
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. liepos 29 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  2021  metų  biudžeto
įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.15

4. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27
d. sprendimo Nr. T3-143 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų
valstybės  biudžeto  lėšų,  skirtų  Vilniaus  rajono  savivaldybės
bendrojo  ugdymo  mokyklų  tinklo  stiprinimo  iniciatyvoms
skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.20

5. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2021  m.  gruodžio  31  d.
pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 
patvirtinimo

E. Skoronkevič, 
Buhalterinės 
apskaitos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja,
l .e. vedėjo pareigas

10.25

6. Dėl  materialiojo  ilgalaikio  ir  trumpalaikio  turto  perėmimo
savivaldybės  nuosavybėn  ir  jo  perdavimo  valdyti,  naudoti  ir
disponuoti juo patikėjimo teise

J. Klimaševska, 
Švietimo skyriaus 
vedėjo pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.30

7. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Avižienių sen., Gilužių k.

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

10.35

8. Dėl būsto Vilniaus r., Rudaminos sen., Kinelių vs., Liepkalnio
g. 330,  pardavimo

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

10.40
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skyriaus vedėją
9. Dėl socialinio būsto Vilniaus r., Avižienių sen., Avižienių k.,

Sudervės g. 75-15, išnuomojimo
L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, 
pavaduojanti 
skyriaus vedėją

10.45

10. Dėl  Vilniaus  krašto  etnografinio  muziejaus  patikėjimo  teise
valdomo nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

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

10.50

11. Dėl pavedimo SĮ Vilniaus rajono autobusų parkui teikti keleivių
vežimo paslaugas

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

10.55

12. Dėl  lėšų,  gautų už  Vilniaus  rajono savivaldybės  gyvenamųjų
patalpų nuomą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

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

11.00

13. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės atstovo delegavimo į kultūros
ministerijos regioninę kultūros tarybą

L. Andruškevič,
Kultūros, sporto  ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

11.05

14. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d.
sprendimo  Nr.  T3-25  „Dėl  Vilniaus  rajono  šeimos  ir  vaiko
krizių  centre  teikiamų atlygintinų  paslaugų kainų nustatymo“
pakeitimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.10

15. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d.
sprendimo  Nr.  T3-24  „Dėl  Vilniaus  rajono  šeimos  ir  vaiko
gerovės centre teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“
pripažinimo netekusiu galios

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.15

16. Dėl  visuomenės  poreikiams  skirtos  teritorijos  suformavimo
Vilniaus r. sav. Sudervės sen. Sudervės k. Kernavės g.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

11.20

17. Dėl Kmynų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Paberžės
sen., Kaušiadalos k.

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

11.25

18. Dėl  Lenktosios  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Nemėžio sen., Stankutiškių k.

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

11.30



19. Dėl Senojo Minsko pl. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., 
Nemėžio sen., Katilių k.

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

11.35

20. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  vietos  gyventojų  apklausos
tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2021-09-24 sprendimu Nr. T3-239, trečiojo skyriaus  ir pirmojo
priedo pakeitimo

E. Jankovska, 
Tarybos sekretorė

11.40

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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