
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2023 m. kovo 31 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 padidinimo M. Symonovič, 
Biudžeto 
planavimo skyriaus
vedėja

10.05

2. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2023  metų  biudžeto  asignavimų
perskirstymo

M. Symonovič, 
Biudžeto 
planavimo skyriaus
vedėja

10.10

3. Dėl  nekilnojamojo  turto  perdavimo  Vilniaus  rajono  socialinių
paslaugų centrui valdyti patikėjimo teise

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.15

4. Dėl ilgalaikio turto ir atsargų perdavimo Vilniaus rajono Rudaminos
daugiafunkciniam kultūros centrui valdyti patikėjimo teise

D. Korvin-
Piotrovska, 
Investicijų skyriaus
vedėja

10.20

5. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano pakeitimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.25

6. Dėl  Vilniaus  r.  Bezdonių  „Saulėtekio“  pagrindinės  mokyklos
nuostatų patvirtinimo

S. Segen, Švietimo 
skyriaus vedėja

10.30

7. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn kelią,
esantį Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k.

L. Lipnicka,
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.35

8. Dėl pripažinto bešeimininkio turto perėmimo savivaldybės 
nuosavybėn

L. Lipnicka,
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.40

9. Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Ežero g. 8-2, pardavimo L. Lipnicka,
Ekonomikos ir 
turto skyriaus 
vedėja

10.45

10. Dėl pritarimo Vilniaus rajono Avižienių herbo etalono, herbinės 
vėliavos ir herbinio antspaudo projektams ir kreipimosi į Lietuvos 
heraldikos komisiją dėl jų tvirtinimo

I. Leganovič, 
Viešųjų ir 
tarptautinių ryšių 

10.50
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skyriaus vyr. 
specialistė, l. e. 
vedėjo pareigas

11. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo
specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metais ataskaitos
patvirtinimo

V. Žvirblienė,
VšĮ Vilniaus rajono
centrinės 
poliklinikos
l. e. Savivaldybės 
gydytojos pareigas

10.55

12. Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 metų finansinių
ataskaitų  rinkinio  patvirtinimo  ir  pritarimo  VšĮ  Vilniaus  rajono
centrinės poliklinikos 2022 metų veiklos ataskaitai

V. Žvirblienė
VšĮ Vilniaus rajono
centrinės 
poliklinikos 
vyriausioji 
gydytoja

11.00

13. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  visuomenės  sveikatos  stebėsenos
2022 metais ataskaitos patvirtinimo

V. Žvirblienė, 
l. e. Savivaldybės 
gydytojo pareigas

11.05

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo V. Žvirblienė
VšĮ Vilniaus rajono
centrinės 
poliklinikos 
vyriausioji 
gydytoja

11.10

15. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais V. Žvirblienė
VšĮ Vilniaus rajono
centrinės 
poliklinikos 
vyriausioji 
gydytoja

11.15

16. Dėl  VšĮ  Vilniaus  rajono  Nemenčinės  poliklinikos  2022  metų
finansinių  ataskaitų  rinkinio  patvirtinimo ir  pritarimo  VšĮ  Vilniaus
rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 metų veiklos ataskaitai

R. Aučinienė, VšĮ 
Vilniaus rajono 
Nemenčinės 
poliklinikos vyr. 
gydytojo 
pavaduotoja

11.20

17. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų
2022 metų veiklos ataskaitų

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.25

18. Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo
ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.30

19. Dėl  Kuosinės  socialinės  globos  namuose  teikiamos  ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos kainos nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.35

20. Dėl  ilgalaikės  (trumpalaikės)  socialinės  globos  kainos  Paberžės
socialinės globos namuose nustatymo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.40

21. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  2023  metų  socialinių  paslaugų
plano patvirtinimo

I. Ingelevič, 
Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja

11.45



22. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių
seniūnijų trimečių objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo

J. Jelinskis, 
Statybos skyriaus 
vedėjo 
pavaduotojas

11.50

23. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių
strateginių objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo

J. Jelinskis, 
Statybos skyriaus 
vedėjo 
pavaduotojas

11.55

24. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo M. Romanovski, 
vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

12.00

25. Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo M. Romanovski, 
vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas

12.05

26. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  tarybos  2022 m.  gruodžio  22  d.
sprendimo  Nr.  T3-361  ,,Dėl  maksimalių  socialinės  globos  išlaidų
finansavimo dydžių nustatymo‘‘ pakeitimo

K. Malinovska, 
Socialinių paslaugų
šeimai ir vaikui 
skyriaus vedėja

12.10

27. 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

12.15

28. Dėl  kriterijų,  pagal  kuriuos  nustatoma,  kada  Vilniaus  rajono
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama, patvirtinimo

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

12.20

29. Dėl  Vilniaus  rajono savivaldybės  biudžetinių  įstaigų vadovų darbo
apmokėjimo sistemos pakeitimo

V. Rudinskaja, 
Personalo skyriaus 
vedėja

12.25

30. Dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Vilniaus r.
sav., Juodšilių sen., Prūdiškių k.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.30

31. Dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus
r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k.

A. Komarovska, 
Kraštotvarkos 
skyriaus vedėja

12.35

32. Dėl Protėvių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Mickūnų  sen.,
Dėdoniškių k.

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

12.40

33. Dėl Įlankos g. ir Sidabrių g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav.,
Paberžės sen., Sidabrių k.

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

12.45

34. Dėl  Šilėnų  g.  trasos  pertvarkymo  ir  pratęsimo  Vilniaus  r.  sav., Č. Lisovska, 12.50



Rukainių sen., Rukainių k. Architektūros ir 
teritorijų 
planavimo (vyr. 
architekto) skyriaus
vedėja

35. Dėl Vievio g.  pavadinimo suteikimo Vilniaus r.  sav.,  Dūkštų sen.,
Verkšionių k.

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

12.55

36. Dėl Tilto g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., 
Šumsko mstl.

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

13.00

37. Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos,  mero  ir  administracijos
2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

M. Rekst, Vilniaus 
rajono 
savivaldybės merė

13.05

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst
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