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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. 11 

Lazdijai 

 

 
Nuotolinis posėdis įvyko 2020-04-30 10.00-17.40 val. 

Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.    

Posėdžio sekretorė –  L. Jauniškienė, 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 administracijos direktorė I. Šaparauskienė, 

administracijos direktorės pavaduotojas S. Petrauskas,  Savivaldybės kontrolierius A. Markūnas, 

savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai, įstaigų vadovai. 

  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė trumpai informavo tarybos narius apie Nuotolinio 

posėdžio vedimo tvarką. Taip pat paprašė programos „Microsoft Teams“ „Susitikimo pokalbio“ 

juostoje įrašyti, kaip konkrečiai („Už“, „Prieš“, „Susilaikė“) balsuoja kiekvienas tarybos narys.   

Pritarta bendru sutarimu.  

Darbotvarkė: 

1. Dėl pritarimo projektui „Lazdijų ligoninės“ sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

gerinimas“ ir jo dalinio finansavimo. 

2. Dėl pritarimo projektui „Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, 

Lazdijos g. 5, rekonstravimas“ ir jo dalinio finansavimo. 

 3. Dėl pritarimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui 

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ bei jo dalinio finansavimo. 

 4. Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą, Lazdijų r. Krosnos 

mokyklą ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos.  

 5. Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą, 

prijungiant ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. 

 6. Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Stebulių mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų r. 

Šventežerio mokyklos. 
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 7. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

8. Dėl  Lazdijų   rajono  savivaldybės   jaunimo  reikalų  tarybos  sudarymo. 

9. Dėl Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos direktorės Alvyros Bakšienės atleidimo.  

 10. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 

mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. 

 11. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo. 

 12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1548 „Dėl 

Arūno Markūno darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo. 

13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-185  

„Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo.  

16. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus patvirtinimo. 

17. Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo Irmanto Gvezdausko šeimai. 

18. Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo. 

19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-233 

„Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo. 

20. Dėl valstybės turto – kompiuterinės technikos nurašymo. 

21. Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai  valdyti, naudoti ir 

disponuoti turto patikėjimo teise. 

22. Dėl leidimo padalinti nekilnojamąjį daiktą – tvorą (unikalus Nr. 4400-2825-6510)  į 

atskirus nekilnojamuosius daiktus. 

23. Dėl buveinės adreso suteikimo. 

24.  Dėl   statinio  –  kelio 10-1  Miškiniai–Akmeniai   įtraukimo  į  apskaitą. 

25. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-70 

„Dėl pastato panaudos Lazdijų rajono Mikyčių kaimo bendruomenės komitetui“ pakeitimo. 

26. Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 

27. Dėl savivaldybės buto Nr. 3 su priklausiniais, esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiestis, 

Niedos g. 18, pardavimo. 

28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472  
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„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ 

pakeitimo. 

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-236 

„Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą“ pakeitimo. 

31. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų 

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems 

priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. 

32. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-273 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų 

vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, 

saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

33. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos. 

34. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos. 

35. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos. 

36. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos  komiteto 2019 metų 

veiklos ataskaitos.   

37. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų 

komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos. 

38. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2019 metų 

veiklos ataskaitos. 

39. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų  komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaitos. 

40. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto 2019 

metų veiklos ataskaitos. 

41. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos 2019 metų veiklos 

ataskaitos. 

42. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos. 

43. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos. 

44. Dėl pritarimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. 

45. Dėl pritarimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitai. 
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 46. Dėl pritarimo Lazdijų r.  Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos  

ataskaitai. 

47. Dėl  pritarimo  Lazdijų r.  Šeštokų  mokyklos  2019  m. veiklos ataskaitai. 

48. Dėl pritarimo Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

49. Dėl pritarimo Lazdijų r. Krosnos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

50. Dėl pritarimo Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

51. Dėl pritarimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokyklos 2019 m. veiklos 

ataskaitai. 

52. Dėl pritarimo Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

53. Dėl pritarimo Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

54. Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

55.  Dėl   pritarimo   Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  2019  metų  veiklos  ataskaitai. 

56. Dėl pritarimo Lazdijų meno mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

57. Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai. 

58. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos 

ataskaitai. 

59. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai. 

60. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitai 

už 2019 metus. 

61. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. 

62. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 m. veiklos 

ataskaitai. 

63. Dėl pritarimo VšĮ Lazdijų švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

64. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai, 

auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

65. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai, 

auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

66. Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 2019 metų veiklos ataskaitai, 

auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

67. Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2019 metų  

veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 



5 

patvirtinimo. 

68. Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir 

ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

69. Dėl  pritarimo  viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų centro 2019 metų veiklos  

ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo. 

70. Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

71. Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

 

1. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „Lazdijų ligoninės“ sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ ir 

jo dalinis finansavimas. 

Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys J. Stankevičius (klausė, kiek planuojama padidinti 

slaugos lovų), Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja A. Zenevičienė 

(atsakė, kad planuojama padidinti 10 slaugos lovų).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

2. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, 

Lazdijos g. 5, rekonstravimas“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A.  Margelis (paklausė, kodėl nebuvo vykdomas tas 

projektas, kuris buvo pateiktas valstybės investicijų programai. Buvo paskelbtas konkursas, sudaryta 

sutartis.  Jeigu   minėtas   projektas   būtų   pradėtas   įgyvendinti  pernai,  šiais  metais  jis  jau  būtų  
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įgyvendintas. Abejojo būsimojo projekto sėkme. Uždavė dar du klausimus: koks bus sporto salės 

plotas ir ar užteks reikiamos sumos projektui įgyvendinti?),  Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  

(tvirtino, kad lėšos buvo numatytos, tačiau jos nebuvo paskirtos. Sprendimas buvo priimtas, siekiant 

turėti daugiafunkcinį sporto centrą. Neabejojo, jog projektas bus sėkmingai įgyvendintas. Viskas 

vyksta pagal procedūras. Techninis projektas bus pristatytas bendruomenei. Visi skaičiai bus aiškūs, 

salė atitiks tarptautinius parametrus), tarybos narys J. Stankevičius (replikavo dėl projektui skirtų 

pinigų), Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja A. Zenevičienė 

(supažindino su Švietimo ir mokslo ministro įsakymu).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA:  

 Pritarimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 

09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ bei jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

 Sutikimas reorganizuoti Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą, Lazdijų r. Krosnos mokyklą 

ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos.  
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Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A.  Margelis (informavo, kad frakcija „Pirmyn!“ balsuos 

„Prieš“. Sakė, kad motyvai labai paprasti – savivaldybės teritorijoje lieka tik keletas mokyklų. 

