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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. birželio 19 d. Nr. 13 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2020-06-19 14.00-15.30 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. 

Tarybos posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo administracijos direktorė I. Šaparauskienė, 

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

savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro 

direktorius G. Skamaročius. 

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 13 posėdžio darbotvarkės pakeitimas. 

 Pranešėja – A. Miškinienė, rajono savivaldybės merė.   

 Perskaitė 1∕3 tarybos narių pasiūlymą dėl darbotvarkės pakeitimo (pasiūlymas pridedamas).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

 1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 13 posėdžio darbotvarkės pakeitimo. 

 2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-260 

„Dėl 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 



2 

 3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. 

 4. Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų r. Stebulių mokyklai valdyti, naudoti ir 

disponuoti turto patikėjimo teise. 

 5. Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų r. Krosnos mokyklai valdyti, naudoti ir 

disponuoti turto patikėjimo teise. 

 6. Dėl VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. 

 7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-259 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

8. Dėl pritarimo projektui ir siūlymo įtraukti į Alytaus regiono integruotų teritorijų vystymo 

programą. 

9. Dėl pritarimo projektui „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas” ir jo 

dalinio finansavimo. 

10. Dėl pritarimo projektui „Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame” ir jo 

dalinio finansavimo. 

11.  Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-946 

„Dėl pritarimo projektui „Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimo. 

12. Dėl projekto „Noragėlių krašto melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir 

valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija“. 

13. Dėl projekto „Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių 

melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija“. 

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 5TS-377 

„Dėl VšĮ Darbo vietų kūrimo fondo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo“ pakeitimo. 

15. Dėl Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. 

Kučiūnų mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, 

sąlygų aprašo ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo. 

16. Dėl Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokyklos reorganizavimo, prijungiant 

ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. 

17. Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Lazdijų r. 

Šventežerio mokyklos. 

 18. Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programos 

„Tobulėkime visi kartu“. 

19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 

„Dėl VšĮ  Lazdijų sporto centro  teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“  pakeitimo. 

21. Dėl Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų 

globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 5TS-43 

„Dėl viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo. 

23. Dėl 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos. 

24. Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens 

telkinių ledo Lazdijų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo. 

 25. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

 26. Dėl konkursų paskelbimo. 

 27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo. 

 28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo. 

 29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo. 

 30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-269 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. 

31. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. 

 32. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-610 

„Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“ 

pakeitimo. 

 33. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 34. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 

„Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

 35.   Dėl  Lazdijų  rajono   savivaldybei   nuosavybės   teise  priklausančio  turto   perdavimo  

Savivaldybės  viešosioms  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo  
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sutartį  tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 36. Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo 

ir  disponavimo   juo  ataskaitos  rengimo  ir  teikimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo. 

 37. Dėl patalpų nuomos. 

 38. Dėl patalpų panaudos Janėnų bendruomenės komitetui. 

 39. Dėl 0,30 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 5943-0009-0078), esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų 

sen. Rudaminos mstl., Piliakalnio g. 7, nuomos pratęsimo. 

 40. Dėl 0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1032-0554), esančio Stankūnų k. 1 A, 

Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., nuomos pratęsimo. 

 41. Dėl įgaliojimo suteikimo Astai Labalaukienei. 

 42. Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju  ir  trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuomos  ir  mokinių maitinimo paslaugų teikimo  

Lazdijų r. Šeštokų mokykloje. 

43. Dėl pritarimo Būdviečio dvaro sodybos fragmentų svirno tvarkymo projektui ir jo dalinio 

finansavimo. 

44. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto panaudos sutarčiai. 

45. Dėl pritarimo projektui „Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo 

infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje“ ir jo dalinio finansavimo. 

46. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeniškumas mus vienija” ir jo dalinio finansavimo.  

47. Dėl Lazdijų r. Šventežerio mokyklos patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis 

patalpomis bei  trumpalaikiu materialiuoju turtu nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo.  

48. Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. 

