
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. birželio 30 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

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  administracijos  lėšų
naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.15

4. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus
rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.20

5. Dėl  garantijos suteikimo UAB „Nemenčinės komunalininkas“
paskolai gauti

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.25

6. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio
veiklos  plano  įgyvendinimo  ataskaitos  už  2021  metus
patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15
d.  sprendimo Nr.  T3-113 ,,Dėl  Šalčininkai+  funkcinės  zonos
plėtros strategijos patvirtinimo“ patikslinimo

D. Korvin - 
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus 
vedėja

10.35

8. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d.
sprendimo  Nr.  T3-219  ,,Dėl  priėmimo  į  Vilniaus  rajono
savivaldybės  bendrojo  ugdymo  mokyklas  tvarkos  apraše
nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.40

9. Dėl kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų reorganizavimo,
reorganizavimo sąlygų aprašų bei nuostatų patvirtinimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.45

10. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.50

11. Dėl  pripažinto  bešeimininkio  turto  perėmimo  savivaldybės
nuosavybėn

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 

10.55
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pavaduojanti 
skyriaus vedėją

12. Dėl  buto  dalies  Vilniaus  r.,  Nemėžio  sen.,  Daržininkų  k.,
Senojo kelio g. 19-3, pardavimo

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

11.00

13. Dėl  savivaldybės  įmonės  Vilniaus  rajono  autobusų  parko
savininko kapitalo

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

11.05

14. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen.,
Galgių k., Centrinėje g. 34, pirkimo

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

11.10

15. Dėl  Vilniaus  rajono  keleivinio  transporto  tarifų  ir  kainų
tvirtinimo

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

11.15

16. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
ir likvidavimo

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

11.20

17. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22
d.  sprendimo  Nr.  T3-416  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

J. Lipinska,
Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 
koordinatorė
pavaduojanti 
Jaunimo reikalų 
koordinatorę

11.25

18. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15
d.  sprendimo  Nr.  T3-148  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
nevyriausybinių  organizacijų  tarybos  nuostatų  patvirtinimo“
pakeitimo

S. Lukoševičienė, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vyr. 
specialistė

11.30

19. Dėl  UAB  „Nemėžio  komunalininkas“  įstatinio  kapitalo
didinimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

11.35

20. Dėl  UAB  „Nemenčinės  komunalininkas“  įstatinio  kapitalo
didinimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

11.40

21. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 M. Romanovski, 11.45



d.  sprendimo  Nr.  T3-187  „Dėl  daugiabučių  namų  bendrojo
naudojimo  objektų  remonto,  rekonstravimo  ir  atnaujinimo
(modernizavimo)  finansavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
pakeitimo

Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

22. Dėl pritarimo Vilniaus rajono Kalvelių herbo etalono, herbinės
vėliavos  ir  herbinio  antspaudo  projektams  ir  kreipimosi  į
Lietuvos heraldikos komisiją dėl jų tvirtinimo

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

11.50

23. Dėl pritarimo Vilniaus rajono Zujūnų herbo etalono, herbinės
vėliavos  ir  herbinio  antspaudo  projektams  ir  kreipimosi  į
Lietuvos heraldikos komisiją dėl jų tvirtinimo

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

11.55

24. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2022  m.  visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

V. Žvirblienė, l. e. 
Vilniaus rajono 
savivaldybės
gydytojo pareigas 

12.00

25. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos  2022-03-25
sprendimo Nr.  T3-95 „Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r.
sav.  Nemėžio  sen.  Nemėžio  k.  ir  Skaidiškių  k.,  kaip  ūkinei
komercinei veiklai skirtų teritorijų suformavimo“ tikslinimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.05

26. Dėl  visuomenės  poreikiams  skirtų  teritorijų  suformavimo
Vilniaus  r.  sav.  Dūkštų  sen.  Buivydų  k.,  Babrukiškių  k.,
Bielazariškių k.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.10

27. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos  2019-05-17
sprendimo  Nr.  T3-221  „Dėl  pritarimo  Vilniaus  miesto
savivaldybės teritorijos ribų keitimui“ keitimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.15

28. Dėl  techninės  klaidos ištaisymo Vilniaus  rajono savivaldybės
tarybos 2020-06-05 sprendimo Nr. T3-174  „Dėl žemės sklypų,
esančių Vilniaus r.  sav. Nemenčinės  m. sen. Nemenčinės m.,
kaip  visuomenės  poreikiams  skirtų  teritorijų,  suformavimo“
1.1, 1.2, 1.4 punktuose

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.20

29. Dėl  techninės  klaidos ištaisymo Vilniaus  rajono savivaldybės
tarybos  2019-12-18  sprendimo  Nr.  T3-472  „Dėl  visuomenės
poreikiams  skirtos  teritorijos  suformavimo  Vilniaus  r.  sav.,
Nemėžio sen., Skaidiškių k.“ 1 punkte

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.25

30. Dėl  visuomenės  poreikiams  skirtos  teritorijos  suformavimo
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Skaidiškių k. Sodų g.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.30

31. Dėl Slėnio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Rukainių
sen., Mykoliškių k.

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

12.35

32. Dėl Melsvių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Nemėžio Č. Lisovska, 12.40



sen., Didžiasalio k. Architektūros ir 
teritorijos planavimo
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

33. Dėl  Vyšnių  g.  ir  Girios  g.  pavadinimų suteikimo Vilniaus  r.
sav., Avižienių sen., Lindiniškių k. ir Užudvarionių k.

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

12.45

34. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.
sprendimo Nr. T3-26 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

E. Jankovska, 
Tarybos sekretorė

12.50

35. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d.
sprendimo Nr. T3-92 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2019  m.  gegužės  17  d.  sprendimu  Nr.  T3-153  patvirtintų
Vilniaus rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų
pakeitimo“ pakeitimo

E. Jankovska, 
Tarybos sekretorė

12.55

36. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d.
sprendimo Nr. T3-93 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2019  m.  gegužės  17  d.  sprendimu  Nr.  T3-151  patvirtintų
Vilniaus  rajono  savivaldybės  Etikos  komisijos  nuostatų
pakeitimo“ pakeitimo

E. Jankovska, 
Tarybos sekretorė

13.00

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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