Tendencija tokia, kad artimiausiu metu iš viso neliks mokyklų), Savivaldybės merė A. Miškinienė 

(priminė tarybos nariams praėjusiame tarybos posėdyje vykusią diskusiją mokyklų optimizavimo 

klausimu. Sakė, kad rajono savivaldybė yra pasirengusi rūpintis mokyklų bendruomene. Ugdymo 

procesas sklandžiai vyksta ir dabar, o ateityje jis tik gerės), tarybos narys J. Stankevičius (paklausė, 

kokie konkrečiai darbuotojai neteks savo darbo vietų mokyklose), Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas D. Mockevičius (pasakė, kad reforma vykdoma dėl mokinių ir dėl jų ugdymo 

kokybės. Galutiniai sprendimai bus priimti tik birželio mėnesį, todėl dabar negalima įvardinti nei 

pareigybių, nei pavardžių).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA:  

 Sutikimas reorganizuoti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą, prijungiant 

ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  J. Stankevičius (prašė detaliai pakomentuoti, kaip buvo 

atsižvelgta į Kapčiamiesčio bendruomenės poziciją – prieš mokyklų tinklo optimizavimą), Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Mockevičius (priminė, jog Kapčiamiesčio bendruomenės 

pozicija buvo išreikšta raštu. Buvo surinkti parašai prieš mokyklų tinklo pertvarką. Bendruomenės 

kreipimasis buvo išsiųstas Švietimo ir mokslo ministerijai. Tačiau ministerija pritarė parengtam 

sprendimo projektui dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Detaliai paaiškino viską, kaip buvo sprendžiamas 

šis klausimas), Savivaldybės merė A. Miškinienė (pabrėžė, jog negali būti kitokių sprendimų, jeigu 

nėra mokinių ir nesusidaro klasių komplektai. Pasakė, kad bendruomenė buvo išgirsta ir buvo pasiekti 

kompromisai, kurių galima buvo pasiekti. Pakartojo, jog viską lėmė mokinių skaičius. Toliau kalbėjo 

apie  mokinio   krepšelio  niuansus.   Kvietė  bendruomenę,  tėvus,  globėjus  leisti  vaikus   mokytis  
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Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje), tarybos narys A.  Margelis (atkreipė dėmesį į tai, kad 15 

mokinių iš Kapčiamiesčio pradėjo lankyti Veisiejų S. Gedos gimnaziją. Tarybos nario nuomone, tai 

priklauso nuo mokyklos ir savivaldybės požiūrio, ar mokiniai mokysis Kapčiamiesčio E. Pliaterytės 

mokykloje, ar bus išvežami į Veisiejų S. Gedos gimnaziją. Kalbėjo apie geltonąjį autobusiuką), 

Savivaldybės merė A. Miškinienė (pasakė, kad praėjusiame Tarybos posėdyje buvo labai detaliai 

atsakyta į geltonojo autobusiuko klausimą. Dar kartą pabrėžė, jog tėvai ir globėjai sprendžia, į kurią 

mokyklą leisti  mokytis  savo  vaikus),  tarybos   narys  J.  Stankevičius (replikavo,  kad  už   tėvus  

nusprendė valdančioji dauguma), Savivaldybės merė A. Miškinienė (pasakė, jog valdančioji 

dauguma nenusprendė už tėvus). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA:  

 Sutikimas reorganizuoti Lazdijų r. Stebulių mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų r. Šventežerio 

mokyklos. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A.  Margelis (klausė apie Stebulių mokyklos 

perspektyvas, mokinių skaičių), Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Mockevičius 

(pasakė, kad pagal pertvarkos planą liks pradinio ugdymo skyrius. Kitais metais pradinio ugdymo 

programoje prognozuojama 11 mokinių).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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7. SVARSTYTA:  

 Kompiuterinės įrangos perėmimas savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti patikėjimo teise. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Lazdijų   rajono  savivaldybės   jaunimo  reikalų  tarybos  sudarymas. 

 Pranešėja – A. Grėbliūnienė, Jaunimo reikalų koordinatorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos direktorės Alvyros Bakšienės atleidimas.  

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio  

darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų nustatymas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.   

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ dvi tarybos narės – J. Ražukienė ir J. Juodzevičienė – parašė, kad 

nusišalina nuo 10 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narės – J. Ražukienė ir J. Juodzevičienė, pareiškusios apie nusišalinimą, nedalyvavo 

svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft 

Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima J. Ražukienės ir J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narių J. Ražukienės ir J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 2.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 2. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus  J. Ražukienės ir J. Juodzevičienės nusišalinimą, tarybos narės nedalyvavo toliau 

svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  J. Stankevičius (paklausė, kaip bus grąžinami sveikatos 

priežiūros įstaigų direktoriams atlyginimai, kadangi įstatymas įsigalios nuo rugsėjo 1 d.), Teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius (atsakė, kad įstatymo pataisa 

įsigaliojo praėjusių metų pabaigoje. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai pradėjo dirbti balandžio 

mėnesį, dabar tvirtinami nauji koeficientai).  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 2. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1548 „Dėl Arūno 

Markūno darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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13. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimas. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pastabas, siūlė 

pakeisti Tvarkos aprašo 80 punktą ir jį išdėstyti taip: ,,80. Socialinių paslaugų įstaigų, gautos lėšos už 

socialines paslaugas, įtraukiamos į apskaitą ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.“ 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-185  „Dėl 

Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas.  
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Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

Prašė tarybos narių leisti pakeisti sprendimo projekto pavadinimą „Dėl Piniginės socialinės 

paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. 5TS-185  „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo“ ir jį išdėstyti taip: „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-185 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pavadinimas buvo pakeistas derinimo 

procese.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

  

 Po pertraukos.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė tarybos narius pasirinkti kitą balsavimo būdą, 

taip bus taupomas Tarybos posėdžio laikas. Pasiūlė programos „Microsoft Teams“ „Susitikimo 

pokalbio“ juostoje nerašyti, kaip balsuoja kiekvienas tarybos narys. Savivaldybės merei paskelbus 

pavardę, kiekvienas tarybos narys žodžiu turėtų pasakyti, kaip konkrečiai balsuoja („Už“, „Prieš“, 

„Susilaikė“).  