49. Dėl siūlymo viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininkams. 

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

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

51. 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. 

 

2. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-260 „Dėl 2020 

metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 
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Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl 

2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 2020 m. Lazdijų rajono savivaldybės 

biudžeto asignavimų lentelėje: 

1.   15   tūkst.  eurų   sumažinti  Užimtumo,   verslo  ir   nevyriausybinių  organizacijų   plėtros  

programos priemonei „Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimas“ skirti 

asignavimai; 

2.  Lazdijų  rajono  savivaldybės  administracijos  Kultūros  ir  turizmo  plėtros   programai  

įgyvendinti sukuriama nauja priemonė 05030102 „Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir 

pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas“ ir jai skiriami 15 tūkst. eurų; 

3. 9  tūkst.   eurų   padidinti   priemonei  „Ugdymo  programų  įgyvendinimas  ir   tinkamos  

ugdymosi aplinkos užtikrinimas Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje“ skirti 

asignavimai; 

4. 9 tūkst. eurų sumažinti Investicijų programos priemonei „Projektų įgyvendinimas“ skirti  

asignavimai. 

Atlikus šiuos pakeitimus atitinkamai pakoreguotos visos suminės eilutės. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA:  

 Nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA:  

 Nekilnojamojo turto perdavimas Lazdijų r. Stebulių mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA:  

 Nekilnojamojo turto perdavimas Lazdijų r. Krosnos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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6. SVARSTYTA:  

 VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. 

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

Diskusijoje dalyvavo J. Stankevičius (siūlė išklausyti VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės  

biuro  direktoriaus G. Skamaročiaus poziciją. Klausė, kokia jo nuomonė šiuo klausimu), tarybos  

narys  A.  Margelis (paklausė, kokie motyvai lemia siūlymą balsuoti „Prieš“), Biudžeto, finansų ir 

turto valdymo skyriaus vedėja Š. Dumbliauskienė (išdėstė motyvus: Lazdijų rajono savivaldybės 

netenkina viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vykdoma veikla, iš įstaigos 

vykdomos veiklos negaunama nei ekonominė, nei kitokia nauda. Įstaiga neteikia jokių pasiūlymų, 

neįgyvendina projektų), Savivaldybės merė A. Miškinienė (pasakė, kad esminė informacija, kuria 

buvo vadovaujamasi rengiant šį sprendimo projektą, tai yra analizė, faktai ir skaičiai. Rajono 

savivaldybė neįžvelgė ekonominės naudos), Savivaldybės mero pavaduotojas A. Klėjus (pritarė 

Savivaldybės merei: rajono savivaldybė nemato naudos ir efektyvumo. Kalbėjo kaip Lietuvos ir 

Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo komisijos per sieną narys. Paaiškino, kodėl kyla 

įtampos tarp rajono savivaldybės ir biuro. Teigė, jog pastebimos priešingos  tendencijos. Kalbėjo apie 

tai konkrečiai. Tvirtino, kad nemato šios įstaigos siekio konstruktyviai bendradarbiauti), VšĮ   

Nemuno   euroregiono  Marijampolės  biuro  direktorius   G. Skamaročius (detaliai kalbėjo apie biuro 

veiklą, apie konkrečių projektų rengimą, apie tolesnį ekonominį bendradarbiavimą), Savivaldybės 

merė A. Miškinienė (prašė biuro direktorių informuoti, kodėl Druskininkų savivaldybė išstojo iš VšĮ   

Nemuno   euroregiono. Sakė, kad kitos savivaldybės taip pat svarsto apie tokią galimybę),  tarybos  

narys  A.  Margelis (tarybos nario nuomone, tokia įstaiga galėtų išlikti dėl funkcinės zonos. Kalbėjo 

apie tai detaliau),  tarybos narys R. Leščinskas (paklausė, kada biuro direktorius pastarąjį kartą lankėsi 

Lazdijų rajono savivaldybėje), VšĮ   Nemuno   euroregiono  Marijampolės  biuro  direktorius   G. 

