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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 7 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2019-11-29 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 24 tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė,   

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

administracijos seniūnijų seniūnai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 7 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 – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 7 posėdžio darbotvarkės pakeitimo.   

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 

„Dėl 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų rugsėjo 14 d. sprendimo  Nr. 5TS-1400 
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,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo” pakeitimo. 

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1293 

„Dėl mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo. 

 5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 5TS-1319 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

6. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo. 

8. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

9. Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktorės Danutės Matulevičienės atleidimo. 

10. Dėl pritarimo projektui „Rudaminos laisvalaikio salės pastato katilinės modernizavimas“. 

11. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų 

surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

14. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų 

finansavimo. 

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų 

patvirtinimo. 

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

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo. 

17. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 

(pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė). 

18. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ Lazdijų kultūros centrui. 

19. Dėl pavedimo. 

20. 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. 

21. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybos sudarymo. 
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22. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos 

sudarymo. 

23. Dėl turto perdavimo Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. 

24. Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui. 

25. Dėl 1/2 dalies 0,0685 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 5923-0003-0216), esančio Lazdijų r. 

sav. Lazdijų m. Vilniaus g. 36, nuomos. 

26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 

„Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

pakeitimo. 

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių 

projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų nustatymo 

prioritetiniais, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

28. Dėl turto panaudos Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijai. 

29. Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. 

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-167 

„Dėl patalpų panaudos Lazdijų meno mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios. 

 

2. SVARSTYTA:  

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl 

2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

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

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl 2019 metų Lazdijų 

rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ projekto Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

asignavimų lentelėje: 

1. 14,5  tūkst.  eurų  padidinti  Kultūros  plėtojimo  programos  priemonei „Įgyvendinti  VšĮ  

Lazdijų kultūros centro metinį veiklos planą“ skirti asignavimai; 

2. 7,0 tūkst.  eurų  sumažinti  Nevyriausybinių  organizacijų  rėmimo  programos  priemonei  

„Skirti lėšas nevyriausybinių organizacijų projektams bendrafinansuoti, veiklos išlaidoms 

kompensuoti pagal prašymus“ skirti asignavimai;  

 3. 7,5 tūkst. eurų sumažinti Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programos priemonei 

„Teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams“ skirti asignavimai; 

Pasakė, kad atlikus šiuos pakeitimus, atitinkamai bus pakoreguotos suminės eilutės. 
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 8.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų rugsėjo 14 d. sprendimo  Nr. 5TS-1400 ,,Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

Replikavo tarybos narys A. Margelis ir Savivaldybės merė A. Miškinienė.  

 

4. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1293 „Dėl 

mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 5TS-1319 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimas netekusiu galios. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Atstovo delegavimas į regioninę kultūros tarybą. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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7. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktorės Danutės Matulevičienės atleidimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Rudaminos laisvalaikio salės pastato katilinės modernizavimas“. 

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

vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 
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Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir 

atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – R. Šukienė, Socialinės paramos ir sveikatos 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: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų 

finansavimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymas ir nuostatų 

patvirtinimas. 

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

(vyr. specialistė). 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  R. Leščinskas (siūlė į komisijos sudėtį įrašyti Jaunimo 

reikalų koordinatoriaus pareigybę), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas K. 

Jasiulevičius (pasakė, kad, pradėjus dirbti Jaunimo reikalų koordinatoriui, galima bus šį klausimą 

svarstyti pakartotinai) ir Savivaldybės  merė  A. Miškinienė (pritarė R. Leščinsko pasiūlymui, tačiau 

šiuo atveju siūlė atsižvelgti į teisininkų nuomonę. Kvietė tarybos narius patvirtinti tokią komisijos 

sudėtį, kokia yra pateikta sprendimo projekte). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

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

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.  

 Prašė leisti ištaisyti techninę klaidą sprendimo projekto 3 punkte vietoje „3260 m2“ rašyti 

„3280 m2“.  
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Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys  R. Leščinskas (siūlė prie sprendimo projekto 

pridedamuose prieduose nurodyti žemės sklypų koordinates), savivaldybės  merė  A. Miškinienė 

(pritarė R. Leščinsko pasiūlymui). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

 17. SVARSTYTA:  

Finansinio turto investavimas ir perdavimas VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“.   

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 1 (V. Žička). 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Finansinio turto investavimas ir perdavimas VšĮ Lazdijų kultūros centrui. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Pavedimas. 

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

pavaduotoja. 