Pritarta bendru sutarimu.  

 

16. SVARSTYTA:  

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimas. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA:  

Piniginės socialinės paramos skyrimas Irmanto Gvezdausko šeimai. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA:  

Trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja. 

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A. Margelis (paklausė, kaip rajono savivaldybei sekasi 

rinkti biudžeto pajamas ir ar nebus peržiūrimos biudžeto išlaidos), Biudžeto, finansų ir turto valdymo 

skyriaus vedėja Š. Dumbliauskienė (detaliai atsakė, kaip buvo renkamos biudžeto pajamos per I 

ketvirtį ir per balandžio mėnesį. Sakė, kad artimiausiu metu biudžetas bus peržiūrimas).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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19. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-233 „Dėl 

sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimas. 

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.   

 

Tarybos  narys  J. Stankevičius pareiškė pastabą, kad rajono savivaldybės tarybos Tėvynės 

sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų-liberalų frakcija Nuotolinio Tarybos posėdžio metu 

nesilaiko karantino sąlygų reikalavimų. Siūlė nutraukti Nuotolinį rajono savivaldybės tarybos posėdį.  

Diskusijoje dėl  karantino sąlygų reikalavimų laikymosi  Nuotolinio Tarybos posėdžio metu 

dalyvavo Savivaldybės merė A. Miškinienė, savivaldybės merės pavaduotojas A. Klėjus, tarybos 

nariai J. Stankevičius, A. Margelis.  

Savivaldybės merė A. Miškinienė siūlė tęsti Nuotolinį rajono savivaldybės tarybos posėdį, 

kadangi tarybos nariai, esantys rajono savivaldybės pastate, laikosi karantino sąlygų reikalavimų. 

 

20. SVARSTYTA: 

Valstybės turto – kompiuterinės technikos nurašymas. 

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.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas 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 – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

Leidimas padalinti nekilnojamąjį daiktą – tvorą (unikalus Nr. 4400-2825-6510)  į atskirus 

nekilnojamuosius daiktus. 

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.   
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23. SVARSTYTA: 

Buveinės adreso suteikimas. 

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.   

 

24. SVARSTYTA: 

Statinio  –  kelio 10-1  Miškiniai–Akmeniai   įtraukimas  į  apskaitą. 

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.   

 

25. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-70 „Dėl 

pastato panaudos Lazdijų rajono Mikyčių kaimo bendruomenės komitetui“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 

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.   

 

27. SVARSTYTA: 

Savivaldybės buto Nr. 3 su priklausiniais, esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiestis, Niedos g. 18, 

pardavimas. 

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.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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30. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-236 „Dėl 

sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A. Margelis (paklausė, koks bus sporto salės plotas ir 

kokia bus kitų patalpų paskirtis), Savivaldybės merė A. Miškinienė (priminė, kad į pirmąjį tarybos 

nario A. Margelio klausimą buvo atsakyta Tarybos posėdžio pradžioje), Biudžeto, finansų ir turto 

valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Galvanauskienė (supažindino tarybos narius su Alytaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštu „Dėl nekilnojamojo turto Lazdijuose, Lazdijos g. 

5“).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Tarybos  narys  J. Stankevičius pasakė, kad abejoja, jog rajono savivaldybės tarybos Tėvynės 

sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų-liberalų frakcija Nuotolinio Tarybos posėdžio metu 

laikosi karantino sąlygų reikalavimų. Siūlė patikrinti ir įsitikinti.  

Diskusijoje, ar tarybos nariai laikosi karantino sąlygų reikalavimų Nuotolinio Tarybos 

posėdžio metu, dalyvavo Savivaldybės merė A. Miškinienė, tarybos nariai J. Stankevičius, A. 

Margelis, B. Rūtelionis, J. Pankauskas.  

Savivaldybės merė A. Miškinienė paskelbė 10 min. pertrauką tam, kad būtų įsitikinta, jog visi 

tarybos nariai, esantys rajono savivaldybės pastate, laikosi karantino sąlygų reikalavimų. 

Po pertraukos. 

Savivaldybės merė A. Miškinienė paklausė savivaldybės administracijos direktorės, ar buvo 

laikomasi karantino sąlygų reikalavimų. 

Savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė informavo, kad administracija 

patikrino kabinetą. Jame rado 3 tarybos narius. Patikino, kad buvo išlaikytas 2 metrų atstumas, visi 

tarybos nariai dėvėjo apsaugines kaukes, buvo su vienkartinėmis pirštinėmis. Ant darbo stalo buvo  
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dezinfekcinio skysčio. Dėl bendro saugumo vienam tarybos nariui buvo pasiūlytas atskiras kabinetas. 

Savivaldybės administracijos direktorės nuomone, Nuotolinis rajono savivaldybės tarybos posėdis 

gali vykti toliau.  

Tarybos narys G. Salatka paklausė, ar buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas.  

Savivaldybės merė A. Miškinienė pasakė, kad per 10 min. nepavyko peržiūrėti vaizdo įrašo. 

Tačiau įrašas yra. Jis bus peržiūrėtas ir, jeigu buvo pažeidimų, tai, laikantis bendros Lietuvoje 

galiojančios tvarkos, tarybos nariai bus atitinkamai drausminami, kaip ir visi kiti piliečiai.  

