
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. balandžio 27 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  metų  biudžeto
padidinimo ir patikslinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.05

2. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  metų  biudžeto
asignavimų perskirstymo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.10

3. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės skolų išieškojimo ir nurašymo
tvarkos aprašo patvirtinimo

J. Šakevičienė, 
Buhalterinės 
apskaitos skyriaus 
vedėja

10.15

4. Dėl  ilgalaikio  turto  ir  atsargų  perdavimo  Vilniaus  rajono
Rudaminos  daugiafunkciniam  kultūros  centrui  valdyti
patikėjimo teise

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.20

5. Dėl kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vidaus struktūros
pertvarkymo ir reorganizavimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.25

6. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  bendrojo  ugdymo mokyklų
mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus
kiekviename  sraute  bei  mokinių,  ugdomų  pagal
priešmokyklinio  ugdymo  programą,  skaičiaus  ir
priešmokyklinio  ugdymo  grupių  skaičiaus  nustatymo  2022-
2023 mokslo metams

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. Dėl  turto  perdavimo  panaudos  pagrindais  VšĮ  „Plačiajuostis
internetas“

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.35

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

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

10.40

9. Dėl  pripažinto  bešeimininkio  turto  perėmimo  savivaldybės
nuosavybėn

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

10.45
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skyriaus vedėją
10. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo biudžetinei įstaigai

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui
L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.50

11. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
inžinerinius  tinklus,  esančius  Vilniaus  r.,  Avižienių  sen.,
Gilužių k., Nendrių g.

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

10.55

12. Dėl buto Vilniaus r., Paberžės sen., Anavilio k., Saulės g. 4-16,
pardavimo

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

11.00

13. Dėl buto Vilniaus r., Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g 9-
6, pardavimo

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

11.05

14. 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

11.10

15. Dėl būsto Vilniaus r.,  Pagirių sen., Keturiasdešimt totorių k.,
Totorių g. 14-1 su priklausiniais, pardavimo

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

11.15

16. Dėl parduodamo buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k.,
Geležinkeliečių g. 14-46, įkeitimo

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

11.20

17. Dėl turto, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Bažnyčios
g.  21,  perdavimo  panaudos  pagrindais  Vilniaus  rajono
socialinių paslaugų centrui

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

11.25

18. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
inžinerinius tinklus, esančius Vilniaus r., Pagirių sen., Vaidotų
k., Rėvos g.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 

11.30



pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

19. Dėl tarnybinio automobilio pirkimo K. Blaževič, Ūkio 
skyriaus vedėjas

11.35

20. Dėl socialinės globos kainos Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko
krizių centre ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre
nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.40

21. Dėl  2021-05-28  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos
sprendimo  Nr.  T3-147  „Dėl  atliekų  surinkimo  įkainių
nustatymo“ pakeitimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

11.45

22. Dėl  piniginės  socialinės  paramos  nepasiturintiems  Vilniaus
rajono  savivaldybės  gyventojams  teikimo  tvarkos  aprašo
papildymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.50

23. Dėl Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre teikiamos
dienos socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.55

24. Dėl  Juodšilių  seniūnijos  bendruomenės  socialinių  paslaugų
centro  teikiamos  dienos  socialinės  globos  asmens  namuose
paslaugos kainos patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

12.00

25. Dėl  maksimalių  dienos  socialinės  globos išlaidų  finansavimo
dydžių nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

12.05

26. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir
gatvių  kadastrinių  matavimų  sąrašo  naujos  redakcijos
patvirtinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.10

27. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2022
metais

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

12.15

28. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d.
sprendimo  Nr.  T3-96  ,,Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
bendruomenės  sveikatos  tarybos  sudėties  ir  Vilniaus  rajono
savivaldybės  bendruomenės  sveikatos  tarybos  nuostatų
patvirtinimo“

G.Skvarciany, vyr. 
gydytojo 
pavaduotoja antrinei 
asmens sveikatos 
priežiūrai, 
pavaduojanti 
vyriausiąjį gydytoją 

12.20

29. Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir
tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.25

30. Dėl  Vilniaus  r.  sav.  Nemėžio sen.  Motiejiškių k.  dalies  („Z“
žemės naudojimo funkcinės zonos) vietovės lygmens bendrojo
plano rengimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.30

31. Dėl  Vilniaus  r.  sav.  Zujūnų  sen.  Platiniškių  k.  dalies  („M1“
žemės naudojimo funkcinės zonos) vietovės lygmens bendrojo
plano rengimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.35

32. Dėl  Sodžiaus  2-osios  g.  ir  Sodžiaus  5-osios  g.  trasų
pertvarkymo Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Daubėnų k.

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

12.40



33. Dėl  Nemėžos  g.  trasos  pratęsimo  ir  Grybų  g.  pavadinimo
suteikimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Murlinės k.

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

12.45

34. Dėl Pievų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių
sen., Gilužių k.

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

12.50

35. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-11-28 
sprendimo Nr. T3-501 ir 2015-02-19 sprendimo Nr. T3-67 
panaikinimo

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

12.55

36. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo Roberto 
Komarovskio atleidimo iš pareigų prieš terminą

M. Rekst, 
Savivaldybės merė

13.00

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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