Pasisakė tarybos  narys  A.  Margelis (pasakė, kad frakcija „Pirmyn!“ negali pritarti pateiktam 

sprendimo projektui, kadangi klausimas nebuvo svarstytas Finansų ir ekonomikos komitete. Frakcijos 

nuomone, nereikėjo nutraukti šios sutarties. Projektą, kurį parengė operatorius, buvo galima 

įgyvendinti. Praėjusios kadencijos Taryba buvo įsipareigojusi bendrafinansuoti minėtą projektą. 

Tokie projektai yra ilgalaikiai ir nėra aišku, ar per šią kadenciją panašus projektas bus įgyvendintas. 

Kalbėjo apie praėjusios kadencijos Tarybos pastangas ieškant galimybių pastatyti hipodromą ir apie 

konkurenciją su Varėnos rajono savivaldybe dėl hipodromo statybos).  

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

balsuos „Prieš“).  

Pasisakė savivaldybės  merė  A. Miškinienė (tvirtino, kad tarybos narys A. Margelis gerai 

žino visas problemas ir teisines pasekmes, kurios laukia, jeigu nebus priimtas šis sprendimas ir jeigu 

Taryba neprisiims atsakomybės už turtą, į kurį investavo valstybė. Informavo tarybos narius, kad 

buvo atliktas detalus teisinis įvertinimas ir detali analizė. Centrinės projektų valdymo agentūros raštas 

įpareigoja priimti tokį sprendimą. Atsirado galimybių teisinėmis priemonėmis išsaugoti hipodromą.  

Be to, Taryba prisiims atsakomybę ir prieš gyventojus. Pabrėžė, jog yra labai svarbu, kad hipodromas 

veiktų ne formaliai, bet realiai, ir kad į Lazdijų rajono savivaldybę atvyktų turistai. Neabejojo, kad 

tai bus padaryta artimiausiais metais).    

Pasisakė Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas J. Pankauskas (pasakė, kad klausimas 

buvo svarstytas Finansų ir ekonomikos komitete. Tačiau jis, kaip komiteto pirmininkas negalėjo 

siūlyti balsuoti už sprendimo projektą, kadangi nebuvo aiškūs kai kurie teisiniai aspektai, nes nebuvo 

Centrinės projektų valdymo agentūros rašto. Dabar, susipažinus su gautu raštu, paaiškėjo, kad nebus 

jokių teisinių pasekmių ir nereikės grąžinti pinigų. O projektui numatytos lėšos liks VVG ir vėl galės 

būti panaudotos.  Komiteto nariai, kaip politikai, atsakingi už rajono savivaldybės raidą, diskutavo 

dėl politinės krypties. Visi koalicijos partneriai sutinka, kad procesą reikia spartinti kita linkme,  
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kadangi iki šiol buvo visiška hipodromo stagnacija. Atkreipė tarybos narių dėmesį į tai, kad politinė 

kryptis aiški, yra Tarybos daugumos pritarimas ir sudėlioti visi teisiniai taškai).  

Replikavo savivaldybės  mero pavaduotojas A. Klėjus ir tarybos narys A. Margelis.     

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys A. Margelis (atkreipė tarybos narių dėmesį į tai, kad nuo 

šių metų buvo uždarytos jojimo sekcijos. Hipodromas yra, tačiau nei treneriai, nei sportininkai 

neruošiami. Klausė, kada sporto centras atidarys uždarytus būrelius ir pradės treniruoti vaikus jojimo 

sekcijose),  savivaldybės  merė  A. Miškinienė (sakė, kad atsakymas į klausimą labai aiškus – 

situacija, kokioje yra Lazdijų hipodromas – tai būtent prieš tai veikusios ir sprendimus priėmusios 

Tarybos ir vadovybės pasekmė. Kvietė tarybos narius ir gyventojus atvykti į hipodromą ir pažiūrėti, 

kaip jis veikia. Pasirašyta sutartis visiškai nevykdoma. Privatus verslas yra dotuojamas papildomai. 

Lazdijų rajono savivaldybei tai yra žalinga ir ekonomiškai nenaudinga. Merės nuomone, Sporto 

centras dės didžiules pastangas, kad veiklos, reikalingos savivaldybės gyventojams, ypač vaikams, 

kuo greičiau būtų atnaujintos ir plėtojamos. Kvietė balsuoti už sprendimo projektą).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 8.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ stebėtojų tarybos sudarymas. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 2.   

 

22. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos 

sudarymas. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA: 
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Turto perdavimas Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui. 

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

pavaduotoja. 

