas Klipčius. Siūlo registruotis pasisakymams.  
 
 
Antonij Jundo. Kad ir kaip meras besistengtų mus visus įtikinti, kad čia bus labai gera 

investicija, bet mes visus šiuos teiginius priimame kaip „makaronų kabinimą“. Šiai „aferai“ mes 
nepritarsime ir nepalaikysime šio sprendimo. 

Simona Kazlienė. Šitą projektą labai palaikau, nes tai yra ambicinga ir perspektyvu. 
Šiandien Švenčionėliuose veikia nauja erdvė geležinkelio stotyje ir ji susilaukia daug svečių, 
atvažiuojančių iš miestų. 

Janina Deveikienė. Noriu pasisakyti už šį projektą, nes visi čia diskutavo, bet ar nors 
vienas buvote privažiavęs prie to pastato. Kadangi po komiteto suabejojau dėl kainos, aš 
nuvažiavau ir apžiūrėjau tą pastatą. Jis yra apleistas, bet jį sutvarkius bus tikrai gražu. Ir jei ateina 
Europinis projektas, pasistenkime išlaikyti tai, ką mes dar turime. 

Konstantas Ramelis. Rūpestis Švenčionėliais sveikintinas, bet lėšos yra viso rajono ir 
turime ir kitus miestus. Reikia rūpintis ir kitais miestais. Kas dėl raudonų plytų, turbūt kitą kartą bus 
sprendimas pirkti vandens bokštą Švenčionėliuose, jį restauruoti ir turėti. Manau,  šiuo metu nėra 
poreikio rajonui šaukti, kad saugome kultūros paveldą. Yra savininkas ir tegu rūpinasi, o jei 
nesirūpina, jį galima nubausti. Dabar šis objektas nėra būtinas.  
 

Rimantas Klipčius. Siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 5, SUSILAIKĖ –2. 
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NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
Rimantas Klipčius pristato kitą darbotvarkės klausimą. 
 
 
18. SVARSTYTA. Dėl normatyvų ir koeficientų, taikomų socialinio būsto ir kito 

Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiams apskaičiuoti, nustatymo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
Pasikeitus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo bei  Lietuvos  Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 nuostatoms, reglamentuojančioms 
savivaldybės būsto nuomos skaičiavimą,  patvirtinti  normatyvus,  koeficientus, taikomus rajono 
savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti. 

Sprendimu  siūloma  nustatyti ir rinkos  pataisos koeficientą (R = 1,2), taikomą Švenčionių 
rajono  savivaldybės būsto, nuomojamo Įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais: 

1) asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų, ar 
kitam asmeniui, kuris yra be šeimos; 

2) asmeniui, kuris yra neįgalusis, ar šeimai, kurioje yra neįgaliųjų; 
3) šeimai, auginančiai tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba); 
4) šeimai, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau 

vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); 
5) šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytiems asmenims. 
Aukščiau nurodytas koeficientas buvo nustatytas (R = 2) ir buvo taikomas aukščiau 

nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus asmenis, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties 
yra likę 5 ar mažiau metų (ši nuostata įteisinta Įstatyme) ir galioja nuo 2022 m. sausio 1 d.  

Šis klausimas  buvo svarstytas Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų 
komitete, klausimui buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
 

19. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldybės 
nuosavybėn. 

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

Siūloma sutikti perimti Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn, savarankiškoms 
savivaldybės funkcijoms atlikti (socialinių paslaugų užtikrinimui) valstybės įmonės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį  turtą 
pagal du priedus. Tai yra padėvėti baldai, kurie yra pakankamai geros būklės ir Socialinių paslaugų 
centras sutinka juos priimti. Savivaldybės nuosavybėn perimtas turtas bus perduotas patikėjimo 
teise valdyti ir naudoti Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrui. 

Šis klausimas  buvo svarstytas Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų 
komitete, klausimui buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 



18 
 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 
Rimantas Klipčius pristato kitą darbotvarkės klausimą. 

 
20. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T-68 ,,Dėl savivaldybės turto priskyrimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
patikėjimo teise “ pakeitimo. 

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

Prašoma leisti papildyti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. 
sprendimą, įpareigojant Švenčionių rajono savivaldybės administraciją iki šių metų birželio 1 
dienos grąžinti tame sprendime nurodytą turtą ir patikėjimo teise šį turtą išregistruoti iš 
savivaldybės administracijos.  

Turtas buvo perkamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ ir įregistruotas patikėjimo teise 
savivaldybės administracijai. Dabar šis turtas yra reikalingas UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“ 
vandentvarkos funkcijai vykdyti. Turtą reikia išregistruoti iš savivaldybės administracijos. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo 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 tarybos 2022 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB 
„Pabradės komunalinis ūkis“ patikslinimo. 