 

31. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės 

veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo 

naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-273 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus 

eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėja – A. Miškinienė, Savivaldybės merė.  

Diskusijoje dėl rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos dalyvavo  

tarybos narys A. Margelis (pasakė, kad frakciją „Pirmyn!“ neramina situacija dėl stambiųjų projektų. 

Pasikeitus savivaldybės tarybos kadencijoms ir savivaldybės merams, sustojo kai kurių projektų 

vykdymas, didieji projektai nėra įgyvendinami), Savivaldybės merė A. Miškinienė (pasakė, kad dabar 

yra tam tikras laukimo etapas tam, kad sutikrinti informaciją. Ne visi dokumentai yra tvarkingi. Yra 

problemų dėl techninio planavimo. Tuomet, kai bus gauta visa reikiama informacija, rezultatai, 

konkrečios priežastys, galima bus kalbėti konkrečiai dėl kiekvieno projekto), tarybos narys J. 

Pankauskas (Padėkojo Savivaldybės merei ir komandai už 2019 metų veiklos ataskaitą ir kvietė 

tarybos narius jai pritarti), tarybos narys V. P. Mikelionis (atkreipė dėmesį tai, kad vienoje iš 

demonstruojamų skaidrių yra padaryta klaida: įvyko ne vienas, o keturi Kaimo reikalų komiteto 

posėdžiai), tarybos narys G. Salatka (pastebėjo, jog ataskaitoje buvo skiriamas dėmesys naujiesiems 

užsienio partneriams, todėl galima daryti prielaidą, kad Punskui ir Seinams tokio savivaldybės 

dėmesio nebuvo. Paklausė, ar 2020 m. rajono savivaldybė planuoja skirti didesnį dėmesį artimiesiems 

partneriams, ypatingai - Punskui), Savivaldybės merė A. Miškinienė (pabrėžė, kad visi partneriai yra 

labai svarbūs, gerbiami ir vertinami. Jiems rodomas didelis dėmesys, jie kviečiami dalyvauti 

bendruose projektuose), tarybos narys A. Margelis (prašė nekritikuoti opozicijos, kuri pataria 

pozicijai, kaip spręsti problemas ir klausimus, susijusius su projektų įgyvendinimu), Savivaldybės 

merė A. Miškinienė (pasakė, kad opozicija yra laisva pateikti siūlymus, tačiau iki šiol nebuvo 

pateiktas nei vienas pasiūlymas. Priminė, kad praėjusiais metais Tarybos svarstymui nebuvo pateiktos 

nei savivaldybės mero, nei Tarybos, nei kitos ataskaitos. Opoziciją kvietė konstruktyviam darbui), 

tarybos  narys  J. Stankevičius (kalbėjo apie opozicijos atstovų darbą Kultūros, švietimo ir sporto 

komitete. Opozicija teikia pasiūlymus, tačiau jie ne visada būna išgirsti. Priminė, kad prieš metus 

buvo kreiptasi į savivaldybės administraciją dėl prieigos prie DVS tarybos nariams. Taip pat prašė 

įvardinti keletą užsienio investicijų, kurias pavyko pritraukti), Savivaldybės merė A. Miškinienė 

(pasakė,  kad  vertina  aktyvų  opozicijos  dalyvavimą  Tarybos  posėdžių metu. Kalbėjo dėl užsienio  
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investicijų. Pasakė, kad yra priimti sprendimai ir pasiekti rezultatai, tačiau dėl duomenų apsaugos jų 

negali įvardinti), tarybos narys J. Pankauskas (kalbėjo apie praėjusios kadencijos opozicijos darbą),  

tarybos narys A. Margelis (pasisakė dėl dokumentų valdymo sistemos prieigų suteikimo tarybos 

nariams. Pritarė tarybos nario J. Stankevičiaus nuomonei dėl ydingos praktikos šiuo klausimu. Teigė, 

kad būtent dėl šios priežasties opozicija neturi galimybės DVS parengti sprendimų projektus. Pranešė, 

jog frakcija „Pirmyn!“ negali pritarti rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos 

ataskaitai, kadangi nevykdomi praėjusios kadencijos pradėti darbai, nėra tęstinumo). 

Toliau vyko diskusija dėl DVS prieigos tarybos nariams ir dėl opozicijos darbo praėjusios 

kadencijos Taryboje. Diskusijoje dalyvavo tarybos nariai J. Stankevičius, J. Juodzevičienė, 

Savivaldybės merė A. Miškinienė.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 8.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos 

ataskaita. 

 Pranešėja – I. Šaparauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narys J. Stankevičius parašė, kad nusišalina nuo 34 

darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narys J. Stankevičius, pareiškęs apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl 

nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima J. Stankevičiaus nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos nario J. Stankevičiaus nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Stankevičiaus nusišalinimą, tarybos narys nedalyvavo toliau svarstant interesų 

konfliktą keliantį klausimą.  

Savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė detaliai pakomentavo savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitą.  

 Diskusijoje dėl administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos 

dalyvavo  tarybos  narys  A. Margelis (paklausė, kaip administracijos direktorė vertina premijų jai 

skyrimą ir ar nebuvo galimybės atsisakyti šių premijų), Savivaldybės merė A.  Miškinienė (atsakė, 

kad premija administracijos direktorei buvo paskirta už konkrečius rezultatus. Kalbėjo apie tai 

detaliai. Apibendrindama pasakė, jog administracijos direktorė yra verta įvertinimo – kaip ir 

kiekvienas kitas darbuotojas, kuris atsakingai dirba, turi teisę gauti nusipelnytą atlygį), tarybos  narys  

A. Margelis (atkreipė dėmesį į tai, kad dauguma konkursų yra vykdomi neskelbiamų derybų būdu. 

Antikorupciniu požiūriu tai yra pats ydingiausias skelbimo būdas. Paklausė, ar ir ateityje tokiu būdu 

bus vykdomi viešieji pirkimai), Administracijos direktorė I. Šaparauskienė (pasakė, kad, lyginant 

praėjusių metų duomenis su 2017 m. ir 2018 m. duomenimis, ši statistika labai sumažėjo. 2019 m. 

vidutinė pirkimo vertė neskelbiamų derybų būdu sudarė 700 eur. Kai tuo tarpu A. Margelio 

vadovaujamoje savivaldybėje vidutinė pirkimo vertė sudarydavo 1400 eur), tarybos  narys  A. 

