
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. gruodžio 22 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“
kredito linijai pirkti

M. Symonovič, 
Biudžeto 
planavimo skyriaus
vedėja

10.15

4. Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių
g. 14-44, pardavimo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.20

5. Dėl sutikimo perimti  Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
žemės  sklypų  dalis,  esančias  Vilniaus  r.  sav.,  Zujūnų  sen.,
Papiškių k.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.25

6. Dėl sutikimo perimti  Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
inžinerinius  tinklus,  esančius  Vilniaus  r.  sav.,  Pagirių  sen.,
Pagirių k., Užupio g.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.30

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

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

10.35

8. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  transporto  paslaugų
neįgaliesiems  organizavimo  2023-2025  metų  programos
patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

10.40

9. Dėl  maksimalių  socialinės  globos  išlaidų  finansavimo  dydžių
nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

10.45

10. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-07-30 sprendimo K. Malinovska, 10.50

Elektroninio dokumento nuorašas



Nr.  T3-185  „Dėl  Globos  centro  veiklos  ir  vaiko  budinčio
globotojo  vykdomos  priežiūros  organizavimo  ir  kokybės
priežiūros  Vilniaus  rajono  savivaldybėje  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo

Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11. Dėl  asmens  (šeimos),  auginančio  (-čios)  nepilnametį  (-čius)
vaiką (-us),  socialinių  paslaugų poreikio  nustatymo ir  skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

10.55

12. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  bendruomeninių  organizacijų
tarybos sudėties patvirtinimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

11.00

13. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijoje  esančių  kapinių
sąrašo  patvirtinimo  bei  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-50 „Dėl Vilniaus rajono
savivaldybės  teritorijoje  esančių  kapinių  sąrašo  sudarymo  ir
skelbimo  interneto  svetainėje  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios

T. Buiko, Viešosios
tvarkos skyriaus 
vedėjas

11.05

14. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos 2021 m. kovo 26 d.
sprendimo Nr. T3-80 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklų plėtros Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės
m., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k. ir Šatrininkų sen., Grigaičių
k., projekto įgyvendinimo“ pakeitimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

11.10

15. Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį
kapitalą

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

11.15

16. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-12-29 sprendimo
Nr.  T3-412  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  infrastruktūros
plėtros  organizatoriaus  skyrimo,  savivaldybės  infrastruktūros
plėtros  sutarties  standartinių  sąlygų  ir  savivaldybės
infrastruktūros  plėtros  sutarties  sudarymo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo

R. Šablauskas, 
Infrastruktūros 
plėtros (vyriausiojo
inžinieriaus) 
skyriaus vedėjas

11.20

17. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-12-17 sprendimo
Nr.  T3-355  „Dėl  savivaldybės  infrastruktūros  plėtros  įmokos
tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

R. Šablauskas, 
Infrastruktūros 
plėtros (vyriausiojo
inžinieriaus) 
skyriaus vedėjas

11.25

18. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimo
Nr. T3-79 „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių
sen., Užukenės k., kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos
suformavimo“ tikslinimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

11.30

19. Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1069), esančio Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Bukiškio k., perėmimo

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

11.35

20. Dėl  Tereslaukio  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Medininkų sen., Medininkų k. ir Dvarčių k.

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

11.40

21. Dėl Musios g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Paberžės
sen., Glitiškių k. ir Skliausčių k.

Č. Lisovska, 
Architektūros ir 

11.45



teritorijų 
planavimo (vyr. 
architekto) skyriaus
vedėja

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

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

11.50

23. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės stipendijos skyrimo L. Binkevič, 
Savivaldybės mero 
pavaduotoja

11.55

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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