Skamaročius (atsakė į Savivaldybės merės ir  tarybos narių klausimus),  Savivaldybės merė A. 

Miškinienė (pakartojo, jog toks sprendimo projektas siūlomas todėl, kad buvo įvertinta ekonominė 

nauda. Rajono savivaldybei rūpi jos gyventojų interesas. Be to, nestokojama kompetencijų. Kvietė 

tarybos narius balsuoti už pateiktą sprendimo projektą). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 2.  

Susilaikė – 4.  

Nusišalino – 0. 
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Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-259 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

vedėja. 

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus: 

1. sprendimo preambulėje išbraukti žodžius „į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei“; 

2. papildyti sprendimo projektą 5 punktu ir išdėstyti jį taip: „5. Pakeisti IV dalies „Lazdijų 

rajono savivaldybės veiklos programos“ Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo plėtros 

programos 3 tikslo „Skatinti ir vystyti turizmą savivaldybėje“ Tikslo įgyvendinimo aprašymo dalį ir 

išdėstyti ją taip: 

Tikslo įgyvendinimo 

aprašymas (aprašomi 

uždaviniai, 

priemonės, rezultato 

kriterijai, numatomi 

rezultatai) 

Uždaviniai ir priemonės: 

3.1. Plėtoti turizmo paslaugas ir skatinti bei populiarinti turizmą: 

3.1.1. Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo 

skatinimas ir populiarinimas; 

3.1.2. Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų 

tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas. 

 

Priemonė Nr. 3.1.2 įgyvendinama vadovaujantis Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir 

pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams projektų finansavimo 

tvarkos aprašu. 

 

Rezultato kriterijai: 

VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centre“ apsilankiusių turistų 

skaičiaus didėjimas, proc. 

 

3. papildyti sprendimo projektą 6 punktu ir išdėstyti jį taip: „6. Pakeisti priedo Nr. 1 

„Strateginio veiklos plano programų asignavimų suvestinė“ Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir 

turizmo plėtros programos (kodas-05) 2020–2022 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių 

išlaidų suvestinę ir išdėstyti ją pagal pridedamą 3 priedą;“ 

4. papildyti sprendimo projektą 7 punktu ir išdėstyti jį taip: 7. Pakeisti priedo Nr. 2 

„Strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų suvestinė“ 5 programos „Kultūros ir turizmo 

plėtros programa“ Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų  
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vertinimo kriterijų suvestinę ir papildyti ją vertinimo kriterijumi Nr. P-05-03-01-02 bei išdėstyti jį 

taip: 

05 - Kultūros ir turizmo plėtros programa 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijų 

pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2019 

m. 

planas 

2019 

m. 

faktas 

2020 

m. 

planas 

2021 

m. 

planas 

2022 

m. 

planas 

P-05-03-01-02 

Pagal aprašą finansuotų 

projektų skaičius, vnt. - - 3 3 3 

 

5. sprendimo  projekto  1  priede  patikslinti  priemonei  „Nevyriausybinių  organizacijų  ir  

religinių  bendruomenių  rėmimas“  2020  m.  nurodytus  asignavimus  vietoje 45 000 įrašant 30 000. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui ir siūlymas įtraukti į Alytaus regiono integruotų teritorijų vystymo 

programą. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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9. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas” ir jo dalinis 

finansavimas. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame” ir jo dalinis 

finansavimas. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA:  

Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-946 „Dėl 

pritarimo projektui „Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimas. 
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Pranešėja – A. Zenevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA:  

Projektas „Noragėlių krašto melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir 

valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija“. 

Pranešėja – J. Gudeliauskaitė, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA:  

Projektas „Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių 

melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija“. 