Atsižvelgdama į koalicijos pastabas, pasiūlė naują sprendimo projekto 2 punkto redakciją: „2. 

Įpareigoti panaudos gavėją savo lėšomis atlikti reikalingą nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio 

kapitalinį bei kito ilgalaikio materialiojo turto, gauto panaudos pagrindais, remontą“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

1/2 dalies 0,0685 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 5923-0003-0216), esančio Lazdijų r. sav. 

Lazdijų m. Vilniaus g. 36, nuoma.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 „Dėl 

Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimas. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių 

projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų nustatymo 

prioritetiniais, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja. 

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

išbraukti   Tvarkos    aprašo  3.2, 5.2,  5.7, 5.11 ir 5.12 punktus, atitinkamai  pakoreguoti kitų punktų 
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numeraciją. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA:  

Turto panauda Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijai. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA:  

Patalpų panauda Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-167 „Dėl 

patalpų panaudos Lazdijų meno mokyklai“ pripažinimas netekusiu galios. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

 

 

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 7 

posėdžio darbotvarkės pakeitimo  

 

           5TS-175 

 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl 

2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

           5TS-176 

 

3 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 

metų rugsėjo 14 d. sprendimo  Nr. 5TS-1400 

,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių 

įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo” pakeitimo 

            

           5TS-177 

 

4 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1293 „Dėl 

mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje 

nustatymo“ pakeitimo 

          

          5TS-178 

 

5 

 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 5TS-1319 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 

 

5TS-179 

 

6 

 

Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros 

tarybą 

 

5TS-180 

 

7 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos nuostatų patvirtinimo 

          

          5TS-181 

 

8 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-182 

 

9  

 

Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 

direktorės Danutės Matulevičienės atleidimo 

 

 

5TS-183 

10 Dėl pritarimo projektui „Rudaminos laisvalaikio 

salės pastato katilinės modernizavimas“  

 

5TS-184 

11 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-185 

12 

 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų 

išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo  

ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo 

          5TS-186 
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tvarkos aprašo patvirtinimo  

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

            

 

 

          5TS-187 

14 Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų 

finansavimo  

 

 5TS-188 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų 

kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų 

patvirtinimo 

 

 5TS-189 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. 

gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo  

 

5TS-190 

 

17 Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ 

„Lazdijų turizmo informacinis centras“  

 

           5TS-191 

18 Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ 

Lazdijų kultūros centrui  

 

 5TS-192 

19 Dėl pavedimo  

 

 5TS-193 

20 

 

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-194 

21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ 

stebėtojų tarybos sudarymo  

 

Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų pirminės 

sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos 

sudarymo  

 

Dėl turto perdavimo Druskininkų savivaldybės 

nuosavybėn  

 

Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų 

kultūros centrui  

 

Dėl 1/2 dalies 0,0685 ha žemės sklypo (unikalus 

Nr. 5923-0003-0216), esančio Lazdijų r. sav. 

Lazdijų m. Vilniaus g. 36, nuomos  

5TS-195 

 

 

5TS-196 

 

 

 

5TS-197 

 

 

5TS-198 

 

 

5TS-199 

 

 



 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

                                       3 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 „Dėl 

Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio 

ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

pakeitimo   

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, 

tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo 

(remonto) darbų nustatymo prioritetiniais, kai 

dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių 

asmenų lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo  

 

Dėl turto panaudos Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijai 

 

Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai  

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

spalio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-167 „Dėl patalpų 

panaudos Lazdijų meno mokyklai“ pripažinimo 

netekusiu galios  

 

 

 

5TS-200 

 

 

 

 

 

5TS-201 

 

 

 

 

 

 

5TS-202 

 

 

5TS-203 

 

 

5TS-204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2019-11-29 POSĖDŽIO NR. 7 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2019-11-29 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. 58 min. 31 sek.  

 Failo dydis – 229 MB (240.554.930 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 2019-11-29 POSĖDYJE NR. 7 
 

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. Jurgita Kurauskienė  

10. Odeta Lenkauskienė   

11.  Romas Leščinskas  

12. Artūras Margelis  

13. Valdas Petras Mikelionis  

14. Ausma Miškinienė  

15. Justas Pankauskas  

16.  Rimantas Pileckas  

17. Janina Ražukienė  

18. Benius Rūtelionis  

19. Gintautas Salatka  

20. Jonas Stankevičius  

21. Česlova Šmulkštienė  

22. Arūnas Vaišnoras  

23. Valdas Žička  

24. Albinas Žymančius  

 
 

 

 

 


