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1. Dėl Švenčionėlių miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėja Anželika Terleckienė, Švenčionėlių miesto kultūros centro direktorė. 
 
2. Dėl Švenčionių miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėjas Aurimas Baliukonis, Švenčionių miesto kultūros centro direktorius. 
 
3. Dėl Pabradės miesto kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėja Lolita Vilimienė, Pabradės miesto kultūros centro direktorė. 
 
4. Dėl Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėjas Kęstutis Lisauskas, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro 

direktorius. 
 
5. Dėl Nalšios muziejaus 2022 m. veiklos ataskaitos. 
Pranešėja Alytė Šekštelienė, Nalšios muziejaus direktorė. 
 
6. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėja Leonarda Vilčiauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė. 
 
7. Dėl Švenčionių rajono sporto centro 2022 m. veiklos ataskaitos.  
Pranešėjas Artūras Paulauskas, Švenčionių rajono sporto centro direktorius. 
 
8. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Jadvyga Samuilevičienė, savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja. 
 
9. Dėl maksimalaus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų išlaidų 

finansavimo Švenčionių rajono gyventojams dydžio nustatymo.  
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
 
10. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.  
Pranešėja Eglė Jakštaitė-Rouda, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 
 
11. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 

,,Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Švenčionių rajono gyventojams dydžių 
nustatymo“ pakeitimo.  



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

 
12. 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. 

 
13. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023-2025 metų Strateginio veiklos plano 

patvirtinimo.  
Pranešėja Vaida Babrauskienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja. 
 
14. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. 
Pranešėja Jolanta Suboč, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja 
 
 

 
 

 
 
Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės  
apsaugos komiteto pirmininkė Violeta Čepukova 


