
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. rugpjūčio 26 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 2022 metų pusmečio biudžeto
įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.15

4. Dėl paskolos ėmimo M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.20

5. Dėl  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  Pagirių  "Pelėdžiuko"
lopšeliui-darželiui valdyti patikėjimo teise  

A. Matveiko, 
Investicijų skyriaus 
vedėjo pavaduotoja

10.25

6. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d.
sprendimo  Nr.  T3-183  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės
švietimo  įstaigų  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus
nustatymo“ dalinio pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. 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  patikslinimo 2022-
2023 mokslo metams

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.35

8. Dėl  pritarimo  Vilniaus  r.  Eitminiškių  pagrindinės  mokyklos
ikimokyklinio ugdymo programai

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.40

9. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27
d.  sprendimo  Nr.  T3-150  „Dėl  2022-2023  mokslo  metų
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio
ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ priedo pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.45

10. Dėl  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  Vilniaus  rajono
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatymo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.50

11. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės lošimų organizavimo vietos
poveikio  viešajai  tvarkai,  švietimui,  kultūrai,  visuomenės

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 

10.55
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sveikatai,  gyvenamajai  aplinkai  ir  kriminogeninei  situacijai
vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos
patvirtinimo

skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
žemės  sklypus,  esančius  Vilniaus  r.  sav.,  Avižienių  sen.,
Gilužių k.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

11.00

13. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Vilniaus rajono
savivaldybės  administracijos  Nemėžio,  Sužionių,  Zujūnų,
Avižienių,  Dūkštų  seniūnijose  apskaitomo  ilgalaikio
materialiojo  turto,  pripažinto  nereikalingu  arba  netinkamu
(negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

11.05

14. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
žemės  sklypus,  esančius  Vilniaus  r.  sav.,  Nemėžio  sen.,
Daržininkų k. ir Stankutiškių k.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

11.10

15. Dėl  maksimalių  socialinės  priežiūros  paslaugų  išlaidų
finansavimo dydžių nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.15

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

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

11.20

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

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

11.25

18. Dėl  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  Vilniaus  krašto
etnografiniame muziejuje nustatymo

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

11.30

19. Dėl  priėmimo į  Vilniaus  rajono sporto  centrą  tvarkos  aprašo
patvirtinimo

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

11.35

20. Dėl  visuomenės  poreikiams  skirtos  teritorijos  suformavimo
Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Anavilio k., Kaštonų g.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

11.40

21. Dėl Liubavo g. trasos sutrumpinimo ir Barboros Radvilaitės g.
pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

11.45

22. Dėl  Jono Dlugošo g.  pavadinimo suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Bezdonių sen., Bezdonių mstl.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 

11.50



pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

23. Dėl  Aukštųjų  Bezdonių  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.
sav., Bezdonių sen., Aukštųjų Bezdonių k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

11.55

24. Dėl  Rūtų  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Marijampolio sen., Marijampolio k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12.00

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

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12.05

26. Dėl  Aukštaičių  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Nemenčinės sen., Pailgės k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12.10

27. Dėl Varpinės g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Pagirių
sen., Skurbutėnų k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
(vyr. architekto) 
skyriaus vedėjo 
pavaduotoja, l. e. 
vedėjo pareigas

12.15

28. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  stipendijos  skyrimo
universitetų studentams tvarkos aprašo patvirtinimo

E. Jankovska, 
Tarybos sekretorė

12.20

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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