
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2023 m. vasario 2 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 2023 metų biudžeto patvirtinimo M. Symonovič, 
Biudžeto 
planavimo skyriaus
vedėja

10.05

2. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2023 – 2025 m. strateginio veiklos
plano priemonių išlaidų suvestinės patvirtinimo

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.20

3. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2022
m. veiklos ataskaitos

M. Aliošina, 
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
kontrolės ir audito 
tarnybos 
Savivaldybės 
kontrolierė

10.25

4. Dėl Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos Kontrolės komiteto 2022
metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

A. Želnys, 
Kontrolės komiteto
pirmininkas, 
Savivaldybės 
tarybos narys

10.30

5. Dėl Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos Kontrolės komiteto 2023
metų veiklos programos patvirtinimo

A. Želnys, 
Kontrolės komiteto
pirmininkas, 
Savivaldybės 
tarybos narys

10.35

6. Dėl  nekilnojamojo  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  Nemenčinės
Konstanto Parčevskio gimnazijai

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.40

7. Dėl  ilgalaikio  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  Rudaminos  meno
mokyklai

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.45

8. Dėl  BĮ  Vilniaus  krašto  etnografinio  muziejaus  dalyvavimo
projektinėje veikloje

D. Korvin-
Piotrovska, 

10.50

Elektroninio dokumento nuorašas



Investicijų skyriaus
vedėja

9. Dėl BĮ Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro
dalyvavimo projektinėje veikloje

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.55

10. Dėl ilgalaikio turto perdavimo Vilniaus rajono Nemenčinės neįgaliųjų
dienos užimtumo centrui

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

11.00

11. Dėl  materialiojo  turto  perdavimo  pagal  panaudos  sutartį  Veriškių
kaimo bendruomenei

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.05

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.10

13. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.15

14. Dėl  sutikimo  perimti  savivaldybės  nuosavybėn  valstybės
nekilnojamąjį turtą

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

11.20

15. Dėl kreipimosi  į  Lietuvos heraldikos komisiją  dėl Avižienių herbo
etalono ir heraldinio projekto kūrimo inicijavimo

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

11.25

16. Dėl  sutikimo  perimti  Vilniaus  rajono  savivaldybės  nuosavybėn
inžinerinį  tinklą,  esantį  Vilniaus  r.  sav.,  Zujūnų  sen.,  Raišių  k.,
Skardžio g.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.30

17. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn žemės
sklypo dalį, esančią Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Stankutiškių k.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.35

18. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn žemės
sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Paberžės sen., 
Glitiškių k.

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.40

19. Dėl  valstybės  turto,  esančio  Buivydžių  seniūnijos  teritorijoje,
perėmimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.45

20. Dėl  valstybės  turto  perėmimo  Vilniaus  rajono  savivaldybės
nuosavybėn

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.50

21. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

11.55

22. Dėl  parduodamų  savivaldybės  būstų  ir  pagalbinio  ūkio  paskirties
pastatų sąrašo patvirtinimo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

12.00



23. Dėl savivaldybės įmonės Vilniaus rajono autobusų parko savininko 
kapitalo

L. Lipnicka, 
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

12.05

24. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

12.10

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

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

12.15

26. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  Nemenčinės  daugiafunkcinio
kultūros centro teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo

L. Andruškevič, 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus 
vedėja

12.20

27. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos  2022  m.  kovo  25  d.
sprendimo Nr. T3-77 „Dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų,
teikiamų  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijoje,  įkainio
patvirtinimo“ pakeitimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.25

28. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos  2022 m.  gruodžio  22  d.
sprendimo  Nr.  T3-363  „Dėl  asmens  (šeimos),  auginančio  (-čios)
nepilnametį  (-čius)  vaiką  (-us),  socialinių  paslaugų  poreikio
nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.30

29. Dėl  akredituotą  socialinę  priežiūrą  teikiančioms  nevyriausybinėms
socialinių paslaugų įstaigoms įkainio nustatymo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.35

30. Dėl  biudžetinės  įstaigos  Vilniaus  rajono socialinių  paslaugų centro
paskyrimo  vykdyti  bendruomeninių  šeimos  namų  funkcijas,
organizuoti, o prireikus ir teikti kompleksines paslaugas šeimai

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.40

31. Dėl  asmens  (šeimos)  socialinių  paslaugų  poreikio  nustatymo  ir
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

12.45

32. Dėl  maksimalaus  finansuojamo  dydžio  už  socialinės  reabilitacijos
neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

12.50

33. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-05 sprendimo Nr.
T3-170 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir
gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

J. Jelinskis, 
Statybos skyriaus 
vedėjo 
pavaduotojas

12.55

34. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos seimą ir Lietuvos savivaldybių
asociaciją  dėl  kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  finansavimo
įstatymo

J. Jelinskis, 
Statybos skyriaus 
vedėjo 
pavaduotojas

13.00

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

R. Narunec, Žemės
ūkio skyriaus 
vedėjas

13.05

36. Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.10



37. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.15

38. Dėl  centralizuotai  tiekiamos  šiluminės  energijos,  naudojamos
gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo ir subsidijavimo
tvarkos patvirtinimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.20

39. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  aplinkos  apsaugos  rėmimo
specialiosios  programos  2022 metų  priemonių  vykdymo ataskaitos
patvirtinimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.25

40. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  aplinkos  apsaugos  rėmimo
specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.30

41. Dėl 2021 m. balandžio 30 d.  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
sprendimo  Nr.  T3-110  „Dėl  Prūdiškių  socialinės  globos  namų
geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainų
nustatymo ir subsidijavimo“ pripažinimo netekusiu galios

M. Romanovski, 
Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

13.35

42. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšų
panaudojimo rėmimo programos

R. Šablauskas
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
administracijos 
vyriausiasis 
inžinierius

13.40

43. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų infrastruktūros plėtros
priemonių  plano  ir  infrastruktūros  plėtros  rėmimo  programos  lėšų
panaudojimo plano patvirtinimo

R. Šablauskas
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
administracijos 
vyriausiasis 
inžinierius

13.45

44. Dėl Aukštakalnio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Zujūnų
sen., Papiškių k. 

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

13.50

45. Dėl  Sodininkų  1-osios  g.  pavadinimo  suteikimo  Vilniaus  r.  sav.,
Rukainių  sen., Juodiškių k.

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

13.55

46. Dėl Pagudės g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Zujūnų  sen.,
Buivydiškių k.

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

14.00

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

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

14.05



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

14.10

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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