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Nuotolinis posėdis įvyko 2020-11-27 14.00-15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – J. Vaitulionienė, Dokumentų ir informacijos skyriaus vyr. specialistė.
Į rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai.
Nuotoliniame Tarybos posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (sąrašas pridedamas).
Nuotoliniame Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo merės patarėja S. Dumbliauskienė,
administracijos direktorė I. Šaparauskienė, administracijos direktorės pavaduotojas S. Petrauskas,
Savivaldybės kontrolierius A. Markūnas, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.
Savivaldybės merė A. Miškinienė trumpai informavo tarybos narius apie Nuotolinio
posėdžio vedimo tvarką: Savivaldybės merei paskelbus pavardę, kiekvienas tarybos narys žodžiu
turėtų pasakyti, kaip konkrečiai balsuoja („Už“, „Prieš“, „Susilaikė“).

1. SVARSTYTA:
Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 17 posėdžio darbotvarkės pakeitimas.
Pranešėja – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.
Perskaitė 1∕3 tarybos narių pasiūlymą dėl darbotvarkės pakeitimo (pasiūlymas pridedamas).
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

Darbotvarkė:
1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 17 posėdžio darbotvarkės pakeitimo.
2. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų
finansavimo.
3. Dėl projekto „Krikštonių bendruomenės treniruoklių salė“ dalinio finansavimo.
4. Dėl pritarimo projektui „LEADER idėjų tinklaveika“ ir jo dalinio finansavimo.
5. Dėl projekto „Sportas – sveikata“ dalinio finansavimo
6. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų teikimas Viktarino bendruomenei” ir jo dalinio
finansavimo
7. Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų kainų nustatymo.
8. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo.
9. Dėl savivaldybės būsto su priklausiniais ir žeme, esančių Lazdijų r. Sav. Lazdijų sen.
Lazdijų k. Ramybės g. 22, pardavimo.
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise viešajai įstaigai
„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ .
11. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise viešajai įstaigai
„Lazdijų ligoninė“.
12. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

2. SVARSTYTA:
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų
finansavimo.
Savivaldybės merė A. Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft
Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narė J. Juodzevčienė parašė, nusišalinti nuo 2 darbotvarkės
klausimo svarstymo ir priėmimo.
Savivaldybės merė A. Miškinienė prašė pareikšti nuomonę dėl to, ar tarybos narė J.
Juodzevičienė, svarstant interesų konfliktą keliančius klausimus dėl projektų finansavimo, turėtų
nusišalinti (nenusišalinti), priimant sprendimus.
Tarybos nario R. Leščinsko nuomone, neturėtų tarybos narė J. Juodzevičienė nusišalinti
nuo 2 klausimo svarstymo.

Tarybos narys J. Stankevičius paprašė paaiškinti kokiu pagrindu tarybos narė J.
Juodzevičienė turėtų nusišalinti nuo klausimo svarstymo.
Tarybos narė J. Juodzevičienė paaiškino, kad ji yra Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Viltis“ Lazdijų padalinio narė, todėl turi nusišalinti nuo 2 klausimo svarstymo.
Savivaldybės merė A. Miškinienė patikslino, kad Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Viltis“ Lazdijų padalinys yra tiesioginis naudos gavėjas. Savivaldybės merė A.
Miškinienė paklausė ar tarybos nariai pritaria J. Juodzevičienės nusišalinimui? Kadangi klausimų ir
prieštaravimų nėra, priimtas J. Juodzevičienės nusišalinimas, tarybos narė nedalyvavo svarstant
interesų konfliktą keliantį klausimą.
Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 22.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 1.
Balsavime nedalyvavo – 1.

3. SVARSTYTA:
Dėl projekto „Krikštonių bendruomenės treniruoklių salė“ dalinio finansavimo.
Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus
vedėja.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 23.
Prieš – 0.
Susilaikė – 6.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 1.

4. SVARSTYTA:
Dėl pritarimo projektui „LEADER idėjų tinklaveika“ ir jo dalinio finansavimo.

Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus
vedėja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

5. SVARSTYTA:
Dėl projekto „Sportas – sveikata“ dalinio finansavimo
Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus
vedėja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

6. SVARSTYTA:
Dėl pritarimo projektui „Paslaugų teikimas Viktarino bendruomenei” ir jo dalinio
finansavimo.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus
vedėja.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:

Už – 18.
Prieš – 0.
Susilaikė – 6.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

