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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. 10 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2020-02-28 13.00-16.00 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 seniūnijų seniūnai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, 

darbuotojai, Metelių regioninio parko direktorius R. Krugelis. 

 

Metelių regioninio parko direktoriaus R. Krugelio prezentacija apie 2019 m. regioninio parko 

veiklą, aktualijas ir tikslus.  

Diskusijoje dalyvavo tarybos nariai J. Pankauskas, B. Rūtelionis, V. Žička, A. Margelis, R. 

Krugelis, Metelių regioninio parko direktorius. 

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 10 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.   
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Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 10 posėdžio darbotvarkės pakeitimo.   

2. Dėl pritarimo projektui „Sporto infrastruktūros pritaikymas bendruomenės nariams“ ir jo  

dalinio finansavimo. 

 3. Dėl įgaliojimo suteikimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorei Jurgitai 

Mozerienei. 

4. Dėl turto perdavimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise. 

5. Dėl pritarimo projektams „Knygrišystė ir archyvinių LDK įrišų interpretacijos“ ir 

„Neeiliniai susitikimai eilinėmis dienomis“ bei jų dalinio finansavimo. 

6. Dėl pritarimo projektui „Kūrybinės industrijos vaikams „Vasaroju bibliotekoje“ ir jo 

dalinio finansavimo. 

 7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

 8. Dėl 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. 

 9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos. 

 10. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

programos. 

 11. Dėl motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. 

 12. Dėl Dravsko valsčiaus ir Lazdijų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymo. 

 13. Dėl pritarimo projektui „Pastatų komplekso, esančio Vytauto g. 18, Lazdijuose, 

rekonstravimas, laisvės kovų muziejaus, fondų saugyklos bei edukacinės erdvės juose įrengimas bei 

įveiklinimas“ ir jo dalinio finansavimo. 

 14. Dėl pritarimo projektui „Viešosios erdvės įrengimas Birutės gyvenvietės parke“ ir jo 

dalinio finansavimo. 

 15. Dėl pritarimo projektui „Nemajūnų kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas“ ir 

jo dalinio finansavimo. 

 16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų priemonių vykdymo ataskaitos. 

 17. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo. 

 18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29  d. sprendimo Nr. 5TS-485  

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
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 19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 5TS-1225 

,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. 

 20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. 

21. 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. 

 22. Dėl patalpų, esančių Vyturio g. 3, Krosna, Krosnos sen., Lazdijų r. sav., panaudos Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijai. 

 23. Dėl patalpų, esančių Dzūkų g. 19, Šeštokai, Lazdijų r. sav., panaudos Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai. 

 24. Dėl buto, esančio Seinų g. 5-39, Lazdijuose, pirkimo Lazdijų rajono savivaldybės 

nuosavybėn. 

 25. Dėl garažo bokso perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai  valdyti, naudoti 

ir disponuoti turto patikėjimo teise. 

26. Dėl valstybės turto nurašymo. 

 27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir 

nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 28. Dėl Nuompinigių už Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo 

turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl 

derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties 

sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos. 

31. 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. 

32. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-78 

„Dėl paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios pagalbos stoties stebėtojų 

tarybą“ pakeitimo. 

 33. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17  d. sprendimo Nr. 5TS-22 

„Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ pripažinimo netekusiu 

galios. 
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 34. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-170 

„Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo.  

 35. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-195 

„Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. 

 36. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-171 

„Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo. 

37. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-196  

„Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo“  

pakeitimo. 

 

2. SVARSTYTA:  

Pritarimas   projektui   „Sporto   infrastruktūros  pritaikymas  bendruomenės  nariams“  ir   jo  

dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA:  

 Įgaliojimo suteikimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorei Jurgitai Mozerienei. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Turto  perdavimas  Lazdijų  Motiejaus  Gustaičio  gimnazijai  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: 

Pritarimas projektams „Knygrišystė ir archyvinių LDK įrišų interpretacijos“ ir „Neeiliniai 

susitikimai eilinėmis dienomis“ bei jų dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

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:  

Pritarimas  projektui „Kūrybinės  industrijos  vaikams  „Vasaroju bibliotekoje“ ir  jo dalinis  

finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas. 

