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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. spalio 18 d. Nr. 6 

Lazdijai 

 
 

Posėdis įvyko 2019-10-18 13.00-14.00 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 23 tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

S. Petrauskas,  Savivaldybės kontrolierius A. Markūnas, savivaldybės administracijos seniūnijų 

seniūnai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 6 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 – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 6 posėdžio darbotvarkės pakeitimo.   

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 5TS-1449 

„Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  neformaliojo  vaikų  švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 
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aprašo tvirtinimo” pakeitimo. 

3. Dėl lėšų skyrimo. 

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d.  sprendimo Nr. 5TS-1232 „Dėl 

Mokinių priėmimo į  Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento“ pakeitimo. 

5. Dėl pritarimo vaikų dienos centrų veiklos 2020–2021 metų projektams ir jų dalinio 

finansavimo. 

6. Dėl pritarimo sutarties pasirašymui. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo. 

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

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo. 

 9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 5TS-28 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų 

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

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

10. Dėl turto perdavimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai. 

11. Dėl statinių įtraukimo į apskaitą. 

12. Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. 

13. Dėl turto perdavimo. 

14. Dėl patalpų panaudos Lazdijų meno mokyklai. 

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai 

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo. 

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

18. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ stebėtojų tarybą. 

 19. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto 

pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams. 

20. Dėl įgaliojimo. 

21. Dėl pritarimo projektams ir jų dalinio finansavimo. 

 

2. SVARSTYTA:  
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Lazdijų  rajono  savivaldybės tarybos 2018 m. spalio  24 d. sprendimo  Nr. 5TS-1449 „Dėl   

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo” pakeitimas. 

 Pranešėja – A. Zablackienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

Lėšų skyrimas. 

 Pranešėja – A. Zablackienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d.  sprendimo Nr. 5TS-1232 „Dėl 

Mokinių priėmimo į  Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento“ pakeitimas. 

 Pranešėja – A. Zablackienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Pritarimas vaikų dienos centrų veiklos 2020–2021 metų projektams ir jų dalinis finansavimas. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė padaryti 

pakeitimus sprendimo projekto 1 punkte, įrašant papunkčiuose projektų pavadinimus: 

„1.1. papunktyje - "Po pamokų“; 

1.2. papunktyje - Krosnos bendruomenės vaikų dienos centras „Naminukai“;  

1.3. papunktyje – „Vaikų laikas“; 

1.4. papunktyje – Varnėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras; 

1.5. papunktyje – Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras; 

1.6. papunktyje – Veisiejų vaikų dienos centras“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Pritarimas sutarties pasirašymui. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, savivaldybės gydytoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas. 

 Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

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

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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 9. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 5TS-28 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų 

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

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

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja.   

Prašė leisti pakeisti Objektų sąrašo:  

1. 18 eilutę „Greičio mažinimo kalneliai“ skiltyje „Darbų ir paslaugų rūšis“, vietoje 

„Priežiūra“ įrašant „Paprastasis remontas“. 

2. 59 eilutėje „iš jų - paprastajam remontui“ bendrą paprastojo remonto darbų sumą, vietoje 

„108,84“ įrašant „116,39“. 

3. 20 eilutėje „Kelias Nr. LZ0520 Bulotiškė – Strumbagalvė su žvyro danga“ objekto ilgį, 

vietoje „1100“ įrašant „1700“. 

4.  22 eilutėje „Lazdijų m. Lazdijos g. (LZ9255) šaligatvis“ objekto ilgį, vietoje „28“ įrašant 

“50“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Statinių įtraukimas į apskaitą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekto 1 punkte: 
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 - išbraukti žodžius „Seirijų seniūnijai“; 

 - vietoje žodžio „administracijos“ įrašyti žodį „administracijai“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda Lazdijų meno mokyklai. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus Tvarkos aprašo 40 punkte: 

- 1 sakinyje vietoje žodžių „nenurodytiems“ įrašyti „nurodytiems“.  

- 6 sakinyje vietoje žodžių „šioje dalyje“ įrašyti žodžius „šiame punkte“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

Atstovų delegavimas į viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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18. SVARSTYTA: 

Atstovų delegavimas į viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ stebėtojų tarybą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

 Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų 

mokesčio dydžio nustatymas 2020 metams. 

