
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. rugsėjo 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 garantijos suteikimo UAB „Nemenčinės komunalininkas“
kreditui „Kredito linija“ gauti

M. Symonovič, 
Biudžeto planavimo 
skyriaus vedėja

10.15

4. 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“ pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.20

5. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30
d. sprendimo Nr. T3-367 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės
neformaliojo  vaikų  švietimo  lėšų  skyrimo  ir  panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.25

6. Dėl  Vilniaus  r.  Nemėžio  vaikų   lopšelio-darželio  nuostatų
patvirtinimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. Dėl pritarimo Vilniaus r.  Nemenčinės  Gedimino gimnazijos
Veriškių pradinio ugdymo skyriaus ir Vilniaus r. Nemenčinės
Konstanto  Parčevskio  gimnazijos  Sužionių  pagrindinio
ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.35

8. Dėl  Vilniaus  r.  Maišiagalos  kun.  Juzefo  Obrembskio
gimnazijos nuostatų patvirtinimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.40

9. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d.
sprendimo Nr. T3-282 "Dėl nuomos mokesčio už valstybinę
žemę tarifų ir lengvatų nustatymo" pakeitimo

I. Kucevič, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

10.45

10. Dėl  valstybės  turto  perėmimo  Vilniaus  rajono  savivaldybės
nuosavybėn

I. Kucevič, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

10.50

11. Dėl  buto  Vilniaus  r.,  Juodšilių  sen.,  Valčiūnų  k., I. Kucevič, 10.55
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Geležinkeliečių g. 12-47,  pardavimo Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

12. Dėl būsto dalies Vilniaus r., Paberžės sen., Kazimieravo k. 9,
pardavimo

I. Kucevič, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

11.00

13. Dėl  socialinio  būsto  Vilniaus  r.,  Pagirių  sen.,  Vaidotų  k.,
Pramonės g. 3-10, išnuomojimo

I. Kucevič, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

11.05

14. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d.
sprendimo  Nr. T3-9 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2022
m. užimtumo didinimo  programos patvirtinimo“ pakeitimo

I. Kucevič, 
Ekonomikos ir turto 
skyriaus vyr. 
specialistė

11.10

15. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio
27 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų paskirstymo 2022 metais“ patikslinimo

J. Jelinskis, Statybos 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas

11.15

16. Dėl  vidutinių  kuro  kainų,  taikomų  būsto  šildymo  išlaidų
kompensacijoms skaičiuoti, nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.20

17. Dėl  Vilniaus  rajono  socialinių  paslaugų  centro  teikiamų
pagalbos į namus paslaugų kainos patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.25

18. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos  2017-05-26
sprendimo  Nr.  T3-242  ,,Dėl  socialinės  priežiūros  paslaugų
teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims,
likusiems ir  toliau  gyventi  tuose pačiuose  socialinės  globos
namuose,  bendruomeniniuose  vaikų  globos  namuose  ar
šeimynose
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.30

19. Dėl  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  Vilniaus  rajono
socialinių paslaugų centre nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.35

20. Dėl  Vilniaus  rajono  šeimos  ir  vaiko  krizių  centre  teikiamų
atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.40

21. Dėl Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre teikiamų
atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų 
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.45

22. Dėl  valstybės  nekilnojamojo  turto  pripažinimo  netinkamu
(negalimu) naudoti ir nurašymo

R. Narunec, Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas

11.50

23. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano
koregavimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

11.55

24. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės stipendijai gauti prioritetinių
specialybių sąrašo patvirtinimo

E. Jankovska, Tarybos
sekretorė

12.00



Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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