Pranešėja – J. Gudeliauskaitė, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 5TS-377 „Dėl VšĮ 

Darbo vietų kūrimo fondo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Gudeliauskaitė, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 4.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA:  

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. Kučiūnų 

mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, sąlygų 

aprašas ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimas. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimą: papildyti Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos nuostatų 13 

punktą žodžiais „ugdymosi šeimoje“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  
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Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA:  

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokyklos reorganizavimas, prijungiant ją prie 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimą: papildyti Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 

nuostatų 12 punktą žodžiais „ugdymosi šeimoje“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA:  

Lazdijų r. Stebulių mokyklos reorganizavimas, prijungiant ją prie Lazdijų r. Šventežerio 

mokyklos. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimą: papildyti Lazdijų r. Šventežerio mokyklos nuostatų 15 

punktą žodžiais „ugdymosi šeimoje“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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18. SVARSTYTA:  

 Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Tobulėkime visi 

kartu“. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 „Dėl VšĮ  

Lazdijų sporto centro  teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“  pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA:  

Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos 

likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pastabas, prašė leisti 

pataisyti techninę klaidą – nuo 5  punkto patikslinti punktų numeraciją. Taip pat patikslinti Aprašo 

15 punktą, jį išdėstant taip: „15. Pagalbos pinigai pervedami vaikus globojančiai šeimai (asmeniui) į 

sąskaitą banke, o budintiems globotojams - per Globos centrą, kiekvieną mėnesį iki 25 dienos.“ 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 5TS-43 „Dėl 

viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimas. 

 Tarybos nariai A. Kašalynas, O. Lenkauskienė ir V. P. Mikelionis paskelbė, kad nusišalina 

nuo 22 darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo. Tarybos nariai A. Kašalynas, O. Lenkauskienė 

ir V. P. Mikelionis, pareiškę apie nusišalinimą, išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo svarstant  

klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo).  

Savivaldybės  merė  Ausma  Miškinienė  paprašė  rankos  pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos  
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nariai priima  A. Kašalyno, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos narių A. Kašalyno, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 3. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus A. Kašalyno, O. Lenkauskienės ir V. P. Mikelionio nusišalinimą, tarybos nariai  

nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.  

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

Prašė leisti sprendimo projektą papildyti 17.18 papunkčiu: „17.18. teikti laikino atokvėpio 

paslaugas“. Taip pat dėl techninės klaidos prašė leisti pakoreguoti punktų numeraciją nuo 64.5 

papunkčio. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 13.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 3. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA:  

2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 

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

(vyr. specialistė). 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA: 

Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo 

Lazdijų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimas. 

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

(vyr. specialistė). 

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

Taisyklių V skyrių papildyti 18 punktu  ,,18. Už Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų 

administravimą atsakingos seniūnijos, kurių teritorijoje yra maudyklos;“. Taip pat prašė leisti 

pakoreguoti V skyriaus punktų numeraciją. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

 Konkursų paskelbimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimas. 

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

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

pasiūlymus Reglamento projektui, tačiau jie nebuvo įtraukti), Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius (pasakė, kad buvo gauta daug pasiūlymų, kurie buvo 

vertinami. Priminė, kad frakcijai „Pirmyn!“ anksčiau buvo pateiktas motyvuotas atsakymas), 

Savivaldybės merė A. Miškinienė (siūlė pritarti Reglamentui). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 4.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 



19 

28. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimas. 

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

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

padaryti šiuos pakeitimus: 

1. Patikslinti pareigybės aprašymo 1 punkto formuluotę ir išdėstyti taip: „1. Pareigybės 

lygmuo – savivaldybės kontrolierius (II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)).“; 

2. Pareigybės aprašymą papildyti 9.4 papunkčiu: „9.4. vadovaujamo darbo patirtis – 3 metai.“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimas. 

Pranešėjas – R. Vyšniauskas, Architektūros ir teritorijų skyriaus vedėjas – savivaldybės vyr. 

architektas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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30. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-269 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – R. Vyšniauskas, Architektūros ir teritorijų skyriaus vedėjas – savivaldybės vyr. 

architektas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 

Gatvių pavadinimų suteikimas. 