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

vyr. specialistas.  

Prašė leisti padaryti pakeitimus Strateginio veiklos plano: 

 1. 1 priedo 7 programos skiltyje „2020 m. asignavimai“ priemonės eilutėje „Socialinio būsto 

fondo plėtojimas“ SB (savivaldybės biudžeto) stulpelyje įrašyti „10 000“. 

2. 1 priedo 7 programos skiltyje „2020 m. asignavimai“ priemonės eilutėje „Savivaldybės 

būstų remontas, kitos susijusios išlaidos“ SB (savivaldybės biudžeto) stulpelyje patikslinti sumą, 

vietoje „53 000“ įrašant „43 000“.  

3. 1 priedo 8 programos skiltyje „2019 m. faktiškai panaudotas finansavimas“ priemonės 

eilutėje „Atliekų išvežimas ir tvarkymas“ SB (savivaldybės biudžeto) stulpelyje patikslinti sumą,  

įrašant „520 548“.  

4. 2 priedo 5 programos 2 skilties „Vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai“ 13 

eilutėje „Etninės kultūros renginiuose dalyvavusių dalyvių ir savivaldybės gyventojų santykis, proc.“  

2020 m., 2021 m. ir 2022 m. planuojamų reikšmių stulpeliuose įrašyti skaičius atitinkamai: „6,6; 6,7; 

6,7“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 



7 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA:  

 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimas. 

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

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (sakė, kad žiniasklaidoje yra paskelbta, 

jog savivaldybės biudžetas didėja 1 mln. eurų. Tvirtino, jog nei vienais metais į biudžetą nebuvo 

įtraukiamos menamos lėšos, dėl kurių dar nėra priimti sprendimai. Tarybos nario nuomone, biudžetas 

nesubalansuotas. Klausė, kodėl į biudžeto pajamas įtraukiamos lėšos, kurios nebūtinai bus gautos. 

Kyla abejonių, ar visi projektai gaus finansavimą. Tikėtina, kad per metus reikės tikslinti biudžetą ir 

mažinti kai kurias išlaidas), G. Salatka (Klausė, kodėl sumažėjo VšĮ Lazdijų kultūros centro ir 

savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimai lyginant su praėjusiais metais), 

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (pasakė, kad biudžetas yra subalansuotas. Tarybos narys A. 

Margelis pats galėjo tuo įsitikinti, jeigu vertino biudžetą. O prireikus tikslinti biudžetą per metus, bus 

diskutuojama ir sprendžiama), Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Š. Dumbliauskienė 

(pasakė, kad rajono savivaldybės biudžetas yra subalansuotas. Tokiu atveju, jeigu nebus gautos 

pajamos, nebus patiriamos ir išlaidos. Tvirtino, jog kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestis yra 

suplanuotas ir įskaičiuotas į minėtų įstaigų asignavimus. Paaiškino apie tai detaliai).  

Replikavo tarybos nariai G. Salatka (teigė, kad neracionalu išskirti Kultūros centro renginius 

ir juos finansuoti atskirai. Savivaldybės administracija praras administracinį laiką einamiesiems 

reikalams (įvairių tvarkų rengimui, lėšų skirstymui ir pan.) ir jis nebus skiriamas strateginiams 

klausimams spręsti), J. Pankauskas (pasakė, kad 2020 m. biudžetas buvo parengtas moderniai ir 

demokratiškai, buvo atliktas didelis analitinis darbas ir atliktas labai profesionaliai. Kalbėjo apie 

Pilietinį (dalyvaujamąjį) biudžetą. Kvietė tarybos narius pritarti biudžetui), R. Leščinskas (atkreipė 

dėmesį į tai, kad Tarybos opozicija biudžetui nepateikė jokių pasiūlymų. Kalbėjo apie biudžeto 

parengimą ir jo pristatymą. Linkėjo taupiai naudoti lėšas. Siūlė pritarti biudžetui ir balsuoti „Už“), A. 

