
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. kovo 25 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 tarybos, mero
ir administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo

M. Rekst, Vilniaus 
rajono savivaldybės 
merė

10.05

2. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  metų  biudžeto
padidinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.50

3. Dėl pritarimo Vilniaus regiono integruotos teritorijos vystymo
programos 2021 m. ataskaitai

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.55

4. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30
d.  sprendimo  Nr.  T3-105  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
ikimokyklinio  ir  bendrojo  ugdymo  mokyklų  priešmokyklinio
ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.00

5. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  bendrojo  ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.05

6. Dėl  Vilniaus  r.  Maišiagalos  Lietuvos  didžiojo  kunigaikščio
Algirdo gimnazijos nuostatų patvirtinimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.10

7. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d.
sprendimo  Nr.  T3-164  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
švietimo  įstaigų  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus
nustatymo“ dalinio pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.15

8. Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

11.20

9. Dėl  prašymo  perduoti  Vilniaus  rajono  savivaldybei  kitos
paskirties  valstybinės  žemės  sklypą  valdyti,  naudoti  ir
disponuoti juo patikėjimo teise

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

11.25

10. Dėl turto nuomos viešo konkurso būdu L. Lipnicka, 11.30
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Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

11. Dėl buto Vilniaus r., Bezdonių sen., Arvydų k., Liepų g. 33-5,
pardavimo

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

11.35

12. Dėl socialinio būsto Vilniaus r., Lavoriškių sen., Lavoriškių k.,
Liepos g. 9-1, išnuomojimo

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

11.40

13. Dėl  savivaldybės  turto  perdavimo  panaudos  pagrindais  VšĮ
„Plačiajuostis internetas“

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

11.45

14. Dėl  viešame  aukcione  parduodamo  Vilniaus  rajono
savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašo,  patvirtinto  Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos 2020
m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione
parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto
ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, pakeitimo

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

11.50

15. Dėl  turto  perdavimo  UAB  „Vilniaus  vandenys“  ir  įstatinio
kapitalo didinimo

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

11.55

16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

12.00

17. Dėl  akredituotų  socialinės  priežiūros  paslaugų,  teikiamų
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, įkainio patvirtinimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.05

18. Dėl  asmens  (šeimos),  auginančio  (-čios)  nepilnametį  (-čius)
vaiką (-us), socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.10

19. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  socialinių  paslaugų  įstaigų
vadovų 2021 metų veiklos ataskaitų

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

12.15

20. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  metų  socialinių
paslaugų plano patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 

12.20



skyriaus vedėja
21. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  vardu  sudaromų  sutarčių

rengimo ir pasirašymo tvarkos patvirtinimo
A. Bulnis, Teisės 
skyriaus vedėjas 

12.25

22. Dėl  kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  lėšų,  skirtų
savivaldybei  vietinės  reikšmės  kelių  (gatvių)  tinklui  plėsti  ir
užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos
aprašo patvirtinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.30

23. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir
gatvių trimečių objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.35

24. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir
gatvių strateginių objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.40

25. Dėl  susisiekimo  komunikacijų  statybos,  rekonstravimo  ir
remonto,  dalyvaujant  fiziniams  ir  juridiniams  asmenims,
tvarkos aprašo patvirtinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.45

26. Dėl  pritarimo  projekto  Nr.  05.4.1-APVA-V-016-01-0009
„Kraštovaizdžio  vertybių  apsauga ir  pritaikymas  pažinti  (II)“
veiklos  „Kelio  ženklų  projektavimas  ir  įrengimas  saugomose
teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ partnerystės sutarčiai

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.50

27. Dėl  VšĮ  Vilniaus  rajono  centrinės  poliklinikos  2021  metų
finansinių  ataskaitų  rinkinio  patvirtinimo  ir  pritarimo  VšĮ
Vilniaus  rajono  centrinės  poliklinikos  2021  metų  veiklos
ataskaitai

V. Žvirblienė, VšĮ 
Vilniaus rajono 
centrinės 
poliklinikos 
vyriausioji gydytoja

12.55

28. Dėl  VšĮ  Vilniaus  rajono Nemenčinės  poliklinikos  2021 metų
finansinių  ataskaitų  rinkinio  patvirtinimo  ir  pritarimo  VšĮ
Vilniaus  rajono  Nemenčinės  poliklinikos  2021  metų  veiklos
ataskaitai

O. Kačanas, VšĮ 
Vilniaus rajono 
Nemenčinės 
poliklinikos
vyriausiasis 
gydytojas

13.00

29. Dėl  audito  atlikimo  VšĮ  Vilniaus  rajono  Nemenčinės
poliklinikoje

O. Kačanas, VšĮ 
Vilniaus rajono 
Nemenčinės 
poliklinikos
vyriausiasis 
gydytojas

13.05

30. Dėl  Bajorų  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Nemenčinės sen., Stripūnų k.

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

13.10

31. Dėl Palydovo g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Pagirių
sen., Pagirių k. ir Melekonių k.

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

13.15

32. Dėl Užupio g. trasos pertvarkymo ir pratęsimo Vilniaus r. sav.,
Pagirių sen., Pagirių k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijos planavimo

13.20



skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

33. Dėl  Gandrų g.  trasos  pertvarkymo Vilniaus  r.  sav.,  Nemėžio
sen., Paliepiukų k. ir Gandrų g. pavadinimo suteikimo Nemėžio
sen., Katilių k.

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

13.25

34. Dėl  Magnolijų  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Sudervės sen., Dambriškių k.

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

13.30

35. Dėl  žemės  sklypų,  esančių  Vilniaus  r.  sav.  Nemėžio  sen.
Nemėžio  k.  ir  Skaidiškių  k.,  kaip  ūkinei  komercinei  veiklai
skirtų teritorijų suformavimo

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

13.35

36. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo komisijos pakeitimo

T. Demeško, 
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
vicemerė

13.40

37. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir 
Ašmenos vykdomojo komiteto (Baltarusijos Respublika) 
bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo

I. Leganovič,  
Viešųjų ir 
tarptautinių ryšių 
skyriaus vyr. 
specialistė,
l. e. skyriaus vedėjo 
pareigas

13.45

38. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika)
ir Voložino rajono deputatų tarybos (Baltarusijos Respublika)
bendradarbiavimo sutarties nutraukimo

I. Leganovič,  
Viešųjų ir 
tarptautinių ryšių 
skyriaus vyr. 
specialistė,
l. e. skyriaus vedėjo 
pareigas

13.50

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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