Margelis (pasakė, kad toks būdas nebuvo taikomas nei vienam konkursui), Savivaldybės merė A.  

Miškinienė (pasakė, kad visa objektyvi statistika apie viešuosius pirkimus yra vieša. Ją galima 

pamatyti savivaldybės interneto svetainėje), tarybos narys G. Salatka (uždavė pirmą klausimą: ar visi 

konkursai pareigoms užimti 2019 m. vyko konkurso būdu), Administracijos direktorė I. 

Šaparauskienė (į pirmą klausimą atsakė, kad specialistų pareigoms užimti buvo skelbiami konkursai. 

Tai galėtų patikslinti Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius), 

tarybos narys G. Salatka (prašė pasakyti, ar buvo skelbiami konkursai Komunikacijos ir dokumentų 

skyriaus vyr. specialistei komunikacijai ir specialistei), Administracijos direktorė I. Šaparauskienė 

(pasakė, kad buvo skelbiamas konkursas vyr. specialistės komunikacijai pareigoms užimti. 

Specialisto pareigoms užimti konkursas nėra privalomas, todėl nebuvo skelbiamas), tarybos narys G. 

Salatka (replikavo: jeigu konkursai neprivalomi, jie neskelbiami. Todėl nereikėtų sakyti, kad 

konkursas buvo skelbiamas), Savivaldybės merė A.  Miškinienė (papildė Administracijos direktorės 

I. Šaparauskienės atsakymą).  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Savivaldybės merė A.  Miškinienė, pasakė, kad iškilo klausimas, kodėl nuo rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos 

nenusišalino buvęs Administracijos direktorius G. Salatka. Tvirtino, jog šis klausimas turėtų būti 

svarstytinas ateityje ir turėtų būti pateikti paaiškinimai.  

 

35. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita. 

 Pranešėjas – A. Markūnas, Savivaldybės kontrolierius.  

 Klausė tarybos narys A. Margelis. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos  komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaita.   

Pranešėjas – J. Pankauskas, Finansų ir ekonomikos  komiteto pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto 

2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėja – D. Barkauskienė, Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto 

pirmininkė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

38. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaita. 

 Pranešėja – J. Juodzevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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39. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų  komiteto 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – B. Rūtelionis, Kaimo reikalų  komiteto pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

40. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto 2019 metų 

veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – A. Žymančius, Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

41. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – G. Giedraitis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

42. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – R. Dulskas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

43. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėja – D. Ambrazevičienė, Etikos komisijos pirmininkė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

44. SVARSTYTA: 
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Pritarimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – J. Mozerienė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

 Tarybos narys J. Pankauskas pasiūlė išklausyti tik trumpą įstaigų veiklos ataskaitų pristatymą, 

kadangi tarybos nariai su ataskaitomis susipažino.  

Savivaldybės merė A.  Miškinienė paklausė tarybos narių, ar jie pritaria tarybos nario J. 

Pankausko pasiūlymui. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

45. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – A. Mizerienė, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorė. 

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A. Margelis,  Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorė 

A. Mizerienė (diskusija vyko dėl Kapčiamiestyje gyvenančių vaikų, kurie lanko Veisiejų S. Gedos 

gimnaziją, pavežėjimo). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

46. SVARSTYTA: 



30 

 Pritarimas Lazdijų r.  Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos 

ataskaitai. 

 Pranešėja – Z. Ščerbetkienė, Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narė J. Juodzevičienė parašė, kad nusišalina nuo 46 

darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narė J. Juodzevičienė, pareiškusi apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą 

dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narės J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Juodzevičienės nusišalinimą, tarybos narė nedalyvavo toliau svarstant interesų 

konfliktą keliantį klausimą.  

 Z. Ščerbetkienė, Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė, trumpai pristatė 

Lazdijų r.  Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitą. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

47. SVARSTYTA: 

Pritarimas  Lazdijų r.  Šeštokų  mokyklos  2019  m. veiklos ataskaitai. 
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 Pranešėja – A. Burbaitė, Šeštokų  mokyklos direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

48. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėjas – A. Čiurlionis, Šventežerio mokyklos direktorius.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

49. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Krosnos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – J. Sutkuvienė, Krosnos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

50. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – L. Šiuikienė, Aštriosios Kirsnos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

51. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokyklos 2019 m. veiklos 

ataskaitai. 

 Pranešėjas – Z. Kukučionis, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktorius.  

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  A. Margelis,  Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 

mokyklos direktorius Z. Kukučionis (diskusija vyko dėl Kapčiamiestyje gyvenančių vaikų, kurie 

lanko Veisiejų S. Gedos gimnaziją, pavežėjimo). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

52. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 
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 Pranešėja – A. Bakšienė, Kučiūnų mokyklos direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

53. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – R. Juškauskienė, Stebulių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

54. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – D. Burneikienė, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui.  

Klausė tarybos narys J. Stankevičius. Į tarybos nario J. Stankevičiaus klausimą atsakė 

Savivaldybės merė A. Miškinienė.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

55. SVARSTYTA: 

Pritarimas   Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  2019  metų  veiklos  ataskaitai. 

 Pranešėja – L. Jurkonienė, Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“ direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

56. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų meno mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – R. Mockevičienė, Lazdijų meno mokyklos direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Dar kartą vyko trumpa diskusija dėl balsavimo būdo. Diskusijoje dalyvavo (tarybos nariai J. 

Pankauskas, J. Stankevičius, Savivaldybės merė A. Miškinienė).  

 Bendru sutarimu buvo nuspęsta nekeisti balsavimo būdo.  
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57. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – D. Pledienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

58. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai. 