Margelis (atsakė į tarybos narių J. Pankausko ir R. Leščinsko replikas. Apgailestavo, kad kai kurie 

tarybos  nariai  niekada  nematė, kaip  vyko biudžeto pristatymai ankstesniais metais), J.  Ražukienė  
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(sakė, kad savivaldybės administracija labai atsakingai rengė biudžeto projektą. Tarybos nariai taip 

pat labai darniai dirbo prie jo. Neabejojo, kad rajono savivaldybės gyventojai bus patenkinti 

patvirtintu biudžetu), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė (pasakė, jog rajono savivaldybės tikslas yra 

toks, kad    visos   įstaigoms   skiriamos   lėšos – kiekvienas   euras – būtų pagrįstas, net jeigu tai 

reikalaus papildomo darbo krūvio).   

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – G. Salatka, Kontrolės komiteto pirmininkas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa. 

Pranešėjas – G. Salatka, Kontrolės komiteto pirmininkas.   

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.   

 

11. SVARSTYTA:  

 Motyvuoto siūlymo įgyvendinimas. 

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.   

 

12. SVARSTYTA:  

 Dravsko valsčiaus ir Lazdijų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA:  
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 Pritarimas projektui „Pastatų komplekso, esančio Vytauto g. 18, Lazdijuose, rekonstravimas, 

laisvės kovų muziejaus, fondų saugyklos bei edukacinės erdvės juose įrengimas bei įveiklinimas“ ir 

jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA:  

 Pritarimas projektui „Viešosios erdvės įrengimas Birutės gyvenvietės parke“ ir jo dalinis 

finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA:  

 Pritarimas projektui „Nemajūnų kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas“ ir jo 

dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V.  Pilvinis,  Strateginio  planavimo  ir  investicinių  projektų valdymo skyriaus  
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vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų 

priemonių vykdymo ataskaita. 

Pranešėjas – A. Milkus, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimas. 

Pranešėjas – A. Milkus, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29  d. sprendimo Nr. 5TS-485  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo 

plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, laikinai 

einantis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas.  

Diskusijoje  dalyvavo  Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (siūlė sprendimo projekte padaryti 

pakeitimą, Krosnos mokyklą prijungiant prie Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos. Pasakė, kad toks 

siūlymas teikiamas atsižvelgiant į Krosnos bendruomenės kreipimąsi bei lūkesčius. Sutiko, kad 

Švietimo ir mokslo ministerijos argumentai yra pagrįsti, tačiau siūlė neskubėti įgyvendinti 

ministerijos rekomendacijas. Savivaldybės merės nuomone, pateiktas Lazdijų rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas yra teisingas, su 

dauguma yra suderintas, jam pritarta. Taip pat pasakė, jog pagal teikiamą planą galima efektyviai 

organizuoti švietimą Lazdijų rajone), tarybos narys A.  Margelis (sakė, kad frakcija „Pirmyn!“ 

nepritars sprendimo projektui. Kalbėjo apie mokinio krepšelio lėšas ir savarankiškąsias biudžeto 

lėšas, klasių komplektus. Tarybos nario nuomone, jeigu nebus investuojama į švietimą, švietimas 

niekada neturės ateities. Kiekviena savivaldybė turi būti suinteresuota investicijomis ir lėšų 

pritraukimu į savo kraštą. Siūlomas sprendimo projektas yra vienpusiškas, neteisingas ir turės daug 

neigiamų pasekmių. Siūlė balsuoti „Prieš“ arba atidėti klausimo svarstymą, jį nagrinėjant iš naujo), 

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (padėkojo tarybos nariui A. Margeliui už išreikštą susirūpinimą. 

Tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad diskusija svarstomu klausimu vyko 2 mėnesius. Frakcija „Pirmyn!“ 

nepateikė nei vieno argumento bei pasiūlymo nei komitetuose, nei raštu. Sakė, kad nereikia nerimauti, 

jog mokykloje, kuri taps gimnazijos filialu, sustos mokymosi procesas. Lygino pirminį sprendimo 

projektą su teikiamu galutiniu sprendimo projektu. Atsižvelgiant į gyventojų, tėvų, mokyklų vadovų 

ir mokytojų lūkesčius, buvo padaryti didžiuliai pokyčiai ir pasiektas didžiulis kompromisas. Vaikas 

ir jo parengimo bei ugdymo kokybė yra svarbiausia), tarybos narys G. Salatka (siūlė nepriimti 

sprendimo projekto, kadangi jam nepritaria 2 bendruomenės bei Švietimo ir mokslo ministerija), 

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (priminė, kad praėjusios kadencijos taryba praėjusių metų kovo 

31 d. nepriėmė sprendimo dėl  mokinio krepšelio lėšų ir klasių komplektų. Pabrėžė, jog  sprendimus  
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priimti reikia. Nepriėmus sprendimo, nebus nei efektyviai organizuojamos švietimo veiklos, nei 

efektyvaus lėšų panaudojimo. Delsimas yra nenaudingas, kadangi vaikai negalės pasinaudoti 

geriausiomis galimybėmis, kokias galima jiems suteikti), Savivaldybės merės pavaduotojas A. Klėjus 

(kalbėjo apie tai, kokį intensyvų darbą per pastaruosius 2 mėnesius atliko Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius. Apgailestavo, kad kai kurie tarybos nariai akcentuoja skaičius ir ekonominę naudą, tačiau 

neatsižvelgia į mokinį. Siūlė didžiausią dėmesį kreipti į tai, kad mokinys gautų kokybišką paslaugą), 

tarybos narys A.  Margelis (sakė, kad ne visada tėvai pasirenka mokyklą. Abejojo, ar tėvai pasirinko 

tai, kad 20 vaikų iš Kapčiamiesčio geltonaisiais autobusais būtų vežami į Veisiejų S. Gedos 

gimnaziją. Siūlė didelėse mokyklose sumažinti klases, kuriose mokosi 30 mokinių. Mokinius galima 

perkelti į mažesnes mokyklas, tuomet neliktų jungtinių klasių. Frakcijos „Pirmyn!“ vardu siūlė atidėti  

sprendimo projekto svarstymą ir pratęsti diskusiją), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (pakartojo, 

kad vaikas renkasi, kurią mokyklą lankyti, kai jis sutaria su tėvais ir bendruomene. Tuo atveju, jeigu 

teisingai bus optimizuojamas mokyklų tinklas ir savivaldybė turės asignavimų likutį, atsiras galimybė 

klases, kuriose mokosi 30 vaikų, padalinti į 2 klases, mokytojai turės papildomus krūvius, mokiniams 

bus suteikiamas geresnis ugdymas. Pabrėžė, kad toks yra pagrindinis siekis. Toliau apie tai detaliai 

kalbėjo), Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, laikinai einantis Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo pareigas D. Mockevičius (detaliai paaiškino apie pratęstą geltonojo autobuso 

maršrutą mokiniams, besimokantiems Veisiejų S. Gedos gimnazijoje, parvežti į namus, esančius 

Kapčiamiestyje), tarybos narys B. Rūtelionis (kalbėjo apie tarybos narių susitikimą su Krosnos 

bendruomene. Kvietė balsuoti už bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą), 

tarybos narė J. Ražukienė (siūlė klausimo neatidėti, jį priimti. Kalbėjo apie tai, kad buvo atlikta labai 

gili analizė. Labai aiškus vienas faktorius – mažėja mokinių skaičius, todėl mažės ir mokyklų 

skaičius), Kapčiamiesčio seniūnas V. Dambrauskas (informavo, jog Kapčiamiesčio bendruomenė 

išreiškė savo nuomonę. Peticiją pasirašė 400 gyventojų. Kreipėsi į tarybos narius dėl Kapčiamiesčio 

mokyklos prijungimo prie Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos ir prašė balsuojant į tai atsižvelgti), 

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė (padėkojo seniūnui už poziciją. Kvietė mokyklos bendruomenę 

stiprinti ugdymo kokybę), Krosnos bendruomenės atstovas V. Pliuskys (kalbėjo mokinių tėvų vardu. 