Pranešėjas – R. Vyšniauskas, Architektūros ir teritorijų skyriaus vedėjas – savivaldybės vyr. 

architektas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-610 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“ 

pakeitimas. 
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Pranešėjas – R. Vyšniauskas, Architektūros ir teritorijų skyriaus vedėjas – savivaldybės vyr. 

architektas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja. 

Prašė leisti padaryti pakeitimą sprendimo projekte: paskutinį žodį „sprendimu“  pakeisti 

žodžiu „siūlymu“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA: 

 Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 „Dėl  

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja. 
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. SVARSTYTA: 

 Lazdijų  rajono   savivaldybei   nuosavybės   teise  priklausančio  turto   perdavimo 

savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo 

sutartį  tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

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

sprendimo projekte padaryti šiuos pakeitimus: 

1. Aprašo pavadinime po žodžio „viešosioms“ įrašyti praleistą žodį „asmens“;  

2. 8.3 papunktyje išbraukti žodžius „(jei taikoma)“; 

3. 11 punkto pirmame sakinyje po žodžio „įstaigos“ įrašyti žodį „turi“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA: 

 Lazdijų  rajono  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančio  turto  valdymo,  naudojimo ir   

disponavimo   juo  ataskaitos  rengimo  ir  teikimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja. 
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Prašė leisti sprendimo projekte padaryti šiuos pakeitimus: 

1. patikslinti  4 punktą,  pirmą  sakinį  išdėstant   taip: „Turto  ataskaita   rengiama  metinės  

subjekto finansinės būklės ataskaitos pagrindu, t. y. turto ataskaitoje pateikti duomenys apie 

savivaldybės ilgalaikį, trumpalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą, finansinį turtą, turi sutapti su 

finansinės būklės ataskaitos duomenimis.“.  

2. išbraukti 4 punkto paskutinį sakinį: „Turto ataskaita pateikiama tūkst. eurų“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA: 

 Patalpų nuoma. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

38. SVARSTYTA: 

 Patalpų panauda Janėnų bendruomenės komitetui. 

 Tarybos narys R. Pileckas paskelbė, kad nusišalina nuo 38 darbotvarkės klausimo svarstymo  

ir  priėmimo.  Tarybos  narys  R.  Pileckas,  pareiškęs  apie  nusišalinimą,  išėjo  iš  posėdžių  salės ir  

nedalyvavo svarstant  klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo).  
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Savivaldybės merė Ausma Miškinienė paprašė rankos pakėlimu balsuoti už tai, ar tarybos 

nariai priima  R. Pilecko nusišalinimą.  

NUSPRĘSTA: 

Priimti  tarybos nario R. Pilecko nusišalinimą.  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Priėmus R. Pilecko nusišalinimą, tarybos narys  nedalyvavo toliau svarstant interesų konfliktą 

keliantį klausimą.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

39. SVARSTYTA: 

 0,30 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 5943-0009-0078), esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. 

Rudaminos mstl., Piliakalnio g. 7, nuomos pratęsimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

40. SVARSTYTA: 

 0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1032-0554), esančio Stankūnų k. 1 A, Veisiejų sen., 

Lazdijų r. sav., nuomos pratęsimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

41. SVARSTYTA: 

 Įgaliojimo suteikimas Astai Labalaukienei. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

42. SVARSTYTA: 

 Patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju  ir  

trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuoma  ir  mokinių maitinimo paslaugų teikimas Lazdijų r. Šeštokų 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

43. SVARSTYTA: 

Pritarimas Būdviečio dvaro sodybos fragmentų svirno tvarkymo projektui ir jo dalinis 

finansavimas. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

44. SVARSTYTA: 

Pritarimas nekilnojamojo turto panaudos sutarčiai. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

45. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo 

infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje“ ir jo dalinis finansavimas. 

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

46. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Bendruomeniškumas mus vienija” ir jo dalinis finansavimas.  

