
 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo 18 d. Nr. T1-3 

Švenčionys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 18 d. nuotoliniu būdu. 

Posėdžio pradžia – 08.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Rimantas Klipčius, savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Martyna Mosevičiūtė , savivaldybės mero padėjėja. 

Į rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai, posėdyje dalyvauja 18 tarybos narių.  

Posėdyje nedalyvauja tarybos nariai: Violeta Grigorjeva, Valdemaras Kasperovičius, 

Raimondas Pauliukevičius, Romualdas Pauliukevičius, Konstantas Ramelis, Jolanta Razmienė, 

Vaclav Vilkoit. 

Posėdyje dalyvauja: rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai.  

 

Rimantas Klipčius siūlo pradėti rajono savivaldybės tarybos posėdį ir dėl to balsuoti.  

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA. Pradėti posėdį.  

 

Rimantas Klipčius supažindina su savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarke. Posėdžio 

darbotvarkė buvo sudaryta iš 1 klausimo. Taip pat į darbotvarkę yra siūloma įtraukti papildomą 

informacinį klausimą – Senjor Group pristatymą apie „Big Family House“ projekto vystymą, kurio 

tikslas yra Savivaldybės teritorijoje statyti ir valdyti senyvo amžiaus asmenims skirtus „Senior 

Quartier“ socialinės globos namus.  

1.  Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-

114 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn“ papildymo. 

 

Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės  

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei. 

 

Rimantas Klipčius paaiškina, kad pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento reikalavimus reikia patvirtinti posėdžio darbo reglamentą.  

Informaciją pateikiantiems siūloma skirti – 10 minučių, bus užduodami tik klausimai. 

Sprendimo projektus pristatantiems skirti iki 2 minučių, sprendimo projektus pristatantiems 

bus užduodami klausimai, siūlau pateikti po 2 klausimus nuo daugumos ir mažumos. Pasisakantiems 

skirti iki 2 min., frakcijos vardu iki 1,5 min., prieš pasisakymą informuojant, kad bus kalbama 

frakcijos vardu. Svarstomu klausimu tarybos narys gali kalbėti tik vieną kartą. Jeigu klausimams lieka 

laiko, jų skaičius gali būti neribojamas. 

Pirmąją pertrauką siūlau skelbti po 1,5 val. darbo, paskesnes pertraukas taip pat po 1,5 val. 

darbo.  

 

Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl reglamento. 

BALSAVO: UŽ –18, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 



1. (IŠKLAUSYTI) Senjor Group pristatymas apie „Big Family House“ projekto vystymą, 

kurio tikslas yra Savivaldybės teritorijoje statyti ir valdyti senyvo amžiaus asmenims skirtus „Senior 

Quartier“ socialinės globos namus. 

Pranešėjas Igor Makarov, Senjor Group padalinio vadovas. 

 

Informacija išklausyta. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. 

sprendimo Nr. T-114 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono savivaldybės 

nuosavybėn“ papildymo. 

Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus 

vedėja. 

Sprendimo projektu prašoma papildyti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-114 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Švenčionių rajono 

savivaldybės nuosavybėn“ nauju 1.17. papunkčiu, įrašant pastatą-poilsio namelį. 

 

Rimantas Klipčius siūlo registruotis klausimams. 

 

Rimantas Klipčius siūlo registruotis pasisakymams. Pasisakymų nėra. 

 

Rimantas Klipčius siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto. 

 

BALSAVO: UŽ – 18, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdis baigtas 09:03 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Klipčius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė  Martyna Mosevičiūtė 

 