 Pranešėja – R. Rudienė, Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narys G. Salatka parašė, kad nusišalina nuo 58 darbotvarkės 

klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narys G. Salatka, pareiškęs apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl 

nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima G. Salatkos nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos nario G. Salatkos nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus G. Salatkos nusišalinimą, tarybos narys nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą 

keliantį klausimą.  

R. Rudienė, Lazdijų  rajono  savivaldybės viešosios  bibliotekos direktorė, trumpai pristatė  
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Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitą. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

 Tarybos narys J. Pankauskas siūlė tarybos nariams tęsti Nuotolinį Tarybos posėdį ir dirbti 

ilgiau nei tai numato Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.  

 Savivaldybės merė A. Miškinienė pritarė tarybos nario J. Pankausko pasiūlymui. Atkreipė 

tarybos narių dėmesį į tai, kad, jeigu Tarybos posėdis trunka ilgiau nei nustatyta Reglamente – ilgiau 

kaip 6 valandas, – už tą laiką Tarybos nariams nemokama. 

Pritarta bendru sutarimu dirbti ilgiau kaip 6 valandas. 

 

59. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai. 

 Pranešėjas – E. Aleksonis, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ 

direktorius.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 4.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

60. SVARSTYTA: 
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Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitai už 2019 

metus. 

 Pranešėja – S. Jasinskienė, laikinai einanti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktorės pareigas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

61. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 

vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus savivaldybės gydytoja 

(vyr. specialistė). 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

62. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas – M. Varnelis, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft  

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ dvi tarybos narės – O. Lenkauskienė ir D. Ambrazevičienė – parašė, 
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kad nusišalina nuo 62 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narės – O. Lenkauskienė ir D. Ambrazevičienė, pareiškusios apie nusišalinimą, 

nedalyvavo svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos 

„Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narių O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 2. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą, tarybos narės nedalyvavo 

toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

M. Varnelis, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas, trumpai pristatė 

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitą. 

 Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 2. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 Tarybos narė J. Ražukienė pareiškė, kad ji taip pat nusišalina nuo 62 darbotvarkės klausimo 

svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narys J. Pankauskas pasakė, kad yra pažeistos balsavimo procedūros, todėl siūlė 

pakartoti balsavimą. Savivaldybės merė A. Miškinienė pritarė Tarybos nario J. Pankausko pasiūlymui 

ir paprašė tarybos narius pakartoti balsavimą.  

 Vyko pakartotinis balsavimas.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 
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Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ trys tarybos narės – J. Ražukienė, O. Lenkauskienė ir D. 

Ambrazevičienė – parašė, kad nusišalina nuo 62 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narės – J. Ražukienė, O. Lenkauskienė ir D. Ambrazevičienė, pareiškusios apie 

nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo 

programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima J. Ražukienės, O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narių J. Ražukienės, O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 3. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Ražukienės, O. Lenkauskienės ir D. Ambrazevičienės nusišalinimą, tarybos narės 

nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

Savivaldybės merė A. Miškinienė paprašė tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 3. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

63. SVARSTYTA: 

Pritarimas VšĮ Lazdijų švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir 

ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

 Pranešėja – E. Mačionienė, VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

64. SVARSTYTA: 

Pritarimas viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

 Pranešėja – D. Pacukonytė, viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narys J. Stankevičius parašė, kad nusišalina nuo 64 

darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narys J. Stankevičius, pareiškęs apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl 

nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima J. Stankevičiaus nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos nario J. Stankevičiaus nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Stankevičiaus nusišalinimą, tarybos narys nedalyvavo toliau svarstant interesų 

konfliktą keliantį klausimą.  

 D. Pacukonytė, viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

trumpai pristatė viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitą, auditoriaus 

išvadą ir ataskaitą bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

65. SVARSTYTA: 

Pritarimas viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

 Pranešėjas – A. Sujeta, viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro direktorius.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

66. SVARSTYTA: 

Pritarimas VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 2019 metų veiklos ataskaitai, 

auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

 Pranešėjas – M. Sabaliauskas, VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ direktorius.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narys V. Žička parašė, kad nusišalina nuo 66 darbotvarkės 

klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narys V. Žička, pareiškęs apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl 

nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima V. Žičkos nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 
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Priimti  tarybos nario V. Žičkos nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus V. Žičkos nusišalinimą, tarybos narys nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą 

keliantį klausimą.  

 M. Sabaliauskas, VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ direktorius, trumpai pristatė VšĮ 

„Lazdijų turizmo informacinis centras“ 2019 metų veiklos ataskaitą, auditoriaus išvadą ir ataskaitą 

bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

67. SVARSTYTA: 

Pritarimas VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimas. 

 Pranešėja – A. Dainauskienė, VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ direktorė.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narė J. Ražukienė parašė, kad nusišalina nuo 67 darbotvarkės 

klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narė J. Ražukienė, pareiškusi apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą dėl 

nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 
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nariai priima J. Ražukienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narės J. Ražukienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Ražukienės nusišalinimą, tarybos narė nedalyvavo toliau svarstant interesų 

konfliktą keliantį klausimą.  

 A. Dainauskienė, VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ direktorė,  

trumpai pristatė VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2019 metų veiklos 

ataskaitą, auditoriaus išvadą ir ataskaitą bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

68. SVARSTYTA: 

Pritarimas VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir 

ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

 Pranešėjas – V. Vabuolas, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ direktorius.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ tarybos narė J. Juodzevičienė parašė, kad nusišalina nuo 68 

darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos narė J. Juodzevičienė, pareiškusi apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant klausimą 

dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos  
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nariai priima J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narės J. Juodzevičienės nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus J. Juodzevičienės nusišalinimą, tarybos narė nedalyvavo toliau svarstant interesų 

konfliktą keliantį klausimą.  

 V. Vabuolas, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ direktorius, trumpai pristatė VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2019 

metų veiklos ataskaitą, auditoriaus išvadą ir ataskaitą bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

69. SVARSTYTA: 

Pritarimas  viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų centro 2019 metų veiklos 

ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimas. 