Padėkojo, kad buvo išgirsta Krosnos bendruomenė. Sakė, jog tikisi paprasto supratimo ir kad šis 

klausimas bus protingai išspręstas), tarybos narys A. Margelis (atsakė į replikas), tarybos narė D. 

Ambrazevičienė (priminė tarybos nariams, kada prasidėjo pirmasis mokyklų tinklo optimizavimas),  

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė (sakė, kad tokie sprendimai yra sudėtingi. Siūlė neieškoti kaltų, o 

susitelkus dirbti. Prašė tarybos narių priimti sprendimą su pakeitimu, Krosnos mokyklą prijungiant 

prie Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos). 

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 5.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA:  

 Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2014  m.  liepos  25  d. sprendimo Nr. 5TS-1225 ,,Dėl  

viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, laikinai 

einantis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimas.  

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

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pastabas, siūlė 2020 

metų užimtumo didinimo programoje išbraukti visas nuostatas, susijusias su moksleivių ir studentų 

užimtumu. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA:  

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 patvirtinimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja. 

Atsižvelgdama į Kelių direkcijos atstovo pastabas, prašė leisti patikslinti objektų sąrašo: 

11 eilutę – patikslinti remontuojamos kelio atkarpos pabaigos koordinates, vietoje 

„X=457351, Y=6016401;“ įrašyti „X=457413, Y=6016300;“ 

22 eilutę – vietoje „Veisiejų m., Dariaus ir Girėno g. (LZ8413), su asfaltbetonio danga“, įrašyti  

„Veisiejų m., Dariaus ir Girėno g. (D. Sadausko g.) (LZ8413), su asfaltbetonio danga“. 

Klausė tarybos narys A. Margelis.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA:  

 Patalpų, esančių Vyturio g. 3, Krosna, Krosnos sen., Lazdijų r. sav., panauda Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA:  

 Patalpų, esančių Dzūkų g. 19, Šeštokai, Lazdijų r. sav., panauda Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijai. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA:  

 Buto, esančio Seinų g. 5-39, Lazdijuose, pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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25. SVARSTYTA:  

 Garažo bokso perdavimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai  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 – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA:  

Valstybės turto nurašymas. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos 

be konkurso organizavimas ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

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

Tvarkos apraše padaryti šiuos pakeitimus:  

1. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:  
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„11. Sprendimą dėl savivaldybės turto nuomos konkurso būdu priima Lazdijų rajono 

savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba), o sprendimą dėl savivaldybės turto nuomos, kai 

turtas gali būti išnuomotas be konkurso, priima savivaldybės administracijos direktorius, kai:“ 

2. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„46. Sprendimą dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso 11.1-11.6 papunkčiuose 

nustatytais atvejais priima savivaldybės administracijos direktorius.“ 

3. Pakeisti 49 punktą, vietoje žodžių „turto valdytojas“ įrašant žodžius „savivaldybės 

administracijos direktorius“;  

4. Pakeisti 51 punktą, vietoje žodžių „turto valdytojas“ įrašant žodžius „savivaldybės 

administracijos direktorius“; 

5. Pakeisti 60 punktą, išbraukiant 2 vietose skliausteliuose žodžius „(savivaldybės institucijos, 

įstaigos, organizacijos, įmonės)“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA:  

 Nuompinigių už Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

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

išbraukti Tvarkos aprašo 15 punktą ir atitinkamai kitus punktus numeruoti eilės tvarka. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės  sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl derybas 

laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo 

tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

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

Tvarkos apraše padaryti šiuos pakeitimus:  

1. 3 punkte vietoje žodžių „parengtą pirkimo ataskaitą“ įrašyti žodžius „protokolu įformintą 

sprendimą“, o vietoje žodžio „ataskaitą“ įrašyti žodį „protokolą“;  

2. 5 punkte vietoje žodžio „ar“ įrašyti žodį „ir“, o po žodžio „kandidatu“ įrašyti žodžius „per 

10 kalendorinių dienų“;  

3. 7 punktą išdėstyti taip: „7. Notarinės sutarties sudarymo išlaidos apmokamos pirkimo 

sutartyje nustatyta tvarka.“.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės turto nuoma. 

