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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 8 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2019-12-20 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 22 tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo Lazdijų Šv. Onos parapijos Lazdijų dekanato vicedekanas  

Lazdijų parapijos klebonas N. Žvirblys, savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė,   

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

administracijos seniūnijų seniūnai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.  

 

Posėdžio pradžioje Lazdijų Šv. Onos parapijos Lazdijų dekanato vicedekanas  Lazdijų 

parapijos klebonas N. Žvirblys pasveikino tarybos narius su artėjančiomis Šv. Kūčiomis ir Šv. 

Kalėdomis.  

 

Po šventinio sveikinimo Savivaldybės merė A. Miškinienė pradėjo tarybos posėdį ir 

informavo tarybos narius apie tai, kad prie savivaldybės tarybos daugumos prisijungė tarybos nariai, 

išrinkti pagal  Lietuvos  Respublikos liberalų sąjūdžio  iškeltų kandidatų sąrašą, Valdas Petras 

Mikelionis ir Vitalius Simanynas.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 8 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.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 8 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 2017 m.  rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1051 

„Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono 

savivaldybėje modernizavimas“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimo. 

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų, biudžeto lėšomis 

finansuojamų sporto sričių ir sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo 

iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. 

5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės 

tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo. 

6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos ir 

asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo. 

8. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens namuose sumažinimo. 

9. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens namuose sumažinimo. 

10. Dėl patalpos panaudos. 

11. Dėl patalpos panaudos Viktarino kaimo bendruomenei. 

12. Dėl Lazdijų krašto muziejaus eksponatų. 

13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į nepriklausomų uždarosios 

akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių atrankos komisiją.  

14. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų 

nustatymo. 

 15. Dėl buto pirkimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn. 

16. Dėl  nuomos  sutarčių pratęsimo.  

17. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimo.  
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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. Lazdijų meno mokyklos asignavimai iš viso padidinti 6 tūkst. 100 eurų, iš jų: asignavimai 

darbo užmokesčiui – 6 tūkst. eurų; 

2. Sumažinti: 

2.1. 2 tūkst. 400 eurų Lazdijų r. Krosnos mokyklos asignavimai iš viso ir asignavimai darbo 

užmokesčiui; 

2.2. 1 tūkst. 800 eurų Lazdijų r. Šeštokų mokyklai asignavimai iš viso, iš jų asignavimai darbo 

užmokesčiui – 1 tūkst. 700 eurų; 

2.3. 1 tūkst. 900 eurų Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnybos asignavimai iš viso 

ir asignavimai darbo užmokesčiui.  

Pasakė, kad atlikus šiuos pakeitimus, buvo patikslintos visos su pakeitimais susijusios eilutės 

ir stulpeliai.  

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (pritarė premijų skyrimui, tačiau klausė, 

kokios įstaigos negaus premijų), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (pasakė, kad buvo išskiriami 

prioritetai: švietimo  sektorius, biudžetinės įstaigos. Ir jeigu ateityje išliks tokios pačios tendencijos 

ir biudžetas bus sėkmingai renkamas, premijos bus numatytos visiems, įskaitant ir Socialinių 

paslaugų centro darbuotojus. Teigė, kad yra galimybių gerinti bei efektyvinti centro veiklą), J. 

Stankevičius (paklausė, ar yra numatytos lėšos VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centras“ darbuotojų premijavimui), Biudžeto, finansų ir turto valdymo 

skyriaus vedėja Š. Dumbliauskienė (atsakė į tarybos narių A. Margelio ir J. Stankevičiaus pateiktus 

klausimus: kiekviena įstaiga, turėdama savo asignavimus, gali įvertinti, ar  gali mokėti priemokas, ar 

– ne).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA:  

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2017 m.  rugsėjo 22  d.  sprendimo Nr. 5TS-1051 „Dėl  

pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje 

modernizavimas“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimas. 

 Pranešėjas – A. Tulaba, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. 

specialistas.   

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 ilgalaikių sporto plėtros tikslų, biudžeto lėšomis finansuojamų 

sporto sričių ir sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

vedėjo pareigas.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės 

tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymas. 