 Pranešėja – J. Marcinkienė, viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų centro direktorė.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ trys tarybos nariai – R. Dulskas, O. Lenkauskienė ir V. P. Mikelionis 

– parašė, kad nusišalina nuo 69 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Tarybos nariai – R. Dulskas, O. Lenkauskienė ir V. P. Mikelionis, pareiškę apie nusišalinimą, 

nedalyvavo  svarstant  klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos 
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 „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima  R. Dulsko, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narių R. Dulsko, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 3. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus R. Dulsko, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą, tarybos nariai 

nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A. Margelis, J. Pankauskas, R. Kauzonas, viešosios  

įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų centro direktorė J. Marcinkienė  (diskusija vyko dėl Vaikų 

dienos centro projekto įgyvendinimo). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 3. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

70. SVARSTYTA: 

Pritarimas UAB „Lazdijų vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai. 

 Pranešėjas – E. Zaburas, UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius.  

 Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A. Margelis, J. Pankauskas, A. Žymančius, UAB 

„Lazdijų vanduo“ direktorius E. Zaburas (diskusija vyko dėl UAB „Lazdijų vanduo“ veiklos). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15    
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Prieš – 1.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

71. SVARSTYTA: 

Pritarimas UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 metų veiklos ataskaitai 

 Pranešėjas – V. Šerėnas, UAB „Lazdijų šiluma“ direktorius.  

 Savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pranešė tarybos nariams, kad programos „Microsoft 

Teams“ „Susitikimo pokalbyje“ Savivaldybės mero pavaduotojas A. Klėjus parašė, kad nusišalina 

nuo 71 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo.  

 Savivaldybės mero pavaduotojas A. Klėjus, pareiškęs apie nusišalinimą, nedalyvavo svarstant 

klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), atsijungė nuo programos „Microsoft Teams“.  

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima Savivaldybės mero pavaduotojo A. Klėjaus nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  Savivaldybės mero pavaduotojo A. Klėjaus nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus A. Klėjaus nusišalinimą, Savivaldybės mero pavaduotojas nedalyvavo toliau 

svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

V. Šerėnas, UAB „Lazdijų šiluma“ direktorius, trumpai pristatė UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 

metų veiklos ataskaitą. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 1. 

 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                                                                         Laima Jauniškienė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

EIL. 

NR. 

 

SPRENDIMO 

PAVADINIMAS 

 

 

SPRENDIMO 

NUMERIS 

1 Dėl pritarimo projektui „Lazdijų ligoninės“ 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ 

ir jo dalinio finansavimo 

 

          5TS-290 

 

2 Dėl pritarimo projektui „Viešosios įstaigos 

Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, 

Lazdijos g. 5, rekonstravimas“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

          5TS-291 

3 Dėl pritarimo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 

09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės 

krepšelis“ bei jo dalinio finansavimo 

 

          5TS-292 

4 Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Aštriosios 

Kirsnos mokyklą, Lazdijų r. Krosnos mokyklą ir 

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą, prijungiant jas prie 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

 

          5TS-293 

5 

 

Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą, 

prijungiant ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos 

 

5TS-294 

6 Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Stebulių 

mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų r. 

Šventežerio mokyklos 

 

5TS-295 

7 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

 

          5TS-296 

8 Dėl  Lazdijų   rajono  savivaldybės   jaunimo  

reikalų  tarybos  sudarymo 

 

5TS-297 

9 Dėl Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos direktorės 

Alvyros Bakšienės atleidimo 

 

5TS-298 

10 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio 

darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų 

nustatymo 

 

5TS-299 

11 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valstybės 

tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo 

5TS-300 



                                         2 

12 

 

 

 

 

13 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2019 m. sausio 

31 d. sprendimo Nr. 5TS-1548 „Dėl Arūno 

Markūno darbo užmokesčio nustatymo“ 

pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų 

socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

 

          5TS-301 

 

           

 

           

          5TS-302 

         

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

 

5TS-303 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-185  „Dėl 

Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

 5TS-304 

16 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo 

 

5TS-305 

 

17 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo 

Irmanto Gvezdausko šeimai 

 

          5TS-306 

18 Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos ėmimo 

 

          5TS-307 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-233 „Dėl 

sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo 

 

           5TS-308 

20 Dėl valstybės turto – kompiuterinės technikos 

nurašymo 

 

           5TS-309 

21 

 

Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijai  valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise 

 

           5TS-310 

22 Dėl leidimo padalinti nekilnojamąjį daiktą – tvorą 

(unikalus Nr. 4400-2825-6510)  į atskirus 

nekilnojamuosius daiktus 

 

           5TS-311 

23 Dėl buveinės adreso suteikimo 

 

           5TS-312 

24 Dėl   statinio  –  kelio 10-1  Miškiniai–Akmeniai   

įtraukimo  į  apskaitą 

 

 

 

           5TS-313 
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25  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-70 „Dėl pastato 

panaudos Lazdijų rajono Mikyčių kaimo 

bendruomenės komitetui“ pakeitimo 

 

           5TS-314 

26 Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 

 

           5TS-315 

27 Dėl savivaldybės buto Nr. 3 su priklausiniais, 

esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiestis, Niedos g. 