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

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

preambulės išbraukti žodžius: „Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d.  sprendimu 

Nr. 5TS-..... „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir 

nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.   



20 

Diskusijoje  dalyvavo  Savivaldybės merės pavaduotojas A. Klėjus (siūlė vietoje pradinio 

nuompinigių dydžio „811,35 Eur per vieną mėnesį“ nustatyti „1,00 Eur per vieną mėnesį“), 

Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (kvietė tarybos narius pritarti pateiktam pasiūlymui nustatyti 

„pradinį nuompinigių dydį – 1,00 Eur per vieną mėnesį“). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. 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. 

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

Nuostatuose padaryti šiuos pakeitimus:  

1. 12.2.2 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „12.2.2. automobilių stovėjimo aikštelėje prie 

Lazdijų rajono savivaldybės pastato Vilniaus g. Nr. 1, ir ant šaligatvio prie Seinų g. Nr. 7, vienai 

prekybos vietai skiriant ne daugiau kaip 10 kv. m ploto ir vienam prekiautojui išduodant ne daugiau  

kaip 1 leidimą šiomis dienomis:  šv. Valentino dieną  – vasario 14 d., Lietuvos valstybės atkūrimo 

dieną – vasario 16 d.,  Tarptautinę moterų solidarumo dieną – kovo 8 d., Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dieną – kovo 11 d. , Motinos dieną – pirmą gegužės sekmadienį; Tėvo dieną – pirmą birželio 

sekmadienį, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – liepos 6 d., Žolinės (Švč. 

Mergelės Marijos ėmimo į dangų) dieną – rugpjūčio 15 d., Mokslo ir žinių dieną – rugsėjo 1 d..“  

2. panaikinti 12.2.3 papunktį. 

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.   

 

32. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-78 „Dėl 

paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios pagalbos stoties stebėtojų 

tarybą“ pakeitimas. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17  d. sprendimo Nr. 5TS-22 „Dėl 

atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ pripažinimas netekusiu 

galios. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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34. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-170 „Dėl atstovų 

delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybą“ pakeitimas.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-195 „Dėl 

viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimas. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-171 „Dėl atstovų 

delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

stebėtojų tarybą“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-196 „Dėl 

viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo“  

pakeitimas. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Replikavo tarybos narys J. Pankauskas.  

 

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 

10 posėdžio darbotvarkės pakeitimo  

 

          5TS-253 

 

2 Dėl pritarimo projektui „Sporto infrastruktūros 

pritaikymas bendruomenės nariams“ ir jo  

dalinio finansavimo 

 

          5TS-254 

3 Dėl įgaliojimo suteikimo Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos direktorei Jurgitai 

Mozerienei 

 

          5TS-255 

4 Dėl turto perdavimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti 

turto patikėjimo teise 

 

          5TS-256 

5 

 

Dėl pritarimo projektams „Knygrišystė ir 

archyvinių LDK įrišų interpretacijos“ ir 

„Neeiliniai susitikimai eilinėmis dienomis“ bei jų 

dalinio finansavimo 

 

5TS-257 

6 Dėl pritarimo projektui „Kūrybinės industrijos 

vaikams „Vasaroju bibliotekoje“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

5TS-258 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo 

 

          5TS-259 

8 Dėl 2020 metų Lazdijų rajono savivaldybės 

biudžeto patvirtinimo 

 

5TS-260 

9 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos 

 

5TS-261 

10 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos 

 