Pranešėjas – R. Kupstas, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas.   

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo tarybos narys A.  Margelis (sakė, kad frakcijos „Pirmyn!“ 

nariai balsuos „Prieš“).  

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (išdėstė argumentus:  50 individualios 

veiklos rūšių fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai sumažinami iki 1 euro, tačiau šioms verslo rūšims 

nebuvo nupirktas nei vienas verslo liudijimas; 27 verslo rūšims mokesčio dydžiai yra didinami. Esant 

tokiai aukštai bedarbystei, visus reikėtų skatinti išsipirkti verslo liudijimus, tuomet reikėtų mokėti 

mažiau pašalpų), J. Pankauskas (teigė, kad mokesčiai mažinami ten, kur yra nišos, norima paskatinti 

susidomėti šiomis verslo sritimis. Atkreipė dėmesį į tai, jog savo poziciją išdėstė Finansų ir 

ekonomikos komitete. Pasakė, kad reikia ištaisyti techninę klaidą sprendimo projekto 2 priedo 102 

kode vietoje „įregistruoti teritorinėse darbo biržose“ rašyti „įregistruoti teritorinėse Užimtumo 

tarnybose“), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (sakė, kad vyko daug diskusijų. Buvo atlikta analizė: 

įvertinta Lazdijų rajono savivaldybės veiklos specifika, išanalizuotos kitų rajonų savivaldybių 

patirtys. Teigė, kad Finansų ir ekonomikos komiteto bei rajono savivaldybės administracijos 

darbuotojų argumentai yra teisingi ir pagrįsti. Jeigu rajono savivaldybė neturės teisingų ir racionalių 

nustatytų mokesčių, nesurinks  biudžeto,  negalės  įgyvendinti  žmonių  lūkesčių.  Įvardijo  gyventojų  

lūkesčius.  Kvietė tarybos narius balsuoti už pateiktą sprendimo projektą). 
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 7.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Įgaliojimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektams ir jų dalinis finansavimas. 

 Pranešėja – A. Zablackienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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6. SVARSTYTA (tęsinys): 

Pritarimas sutarties pasirašymui. 

Tarybos narys J. Stankevičius replikavo dėl 6 darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo sutarties  

pasirašymui“. Pasakė, kad visi tarybos nariai ką tik gavo elektroninį laišką, susijusį su rentgeno 

aparato pirkimu. Perskaitė gautą elektroninį laišką. Teigė, kad galimai kažkur buvo pažeistos pirkimo 

procedūros ir buvo nusižengta įstatymui. Siūlė perbalsuoti. Taip pat siūlė, kad Antikorupcijos 

komisija visa tai įvertintų ir tik po to Taryba priimtų sprendimą.  

 A. Miškinienė,  savivaldybės  merė. 

Patvirtino, kad tarybos nariai gavo tokį elektroninį laišką. Paprašė savivaldybės juristų 

pareikšti nuomonę, kokia turėtų būti tarybos narių pozicija ir koks sprendimas turėtų būti tokiu atveju.  

 K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.  

 Paaiškino susidariusios situacijos esmę. Pasakė, kad byla atsidūrė teismo žinioje ir nėra aišku, 

ar buvo pažeistos pirkimo procedūros. Teismui nusprendus  taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 

jos bus taikomos. Jeigu teismas nepritaikys laikinųjų apsaugos priemonių, sutartis galės būti 

pasirašoma.  

J. Stankevičius, tarybos narys.  

Pakartojo pasiūlymą: rajono savivaldybė, kaip institucija, galėtų antikorupciniu požiūriu 

įvertinti, ar buvo laikomasi vidinių procedūrų ir ar nebuvo pažeistas įstatymas.  

A. Miškinienė, savivaldybės  merė. 

Išsakė nuomonę dėl iškilusios situacijos: klausimas-skundas yra pateiktas teismui. Pasak 

savivaldybės juristų, Taryba ar savivaldybė nesukelia jokios rizikos grėsmės. Jeigu teismas nuspręs 

taikyti tam tikras apsaugos priemones, jos bus taikomos ir jokia žala nebus padaryta. Sprendimo 

apskundimas yra dažna praktika. Teismo prerogatyva yra įvertinti, ar ketinamas sudaryti sandoris yra 

teisingas, teisėtas ir pagrįstas. Gavus papildomos informacijos, ji bus pateikta tarybos nariams. Siūlė 

laukti teismo sprendimo ir tik tada Tarybai priimti sprendimus dėl tolesnių žingsnių.  

