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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas 
sausio 19 d. potvarkį Nr. V1
darbotvarkę“:  

1. Š a u k i u Švenč
val. rajono savivaldybės tarybos pos

2. S u d a r a u rajono savivaldyb
2.1. Dėl Švenčionė ų
2.2. Dėl Švenčionių
2.3. Dėl Pabradės miesto kult
2.4. Dėl Švenčionių
2.5. Dėl Nalšios muziejaus 2022 m. veiklos ataskaitos
2.6. Dėl Švenčionių
2.7. Dėl Švenčionių

administravimo lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo
2.8. Dėl Švenčionių

„Dėl Švenčionių rajono savivaldyb
patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.9. Dėl pritarimo Šven
koncepcijai; 

2.10. Dėl maksimalaus socialin
išlaidų finansavimo Švenčioni

2.11. Dėl Švenčionių
programos priemonių vykdymo 2022 met

2.12. Dėl Švenčionių
„Dėl maksimalių socialinė
nustatymo“ pakeitimo; 

2.13. Dėl Švenčionių
„Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo t
patvirtinimo“ pakeitimo; 

2.14. Dėl Švenčioni
programos 2023 metų priemoni

2.15. Dėl Švenčionių
„Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapini
neprižiūrima kapaviete ir kapaviet
teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 
 
 
 

ČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS MERAS
 

 POTVARKIS   
L RAJONO SAVIVALDY BĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR 

POSĖDŽIO DARBOTVARK ĖS SUDARYMO

2023 m. sausio 19 d. Nr. V1-6 
Švenčionys 

 

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

į Nr. V1-4 „Dėl klausimų įtraukimo į rajono savivaldyb

1. Š a u k i u Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį 202
ės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 19, Švenčionys.

2. S u d a r a u rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę
čionėlių miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos
čionių miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos
ės miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos

čionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro 2022 m. 
l Nalšios muziejaus 2022 m. veiklos ataskaitos; 

čionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitos
čionių rajono savivaldybės infrastruktūros plė

ė ų panaudojimo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo;  
čionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T

 rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmok

l pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

l maksimalaus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomen
čionių rajono gyventojams dydžio nustatymo; 
čionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos r

ų vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T

ialinės globos išlaidų finansavimo Švenčionių rajono gyventojams dydži

čionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausi
s socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo t

čionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos r
ų priemonių sąrašo patvirtinimo; 
čionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T

 laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviet
rima kapaviete ir kapavietės (kapo) indentifikavimo Švenč

teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

MERAS 

SUŠAUKIMO IR 
S SUDARYMO 

įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 
ų rajono savivaldybės mero 2023 m. 

 rajono savivaldybės tarybos posėdžio 

ėdį 2023 m. sausio 26 d. 10.00 
čionys. 

džio darbotvarkę iš šių klausimų: 
ros centro 2022 m. veiklos ataskaitos; 

ros centro 2022 m. veiklos ataskaitos; 
ros centro 2022 m. veiklos ataskaitos; 

 ugdymo ir turizmo centro 2022 m. veiklos ataskaitos; 

s viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitos; 
ūros plėtros programos ir jos 

s tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-9 
ų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

teritorijos bendrojo plano keitimo 

įgaliesiems bendruomenėje paslaugų 
 

ės sveikatos rėmimo specialiosios 

s tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 
č ų rajono gyventojams dydžių 

2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 
s paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 

s aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

s tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-9 
ros bei lankymo, kapavietės pripažinimo 

s (kapo) indentifikavimo Švenčionių rajono savivaldybės 



2.16. Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vykdymo išlaidų 
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

2.17. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 
programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo; 

2.18. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2027 metų 
programos patvirtinimo; 

2.19. Dėl Švenčionių rajono verslo plėtros fondo lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaitos; 
2.20. Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą; 
2.21. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo; 
2.22. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 

T-237 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir 
skelbimo Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pripažinimo netekusiu galios; 

2.23. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023-2025 metų Strateginio veiklos plano 
patvirtinimo; 

2.24. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. 
 
 
 
Savivaldybės meras Rimantas Klipčius 