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

Kadangi yra įsivėlusi techninė klaida, prašoma leisti pataisyti dėl vandentvarkos turto 
netaip įrašytą pastatą (dumblo apdorojimo pastato vertę). Pataisyti buvusį sprendimą atitaisant  
dumblo apdorojimo pastato likutinę vertę ir įsigijimo vertę.  

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
 
22. SVARSTYTA. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. 
Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 
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Šiuo sprendimu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktą, t. y. savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne 
socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus 
nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas, gali 
būti parduoti už rinkos vertę. 

Rajono savivaldybės administracija, gavusi savivaldybės būsto nuomininkų prašymus ir 
dokumentus dėl savivaldybės būsto pirkimo, užsakė turto vertinimą. Turto vertinimą atliko UAB 
„Turto ir verslo tyrimo centras“. Savivaldybės būsto nuomininkai pasirašytinai supažindinti su 
įvertinto turto verte. Savivaldybės būsto nuomininkai įsigyja būstus asmeninės nuosavybės teise.  

 Įgyvendinant šį sprendimą, lėšos, gautos už parduodamą savivaldybės būstą,  bus 
pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos savivaldybės socialinio būsto plėtrai.  Išlaidas, 
susijusias su savivaldybės būsto vertės nustatymu, padengia pirkėjas, lėšas pervesdamas į atskirą 
sąskaitą. 

Šis klausimas  buvo svarstytas Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų 
komitete, klausimui buvo pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
Rimantas Klipčius pristato kitą darbotvarkės klausimą. 
 
 
 
 
23. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio 

veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. 
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 
 
Rimantas Klipčius informuoja, kad Raja Krupenina nori nusišalinti nuo šio sprendimo 

projekto.  
 
Raja Krupenina nusišalina dėl viešų privačių interesų, kadangi veiklos plane minimos 

veiklos, kuriose tarybos narė dalyvauja. 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl Rajos Krupeninos nusišalinimo, svarstant šį klausimą. 
BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – nėra, NEBALSAVO – 3. 
NUSPRĘSTA. Nušalinti Rają Krupeniną nuo svarstomo klausimo. 
 
Pranešėja Vaida Babrauskienė. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariams teikiama 

Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo 
ataskaita patvirtinimui. Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 
2021 metų įgyvendinimo ataskaita parengta ir teikiama tvirtinti rajono savivaldybės tarybai 
vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-261.  

Šis klausimas buvo pristatytas ir aptartas Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir 
kaimo reikalų komitete, Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komitete ir strateginio 
planavimo komisijoje. Komitetuose ir komisijoje ataskaitai buvo pritarta. 
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Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 
Rimantas Klipčius pristato paskutinį darbotvarkės klausimą. 
 
24. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas 

Pabradės mieste“ įgyvendinimui. 
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 
Prašoma pritarti pagal 2022 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms 

gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, 
sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar 
teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, 
finansuojamo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projekto „Atviros bendruomeninės 
erdvės įkūrimas Pabradės mieste“ įgyvendinimui. Prašoma skirti iš rajono savivaldybės biudžeto ne 
mažiau kaip 10 proc. nuo projekto sąmatos išlaidų, taip pat padengti netinkamas Sporto rėmimo 
fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidas. 

Projekto „Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste“ tikslas – sukurti 
sąlygas didinti visų tikslinių grupių fizinį aktyvumą, ugdyti tradiciją / polinkį užsiimti reguliaria / 
dažnai pasikartojančia fizinio / sportinio aktyvumo veikla. Projekto uždaviniai – visiems 
prieinamoje vietoje įrengti atvirą lauko treniruokliais ir kita sporto įranga aprūpintą aikštelę, skatinti 
bendruomenės narių tradiciją ir įprotį dalyvauti sporto renginiuose bei grupiniuose fizinio aktyvumo 
užsiėmimuose lauke, formuoti sveikos gyvensenos poreikį visuomenėje, skiepyti aktyvaus judėjimo 
įgūdžius, taikyti įvairesnes formas aktyviam laisvalaikiui. Projektu siekiama skatinti fizinį 
aktyvumą išnaudojant viešąją erdvę, įrengiant įvairioms raumenų grupėms skirtus lauko 
treniruoklius bei lauko gimnastikos įrenginius. Planuojama įsigyti ir įrengti 12 lauko treniruoklių 
bei daugiafunkcinį lauko gimnastikos įrenginį.   

 Šis klausimas buvo pristatytas ir aptartas Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir 
kaimo reikalų komitete, Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komitete, komitetuose 
klausimui pritarta. 

 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. Klausimų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 
 
Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 
 

 
 

Posėdis baigtas 12.25 val. 
 
 
Posėdžio pirmininkas                          Rimantas Klipčius 
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Posėdžio sekretorė                                                                           Martyna Mosevičiūtė 
 

 


