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Nuotolinis posėdis įvyko 2021-01-15 10.00-10.43 val.
Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – J. Vaitulionienė, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė.
Į rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai.
Nuotoliniame Tarybos posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai (sąrašas pridedamas). Nuotoliniu
būdu buvo patikrinta tarybos narių tapatybė.
Nuotoliniame Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos skyrių vedėjai
ir darbuotojai.
Savivaldybės merė Ausma 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“).
Pritarta bendru sutarimu.
Darbotvarkė:
1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos
panaikinimo.
2. Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus projektams ir jų dalinio finansavimo.
3. Dėl turto panaudos viešajai įstaigai „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centras“.
4. Dėl valstybės turto nurašymo.
5. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti,
naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise.
6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-169
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1. SVARSTYTA:
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo.
Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos gautą vertinimą ir į tai, kad pastabų iš Vyriausybės atstovų įstaigos negauta, siūloma
panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragą ir sprendinių
tekstinės dalies 7 skyriaus „Lazdijų rajono inžinerinė infrastruktūra“ 7.6 dalį „Elektros tiekimas“
papildyti 7 punktu.
Šis klausimas apsvarstytas Teritorijų planavimo ir ūkio komiteto posėdyje, dėl sprendimo
projekto pastabų negauta, tačiau siūloma leisti įrengti saulės šviesos energijos elektrines, kurių
bendroji galia ne didesnės kaip 3000 kW.
Vyksta diskusija. Tarybos narys A. Margelis klausia: Kokia naujo Bendrojo plano svarstymo
eiga ir kada numatoma jį patvirtinti? Kas išdavė pirmąjį leidimą statyboms įrengti saulės šviesos
energijos elektrines?
K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, paaiškina, kad
viskas vyksta pagal Aplinkos ministerijos numatytus teisės aktus. Leidimus statyboms įrengti saulės
šviesos energijos elektrines išdavė Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
A. Klėjus pasiūlė alternatyvą – mažinti elektrinių galią iki 2000 kW, siekiant optimaliai
panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragą.
A. Vaišnoras palaiko siūlymą leisti saulės šviesos elektrinių galią iki 3000 kW.
B. Rūtelionis palaiko siūlymą leisti saulės šviesos elektrinių galią iki 3000 kW.
Posėdžio pirmininkė, A. Miškinienė, trumpai pristato alternatyvaus balsavimo tvarką:
alternatyvūs siūlymai pateikiami balsavimui pagal teikimo svarstyti eilę, jei pateiktas vienas siūlymas
– balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikė“, jei balsavimui pateikta daugiau siūlymų, balsuojama tik
„už“ vieną pasirinktą siūlymą. Jeigu tarybos narys siūlymo nepalaiko, turi sakyti „nebalsuoju“.
Laikantis Darbo reglamento, balsuojant laikomasi eiliškumo:
1. Balsuojama už sprendimo projekte siūlomą saulės elektrinių galią iki 3000 kW.
Balsavimo rezultatai:
Už – 14.
2. Balsuojama už pasiūlytą alternatyvą – saulės elektrinių galią mažinti iki 2000 kW.
Balsavimo rezultatai:
Už – 6.
Kadangi pritarta pirmajam siūlymui, kuris yra išdėstytas sprendimo projekte „Dėl
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo” , balsuojama
dėl pritarimo minėtam tarybos sprendimo projektui.

NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 18.
Prieš – 0.
Susilaikė – 3.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo –1.

2. SVARSTYTA:
Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus projektams ir jų dalinio finansavimo.
Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus
vedėja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 22.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

3. SVARSTYTA:
Dėl turto panaudos 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 – 22.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.

Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

4. SVARSTYTA:
Dėl valstybės turto nurašymo.
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 22.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.

5. SVARSTYTA:
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti,
naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise.
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 21.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 1.

6. SVARSTYTA:

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-169 „Dėl
Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja.
Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.
NUSPRĘSTA:
Sprendimas priimtas, pridedamas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 22.
Prieš – 0.
Susilaikė – 0.
Nusišalino – 0.
Balsavime nedalyvavo – 0.
Savivaldybės merė

Ausma Miškinienė

Posėdžio sekretorė

Jurgita Vaitulionienė

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

EIL.
NR.

SPRENDIMO
PAVADINIMAS

SPRENDIMO
NUMERIS

1

Dėl Lazdijų rajono
savivaldybės
teritorijos
bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo.

5TS-631

2

Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus
projektams ir jų dalinio finansavimo.

5TS-632

3

Dėl turto panaudos viešajai įstaigai „Lazdijų
savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centras“.

5TS-633

4

Dėl valstybės turto nurašymo.

5TS-634

5

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų
rajono savivaldybės administracijai valdyti,
naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise.

5TS-635

6

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-169 „Dėl Lazdijų
rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5TS-636

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
2021-01-15 NUOTOLINIO POSĖDŽIO NR. 20
VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS
Nuotolinis posėdis įvyko 2021-01-15 10.00-10.43 val.
Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – J. Vaitulionienė, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė.
Rajono savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio garso skaitmeninis įrašas padarytas
naudojant Microsoft Teams programą.
Įrašo trukmė – 43 min. 17 sek.
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 2021-01-15 POSĖDYJE NR. 20
Pradžia – 1000 val.
Pabaiga – 1043 val.
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VARDAS, PAVARDĖ
Daiva Ambrazevičienė
Daiva Barkauskienė
Evaldas Brusokas
Ričardas Dulskas
Jūratė Juodzevičienė
Artūras Kašalynas
Audrius Klėjus
Jurgita Kurauskienė
Odeta Lenkauskienė
Artūras Margelis
Valdas Petras Mikelionis
Ausma Miškinienė
Justas Pankauskas
Rimantas Pileckas
Janina Ražukienė
Benius Rūtelionis
Vitalius Simanynas
Jonas Stankevičius
Česlova Šmulkštienė
Arūnas Vaišnoras
Valdas Žička
Albinas Žymančius

PASTABOS