18, pardavimo 

 

           5TS-316 

28 

 

 

 

 

29 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 

nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo 

 

           5TS-317 

 

            

 

            

           5TS-318 

         

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-236 „Dėl 

sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą“ pakeitimo 

 

           5TS-319 

31 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir 

savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų 

bendrojo naudojimo objektų administratorių 

veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų 

jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir 

kontrolės taisyklių patvirtinimo 

 

           5TS-320 

32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 

28 d. sprendimo Nr. 5TS-273 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo 

(remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus 

eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių 

inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

           5TS-321 

33 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir mero 

2019 metų veiklos ataskaitos 

 

 

           5TS-322 
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34 

 

 

 

35 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos 

ataskaitos 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

           5TS-323 

 

            

          5TS-324 

         

36 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Finansų 

ir ekonomikos  komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaitos 

 

          5TS-325 

37 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų 

komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

          5TS-326 

38 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2019 metų 

veiklos ataskaitos 

 

          5TS-327 

 

39 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo 

reikalų  komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

          5TS-328 

40 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Vietinio 

ūkio ir aplinkosaugos komiteto 2019 metų veiklos 

ataskaitos 

 

          5TS-329 

41 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio 

planavimo komisijos 2019 metų veiklos 

ataskaitos 

 

          5TS-330 

42 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

           5TS-331 

43 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos etikos 

komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

           5TS-332 

44 Dėl pritarimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai 

 

         5TS-333 

45 Dėl pritarimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitai 

 

         5TS-334 

46 Dėl pritarimo Lazdijų r.  Seirijų  Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos  

ataskaitai 

 

         5TS-335 

47 Dėl  pritarimo  Lazdijų r.  Šeštokų  mokyklos  

2019  m. veiklos ataskaitai 

 

 

         5TS-336 
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48 Dėl pritarimo Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 

2019 m. veiklos ataskaitai 

 

         5TS-337 

49 

 

 

50 

Dėl pritarimo Lazdijų r. Krosnos mokyklos 2019 

m. veiklos ataskaitai 

 

Dėl pritarimo Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai 

 

         5TS-338 

 

          

         5TS-339         

           

         

51 Dėl pritarimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės  mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai 

 

          5TS-340 

52 Dėl pritarimo Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 2019 

m. veiklos ataskaitai 

 

         5TS-341 

53 Dėl pritarimo Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019 

m. veiklos ataskaitai 

 

          5TS-342 

 

54 Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai 

 

          5TS-343 

55 Dėl   pritarimo   Lazdijų  mokyklos-darželio  

„Vyturėlis“  2019  metų  veiklos  ataskaitai 

 

          5TS-344 

56 Dėl pritarimo Lazdijų meno mokyklos 2019 m. 

veiklos ataskaitai 

 

           5TS-345 

57 Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus 2019 

metų veiklos ataskaitai 

 

           5TS-346 

58 

 

Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai 

 

           5TS-347 

59 Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

socialinės globos centro „Židinys“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai 

 

           5TS-348 

60 Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitai už 

2019 metus 

 

           5TS-349 

61 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos 

patvirtinimo 

 

           5TS-350 

62  Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai 

 

 

           5TS-351 
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63 Dėl pritarimo VšĮ Lazdijų švietimo centro 2019 

metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir 

ataskaitai bei 2019 metų metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

 

           5TS-352 

64 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų sporto 

centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

 

           5TS-353 

65 

 

 

 

 

66 

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų kultūros 

centro 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

 

Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis 

centras“ 2019 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus 

išvadai ir ataskaitai bei 2019 metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

 

           5TS-354 

 

            

 

 

            5TS-355 

 

            

            

         

67 Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros centras“ 2019 metų veiklos 

ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 

2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo 

 

           5TS-356 

68 Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai 

bei 2019 metų metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo 

 

           5TS-357 

69 Dėl  pritarimo  viešosios  įstaigos  Lazdijų  

socialinių  paslaugų centro 2019 metų veiklos  

ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 

2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo 

 

           5TS-358 

70 Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai 

 

           5TS-359 

71 Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai 

 

           5TS-360 

   

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2020-04-30 POSĖDŽIO NR. 11 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2020-04-30 10.00-17.40 val. 

Posėdžio pirmininkė – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.    

Posėdžio sekretorė –  L. Jauniškienė, Dokumentų ir informacijos skyriaus vyr. specialistė.  

 Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninis įrašas padarytas naudojant 

“Danish interpretation system'“ konferencinių įrašų aparatūrą ir nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo 

3000 N200“. Įrašymui naudota kompiuterinė programinė įranga „Audacity 1.2.4.“. 

 1 dalies: 

 Įrašo trukmė – 03 val. 08 min. 06 sek.  

 Failo dydis – 1.36 GB (1.470.657.998 baitų).  

 Duomenų sparta – 971 kbps. 

 Bendroji sparta – 1040 kbps. 

 Kadrų sparta – 8 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 69 kbps. 

 2 dalies: 

 Įrašo trukmė – 03 val. 01 min. 33 sek.  

 Failo dydis – 1.36 GB (1.467.236.206 baitų).  

 Duomenų sparta – 1005 kbps. 

 Bendroji sparta – 1076 kbps. 

 Kadrų sparta – 7 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 70 kbps. 

 3 dalies: 

 Įrašo trukmė – 00 val. 25 min. 45 sek.  

 Failo dydis – 198 MB (207.766.143 baitų).  

 Duomenų sparta – 1001 kbps. 

 Bendroji sparta – 1074 kbps. 

 Kadrų sparta – 7 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 72 kbps. 
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Vaizdo ir garso skaitmeninis įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną – vienkartinio 

įrašymo kompaktinį diską, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

 

 

Posėdžio sekretorė                              Laima Jauniškienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 

DALYVAVIMAS 2020-04-30 POSĖDYJE NR. 11 
 

Pradžia – 1000 val. 

Pabaiga – 1740 val. 

 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3. Evaldas Brusokas  

4. Ričardas Dulskas  

5. Jūratė Juodzevičienė  

6. Rimas Kauzonas  

7. Audrius Klėjus  

8. Jurgita Kurauskienė  

9. Odeta Lenkauskienė   

10. Romas Leščinskas  

11. Artūras Margelis  

12. Valdas Petras Mikelionis  

13.  Ausma Miškinienė  

14. Justas Pankauskas  

15. Rimantas Pileckas  

16. Janina Ražukienė  

17. Benius Rūtelionis  

18.  Gintautas Salatka  

19. Vitalius Simanynas  

20. Jonas Stankevičius  

21. Česlova Šmulkštienė  

22. Arūnas Vaišnoras  

23. Valdas Žička  

24. Albinas Žymančius  

 
 

 

 

 