 J. Pankauskas, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas.  

 Sakė, kad nereikia politizuoti teisminio proceso niuansų. Taip pat akcentavo, jog niekas 

netrukdo Antikorupcijos komisijai prižiūrėti iškilusį klausimą.  

A. Miškinienė, savivaldybės  merė. 

 Tvirtino, kad reikia informuoti Antikorupcijos komisijos pirmininką ir narius apie esamą 

situaciją. Jie turėtų stebėti procesą ir atlikti kitas funkcijas pagal kompetenciją.  

 

Po Tarybos posėdžio vyko tarybos narių diskusija dėl kito Tarybos posėdžio sušaukimo laiko.  

D. Barkauskienė, Sveikatos apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė. 
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Siūlė kitą Tarybos posėdį sušaukti š. m. lapkričio 22 d. 13.00 val.  

Pritarta bendru sutarimu.  

NUSPRĘSTA: 

Lazdijų  rajono savivaldybės  9-osios tarybos 7 posėdį sušaukti 2019 m. lapkričio 22 d. 13.00 

val.  

 

 

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 6 

posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

           5TS-154 

 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

spalio 24 d. sprendimo Nr. 5TS-1449 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo” pakeitimo 

 

           5TS-155 

3 Dėl lėšų skyrimo 

 

           5TS-156 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

kovo 23 d.  sprendimo Nr. 5TS-1232 „Dėl 

Mokinių priėmimo į  Lazdijų rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo 

reglamento“ pakeitimo 

 

           5TS-157 

5 

 

Dėl pritarimo vaikų dienos centrų veiklos 2020–

2021 metų projektams ir jų dalinio finansavimo 

 

5TS-158 

6 Dėl pritarimo sutarties pasirašymui 

 

5TS-159 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 

 

          5TS-160 

8 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. 

gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409  „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo 

 

5TS-161 

9  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

gegužės 17 d. sprendimo Nr. 5TS-28 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo lėšomis finansuojamų 

vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, 

taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, 

saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių 

inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

5TS-162 

10 Dėl turto perdavimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijai 

 

5TS-163 



 

11 

                                                2 

Dėl statinių įtraukimo į apskaitą 

 

 

5TS-164 

12 

 

 

13 

Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijai 

 

Dėl turto perdavimo 

 

          5TS-165 

 

                      

           5TS-166 

14 Dėl patalpų panaudos Lazdijų meno mokyklai 

 

 5TS-167 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio  turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

 

 5TS-168 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-169 

 

17 Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos 

„Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybą 

 

           5TS-170 

18 Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos 

„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ stebėtojų tarybą 

 

 5TS-171 

19 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto 

pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams 

 

 5TS-172 

20 

 

Dėl įgaliojimo 

 

5TS-173 

21 Dėl pritarimo projektams ir jų dalinio 

finansavimo 

 

5TS-174 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2019-10-18 POSĖDŽIO NR. 6 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2019-10-18 13.00-14.00 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 – 00 val. 56 min. 22 sek.  

 Failo dydis – 220 MB (231.688.260 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 2019-10-18 POSĖDYJE NR. 6 
 

Pradžia – 1300 val. 

Pabaiga – 1400 val. 

 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1.  Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3. Evaldas Brusokas  

4.  Ričardas Dulskas  

5. Jūratė Juodzevičienė  

6. Artūras Kašalynas  

7. Rimas Kauzonas  

8. Audrius Klėjus  

9. Odeta Lenkauskienė   

10.  Romas Leščinskas  

11. Artūras Margelis  

12. Valdas Petras Mikelionis  

13. Ausma Miškinienė  

14. Justas Pankauskas  

15.  Rimantas Pileckas  

16. Janina Ražukienė  

17. Benius Rūtelionis  

18. Gintautas Salatka  

19. Vitalius Simanynas  

20. Jonas Stankevičius  

21. Arūnas Vaišnoras  

22. Valdas Žička  

23. Albinas Žymančius  

 
 

 

 

 