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

vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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47. SVARSTYTA: 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis  

bei  trumpalaikiu materialiuoju turtu nuoma ir mokinių maitinimo paslaugų teikimas.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

48. SVARSTYTA: 

Patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju ir 

trumpalaikiu materialiuoju turtu nuoma ir mokinių maitinimo paslaugų teikimas Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

49. SVARSTYTA: 

Siūlymas viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininkams. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 14.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 6.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

50. SVARSTYTA: 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

PRIDEDAMA: 

1. Vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo kompiuterinė laikmena (kompaktinis diskas).  

2. Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo protokolas.   

 

 

Savivaldybės merė                                                                                         Ausma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Laima Jauniškienė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

EIL. 

NR. 

 

SPRENDIMO 

PAVADINIMAS 

 

 

SPRENDIMO 

NUMERIS 

1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 

13 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

          5TS-386 

 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-260 „Dėl 2020 

metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-387 

3 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo 

 

          5TS-388 

4 Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų r. 

Stebulių mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise 

 

          5TS-389 

5 

 

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo Lazdijų r. 

Krosnos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise 

 

5TS-390 

6 Dėl VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro 

eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 

 

5TS-391 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-259 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-392 

8 Dėl pritarimo projektui ir siūlymo įtraukti į 

Alytaus regiono integruotų teritorijų vystymo 

programą 

 

5TS-393 

9 Dėl pritarimo projektui „N. Kirsnos k. 

bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas” ir 

jo dalinio finansavimo 

 

5TS-394 

10 Dėl pritarimo projektui „Bendraujame, 

atrandame, susipažįstame, tobulėjame” ir jo 

dalinio finansavimo 

 

5TS-395 

11 Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-946 „Dėl 

pritarimo projektui „Noragėlių krašto 

bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ ir jo dalinio 

finansavimo“ pakeitimo 

5TS-396 
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12 

 

 

 

 

13 

Dėl projekto „Noragėlių krašto melioracijos 

statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir 

valstybinių melioracijos sistemų bei statinių 

rekonstrukcija“ 

 

Dėl projekto „Seiliūnų melioracijos statinių ir 

sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių 

melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija“ 

 

          5TS-397 

                 

           

 

 

          5TS-398 

         

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

gegužės 29 d. sprendimo Nr. 5TS-377 „Dėl VšĮ 

Darbo vietų kūrimo fondo eilinio visuotinio 

dalininkų susirinkimo“ pakeitimo 

 

5TS-399 

15 Dėl Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, 

Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. 

Kučiūnų mokyklos reorganizavimo, prijungiant 

jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, 

sąlygų aprašo ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

 

 5TS-400 

16 Dėl Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  

mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 

 

5TS-401 

 

17 Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant ją prie Lazdijų r. 

Šventežerio mokyklos 

 

          5TS-402 

18 Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 

ikimokyklinio ugdymo programos „Tobulėkime 

visi kartu“ 

 

          5TS-403 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

           5TS-404 

20 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 „Dėl VšĮ  

Lazdijų sporto centro  teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“  pakeitimo 

 

           5TS-405 

21 

 

Dėl Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie 

globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos 

likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Lazdijų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

           5TS-406 

22 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 

gegužės 24 d. sprendimo Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų 

įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo 

           5TS-407 
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23 Dėl 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 

 

           5TS-408 

24 Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių 

vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo 

Lazdijų rajono savivaldybėje taisyklių 

patvirtinimo 

 

           5TS-409 

25  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų 

sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

           5TS-410 

26 

 

Dėl konkursų paskelbimo 

 

           5TS-411 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento tvirtinimo 

 

           5TS-412 

28 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo 

 

           5TS-413 

29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. 

gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo 

 

           5TS-414 

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-269 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

           5TS-415 

31 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo 

 

           5TS-416 

32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 

lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-610 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą rajono savivaldybės teritorijoje 

išdavimą“ pakeitimo 

 

