
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. vasario 18 d.
Pradžia 10.00 val.

Eil.
Nr.

Svarstomų klausimų pavadinimas Pranešėjas
Laikas
(val.)

Dėl darbotvarkės patvirtinimo M. Rekst, 
Savivaldybės merė

10.00

1. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  –  2024  m.  strateginio
veiklos plano patvirtinimo

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.05

2. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  metų  biudžeto
patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.10

3. Dėl  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  Marijampolio  Meilės
Lukšienės gimnazijai valdyti patikėjimo teise

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.15

4. Dėl  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  Paberžės  „Verdenės“
gimnazijai valdyti patikėjimo teise

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.20

5. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  kontrolės  ir  audito  tarnybos
2021 m. veiklos ataskaitos

M. Aliošina, 
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
kontrolės ir audito 
tarnybos
Savivaldybės 
kontrolierė

10.25

6. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. Dėl  Vilniaus  r.  Šumsko  pagrindinės  mokyklos  mokyklinio
autobuso nurašymo ir likvidavimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.35

8. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d.
sprendimo  Nr.  T3-267  „Dėl  buto  Vilniaus  r.,  Juodšilių  sen.,
Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 14-46,  pardavimo“ pakeitimo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.40

9. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 

10.45

Elektroninio dokumento nuorašas



pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d.
sprendimu  Nr.  T3-339  „Dėl  sutikimo  perimti  Vilniaus  rajono
savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus, esančius Vilniaus
r.  sav.,  Avižienių  sen.,  Avižienių  k.,  Gailašių  g.“  patvirtinto
priedo pakeitimo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.50

11. Dėl  pripažinto  bešeimininkio  turto  perėmimo  savivaldybės
nuosavybėn

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.55

12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

11.00

13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

11.05

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

11.10

15. Dėl  savivaldybės  kontrolierės  Marijos  Aliošinos  kasmetinio
tarnybinės veiklos vertinimo

V. Rudinskaja, 
Personalo skyriaus 
vedėja

11.15

16. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos
stebėsenos  2021 metais ataskaitos patvirtinimo

V. Žvirblienė, VšĮ 
Vilniaus rajono 
centrinės 
poliklinikos
vyriausioji gydytoja, 
l. e.  savivaldybės 
gydytojos pareigas

11.20

17. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios  programos  priemonių  vykdymo  2021  metais
ataskaitos patvirtinimo

V. Žvirblienė, VšĮ 
Vilniaus rajono 
centrinės 
poliklinikos
vyriausioji gydytoja, 
l. e.  savivaldybės 
gydytojos pareigas

11.25

18. Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos strateginio 2022-
2024 metų veiklos plano patvirtinimo

V. Žvirblienė
VšĮ Vilniaus rajono 

11.30



centrinės 
poliklinikos
vyriausioji gydytoja

19. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilniaus rajono 
savivaldybės Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre 
nustatymo

K. Pacyna, Kultūros,
sporto ir turizmo 
skyriaus vyr. 
specialistas

11.35

20. Dėl  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  Vilniaus  rajono
savivaldybės  Rudaminos  daugiafunkciniame  kultūros  centre
nustatymo

K. Pacyna, Kultūros,
sporto ir turizmo 
skyriaus vyr. 
specialistas

11.40

21. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  aplinkos  apsaugos  rėmimo
specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo

O. Lukaševič, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja

11.45

22. Dėl piniginės paramos Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams
skyrimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.50

23. 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

R. Narunec, Žemės 
ūkio skyriaus 
vedėjas

11.55

24. Dėl  Vilniaus  rajono  želdynų  ir  želdinių  apsaugos  taisyklių
patvirtinimo

R. Narunec, Žemės 
ūkio skyriaus 
vedėjas

12.00

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

R. Narunec, Žemės 
ūkio skyriaus 
vedėjas

12.05

26. Dėl  melioracijos  programos  lėšų,  skirtų  valstybei  nuosavybės
teise  priklausantiems  melioracijos  statiniams  prižiūrėti  ir  (ar)
remontuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

R. Narunec, Žemės 
ūkio skyriaus 
vedėjas

12.10

27. Dėl Pušų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,
Zujūnų k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijos planavimo
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12.15

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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