7. SVARSTYTA:
Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų kainų nustatymo.
Savivaldybės merė A. Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft
Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narys A. Margelis parašė, kad nusišalina nuo 7
darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.
Savivaldybės merė A. Miškinienė prašė pareikšti nuomonę dėl to, ar tarybos narys,
svarstant interesų konfliktą keliančius klausimus dėl vandens naudotojo, turėtų nusišalinti
(nenusišalinti), priimant sprendimus.
Tarybos nario R. Kauzono nuomone, neturėtų tarybos narys A. Margelis nusišalinti nuo 7
klausimo svarstymo. Savivaldybė taip pat yra naudos gavėja.
Biudžeto, turto ir investicijų komiteto pirmininkas J. Pankauskas pasakė, kad tarybos
narys nepritaria tarybos nario A,. Margelio nusišalinimui, kadangi visi naudojame vandenį.
Vyksta diskusija ar turėtų tarybos narys A. Margelis nusišalinti nuo 7 klausimo svarstymo.
Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė balsuoti už tai, ar tarybos nariai priima A.
Margelio nusišalinimą.
NUSPRĘSTA:
Priimti tarybos nario A. Margelio nusišalinimą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 1.
Prieš – 17.
Susilaikė – 5.
Nusišalino – 1.
Balsavime nedalyvavo – 1.
Nepriėmus A. Margelio nusišalinimo, tarybos narys dalyvavo toliau svarstant interesų
konfliktą nekeliantį klausimą.
Pranešėja – Indrė Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.

Balsavimo rezultatai:
Už – 15.
Prieš – 7.
Susilaikė – 1.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 1.

8. SVARSTYTA:
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Pranešėjas – R. Kupstas, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

9. SVARSTYTA:
Dėl savivaldybės būsto su priklausiniais ir žeme, esančių Lazdijų r. Sav. Lazdijų sen. Lazdijų
k. Ramybės g. 22, pardavimo.
Pranešėjas – R. Kupstas, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 2.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

10. SVARSTYTA:
Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise viešajai įstaigai
„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ .
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

11. SVARSTYTA:
Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise viešajai įstaigai
„Lazdijų ligoninė“.
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
NUSPRĘSTA:
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

12. SVARSTYTA:
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:

Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 24.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

PRIDEDAMA:
1. Vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo kompiuterinė laikmena (kompaktinis diskas).
2. Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo protokolas.

Savivaldybės merė

Ausma Miškinienė

Posėdžio sekretorė

Jurgita Vaitulionienė

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

EIL.
NR.

SPRENDIMO
PAVADINIMAS

SPRENDIMO
NUMERIS

1

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 17
posėdžio darbotvarkės pakeitimo

5TS-558

2

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2021 metų projektų finansavimo

5TS-559

3

Dėl projekto „Krikštonių bendruomenės treniruoklių
salė“ dalinio finansavimo

5TS-560

4

Dėl pritarimo projektui „LEADER idėjų tinklaveika“
ir jo dalinio finansavimo

5TS-561

5

Dėl projekto „Sportas – sveikata“ dalinio finansavimo

5TS-562

6

Dėl pritarimo projektui „Paslaugų teikimas Viktarino
bendruomenei” ir jo dalinio finansavimo

5TS-563

7

Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų perskaičiuotų kainų nustatymo

5TS-564

8

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio
būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

5TS-565

9

Dėl savivaldybės būsto su priklausiniais ir žeme,
esančių Lazdijų r. Sav. Lazdijų sen. Lazdijų k.
Ramybės g. 22, pardavimo

5TS-566

10

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
turto
patikėjimo
teise
viešajai
įstaigai
„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centras“

5TS-567

11

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
turto patikėjimo teise viešajai įstaigai „Lazdijų
ligoninė“

5TS-568

12

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono
savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

5TS-569

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
2020-11-27 POSĖDŽIO NR. 17
VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS

Posėdis įvyko 2020-11-27 14.00-15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – J. Vaitulionienė, Dokumentų ir informacijos skyriaus vyr. specialistė.
Rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto išplėstinio
posėdžio garso skaitmeninis įrašas padarytas naudojant Microsoft Teams programos konferencinio
pokalbio automatinį įrašymą.
Įrašo trukmė – 01 val. 01 min. 28 sek.
Failo dydis – 474 MB (497 394 088 baitų).
Duomenų sparta – 1004 kbps.
Bendroji sparta – 1077 kbps.
Kadrų sparta – 8 kadrai per sekundę.
Garso įrašo sparta – 72 kbps.
Vaizdo ir garso skaitmeninis įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną – vienkartinio
įrašymo kompaktinį diską, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Posėdžio sekretorė

Jurgita Vaitulionienė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ
DALYVAVIMAS 2020-11-27 POSĖDYJE NR. 17

Pradžia – 1400 val.
Pabaiga –1501val.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

VARDAS, PAVARDĖ
Daiva Ambrazevičienė
Daiva Barkauskienė
Evaldas Brusokas
Ričardas Dulskas
Jūratė Juodzevičienė
Artūras Kašalynas
Rimas Kauzonas
Audrius Klėjus
Jurgita Kurauskienė
Odeta Lenkauskienė
Romas Leščinskas
Artūras Margelis
Valdas Petras Mikelionis
Ausma Miškinienė
Justas Pankauskas
Rimantas Pileckas
Benius Rūtelionis
Gintautas Salatka
Vitalius Simanynas
Jonas Stankevičius
Česlova Šmulkštienė
Arūnas Vaišnoras
Valdas Žička
Albinas Žymančius

PASTABOS