           5TS-417 

33 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

           5TS-418 

34 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

rugsėjo  14  d.   sprendimo  Nr.  5TS-1422  „Dėl  

           5TS-419 
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Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

35 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

38 

 

 

39 

 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

 

42 

Dėl  Lazdijų  rajono   savivaldybei   nuosavybės   

teise  priklausančio  turto   perdavimo  

savivaldybės viešosioms asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal 

patikėjimo sutartį  tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir  

disponavimo   juo  ataskaitos  rengimo  ir  teikimo  

tvarkos  aprašo  patvirtinimo 

 

Dėl patalpų nuomos 

 

Dėl patalpų panaudos Janėnų bendruomenės 

komitetui  

 

Dėl 0,30 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 5943-

0009-0078), esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. 

Rudaminos mstl., Piliakalnio g. 7, nuomos 

pratęsimo 

 

Dėl 0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-

1032-0554), esančio Stankūnų k. 1 A, Veisiejų 

sen., Lazdijų r. sav., nuomos pratęsimo 

 

Dėl įgaliojimo suteikimo Astai Labalaukienei 

 

Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su 

pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju  ir  trumpalaikiu  materialiuoju  

turtu  nuomos  ir  mokinių maitinimo paslaugų 

teikimo Lazdijų r. Šeštokų mokykloje 

 

           5TS-420 

 

            

 

 

 

           5TS-421 

 

            

 

 

           5TS-422 

 

           5TS-423 

 

            

           5TS-424 

 

            

 

 

           5TS-425 

 

 

            

           5TS-426 

 

           5TS-427 

43 Dėl pritarimo Būdviečio dvaro sodybos 

fragmentų svirno tvarkymo projektui ir jo dalinio 

finansavimo 

 

           5TS-428 

44 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto panaudos 

sutarčiai 

 

           5TS-429 

45 Dėl pritarimo projektui „Privačių būstų 

prijungimas prie centralizuotos nuotekų 

surinkimo infrastruktūros Lazdijų miesto 

aglomeracijoje“ ir jo dalinio finansavimo 

 

 

           5TS-430 
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46 Dėl pritarimo projektui „Bendruomeniškumas 

mus vienija” ir jo dalinio finansavimo 

 

           5TS-431 

47 Dėl Lazdijų r. Šventežerio mokyklos patalpų, 

skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis 

patalpomis bei  trumpalaikiu materialiuoju turtu 

nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

 

           5TS-432 

48 Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su 

pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu 

nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 

gimnazijoje 

 

           5TS-433 

49 Dėl siūlymo viešosios įstaigos Nemuno 

euroregiono Marijampolės biuro dalininkams 

 

           5TS-434 

50 

 

 

 

 

51 

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-435 

 

            

 

 

           5TS-436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2020-06-19 POSĖDŽIO NR. 13 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2020-06-19 14.00-15.30 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.“ 

 Įrašo trukmė – 01 val. 32 min. 37 sek.  

 Failo dydis – 363 MB (380.653.802 baitų).  

 Duomenų sparta – 512 kbps. 

 Bendroji sparta – 543 kbps. 

 Kadrų sparta – 25 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 31 kbps. 

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 2020-06-19 POSĖDYJE NR. 13 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1530 val. 

 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3. Jūratė Juodzevičienė  

4. Artūras Kašalynas  

5. Rimas Kauzonas  

6. Audrius Klėjus  

7. Jurgita Kurauskienė  

8. Odeta Lenkauskienė   

9. Romas Leščinskas  

10. Artūras Margelis  

11. Valdas Petras Mikelionis  

12. Ausma Miškinienė  

13.  Justas Pankauskas  

14. Rimantas Pileckas  

15. Janina Ražukienė  

16. Vitalius Simanynas  

17. Jonas Stankevičius  

18.  Česlova Šmulkštienė  

19. Arūnas Vaišnoras  

20. Valdas Žička  

 

 

 

 