5TS-262 

11 Dėl motyvuoto siūlymo įgyvendinimo 

 

5TS-263 

12 

 

 

 

13 

Dėl Dravsko valsčiaus ir Lazdijų rajono 

savivaldybės bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymo 

 

Dėl pritarimo projektui „Pastatų komplekso, 

esančio Vytauto g. 18, Lazdijuose, 

rekonstravimas, laisvės kovų muziejaus, fondų  

          5TS-264 

 

           

 

          5TS-265 
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saugyklos bei edukacinės erdvės juose įrengimas 

bei įveiklinimas“ ir jo dalinio finansavimo 

 

14 Dėl pritarimo projektui „Viešosios erdvės 

įrengimas Birutės gyvenvietės parke“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

5TS-266 

15 Dėl pritarimo projektui „Nemajūnų kaimo 

bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas“ ir jo 

dalinio finansavimo 

 

 5TS-267 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 

metų priemonių vykdymo ataskaitos 

 

5TS-268 

 

17 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 

metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

 

          5TS-269 

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29  d. sprendimo Nr. 5TS-485  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-270 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

liepos 25 d. sprendimo Nr. 5TS-1225 ,,Dėl 

viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro valdymo 

struktūros, pareigybių sąrašo ir didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo 

 

           5TS-271 

20 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020 metų 

užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

 

           5TS-272 

21 

 

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 

 

           5TS-273 

22 Dėl patalpų, esančių Vyturio g. 3, Krosna, 

Krosnos sen., Lazdijų r. sav., panaudos Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijai 

 

           5TS-274 

23 Dėl patalpų, esančių Dzūkų g. 19, Šeštokai, 

Lazdijų r. sav., panaudos Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai 

 

           5TS-275 
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Dėl buto, esančio Seinų g. 5-39, Lazdijuose, 

pirkimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn 

 

            

           5TS-276 

25  Dėl garažo bokso perdavimo Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai  valdyti, naudoti ir 

disponuoti turto patikėjimo teise 

 

           5TS-277 

26 Dėl valstybės turto nurašymo 

 

           5TS-278 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio 

materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir 

nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

           5TS-279 

28 

 

 

 

29 

Dėl Nuompinigių už Lazdijų rajono savivaldybės 

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  sprendimų, 

perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl 

derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo 

daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo 

sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

           5TS-280 

 

            

 

           5TS-281 

         

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos 

 

           5TS-282 

31 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 

 

           5TS-283 

32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 21 d. sprendimo Nr. 5TS-78 „Dėl 

paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus rajono 

savivaldybės greitosios pagalbos stoties stebėtojų 

tarybą“ pakeitimo 

 

           5TS-284 

33 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

gegužės 17  d. sprendimo Nr. 5TS-22 „Dėl 

atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių 

kasos stebėtojų tarybą“ pripažinimo netekusiu 

galios 

 

           5TS-285 

34 

 

 

 

 

35 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-170 „Dėl atstovų 

delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų 

ligoninė“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 29   d.  sprendimo  Nr.  5TS-195   „Dėl  

           5TS-286 

 

            

           

 

           5TS-287 
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viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų 

tarybos sudarymo“ pakeitimo 

 

36 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-171 „Dėl atstovų 

delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų 

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo 

 

          5TS-288 

37 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-196 „Dėl 

viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo“  

pakeitimo 

 

          5TS-289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2020-02-28 POSĖDŽIO NR. 10 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2020-02-28 13.00-16.00 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 – 02 val. 54 min. 16 sek.  

 Failo dydis – 682 MB (716.098.263 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 2020-02-28 POSĖDYJE NR. 10 
 

Pradžia – 1300 val. 

Pabaiga – 1600 val. 

 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Ambrazevičienė  

2. Evaldas Brusokas  

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. Benius Rūtelionis  

17.  Gintautas Salatka  

18. Vitalius Simanynas  

19. Arūnas Vaišnoras  

20. Valdas Žička  

 
 

 

 

 