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

Diskusijoje  dalyvavo  Kontrolės  komiteto   pirmininkas  G. Salatka  (pranešė, kad  frakcija 

„Pirmyn!“ pritaria, jog būtų didinamas darbuotojų skaičius Kontrolės ir audito tarnyboje. Kontrolės 

komitete ne kartą apie tai buvo kalbėta. Tačiau išsakė nerimą dėl to, kad darbuotojų skaičius 

didinamas ne valstybės tarnautojo, o darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, etatu. Komiteto 

pirmininko nuomone, tarnybą reikia stiprinti, priimant kvalifikuotus darbuotojus. Informavo, kad 

frakcija „Pirmyn!“ balsuodama susilaikys), tarybos narys J. Stankevičius (klausė, kokia tai bus 

pareigybė), Savivaldybės kontrolierius A. Markūnas (sakė, kad yra poreikis didinti darbuotojų 

skaičių, o ateityje galvoti apie galimybę įsteigti valstybės tarnautojo etatą. Teigė, kad dabar yra 

perimama kitų savivaldybių patirtis. Kalbėjo apie Valstybės tarnybos užimtumą, organizuojant 

konkursus į valstybės tarnybą. Atsakė į tarybos nario J. Stankevičiaus klausimą: darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį, kuris nevykdys administracinių užduočių). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo 

patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos ir asmens 

sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimas. 

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

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  narys J. Stankevičius (atkreipė dėmesį į tai, kad savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras ir savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras dirba be vadovų. 

Paklausė, kada planuojama skelbti minėtų įstaigų vadovų konkursus), Savivaldybės merė A. 

Miškinienė (pasakė, kad norint skelbti konkursą reikia patvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 

nuostatus).   

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Mokesčio už dienos socialinę globą asmens namuose sumažinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Mokesčio už dienos socialinę globą asmens namuose sumažinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Patalpos panauda. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Patalpos panauda Viktarino kaimo bendruomenei. 

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

pavaduotoja. 
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Lazdijų krašto muziejaus eksponatai. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į nepriklausomų uždarosios akcinės 

bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių atrankos komisija.  

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

pavaduotoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų 

nustatymas. 

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 – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

 Buto pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai J. Pankauskas (siūlė pirkimo sąlygose įrašyti „pirkti tik 

1 aukšte esančius butus“. Klausė, ar į pirkimo sąlygas buvo įrašyti namai), A. Margelis (Pritarė J. 

Pankausko pasiūlymui. Taip pat siūlė pirkimo sąlygose įrašyti „būstai įsigijami tik renovuotuose 

namuose“), Savivaldybės merė A. Miškinienė (akcentavo, jog Lazdijuose butų pasiūla nėra didelė. 

Pritarė pateiktiems pasiūlymams), Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja J. 

Galvanauskienė (pakomentavo butų skyrimo tvarką pagal galiojančius teisės aktus. Pasakė, kad 

ateityje bus atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. Atsakė į tarybos nario J. Pankausko klausimą: minėtas 

butas buvo perkamas iš projekto lėšų ir tik Veisiejų bei Lazdijų miestuose). 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Nuomos  sutarčių pratęsimas.  

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 – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

Mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimas.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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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 8 

posėdžio darbotvarkės pakeitimo  

 

           5TS-205 

 

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-206 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  

rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1051 „Dėl 

pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono 

savivaldybėje modernizavimas“ ir jo dalinio 

finansavimo“ pakeitimo 

 

           5TS-207 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikių sporto 

plėtros tikslų, biudžeto lėšomis finansuojamų 

sporto sričių ir sporto srityje veikiančių fizinių ir 

juridinių asmenų veiklos finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

 

          5TS-208 

5 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos didžiausio leistino valstybės 

tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo 

 

5TS-209 

6 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo 

patvirtinimo 

 

5TS-210 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos ir 

asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų 

vadovų konkursų organizavimo nuostatų 

patvirtinimo 

 

          5TS-211 

8 Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens 

namuose sumažinimo 

 

5TS-212 

9  Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens 

namuose sumažinimo 

 

5TS-213 

10 Dėl patalpos panaudos 

 

5TS-214 



 

11 

                                            2 

Dėl patalpos panaudos Viktarino kaimo 

bendruomenei 

 

 

5TS-215 

12 

 

13 

Dėl Lazdijų krašto muziejaus eksponatų 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių 

delegavimo į nepriklausomų uždarosios akcinės 

bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių 

atrankos komisiją 

 

          5TS-216 

 

          5TS-217 

         

14 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ 

teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų 

nustatymo 

 

5TS-218 

15 Dėl buto pirkimo Lazdijų rajono savivaldybės 

nuosavybėn 

 

 5TS-219 

16 Dėl  nuomos  sutarčių pratęsimo 

 

5TS-220 

 

17 Dėl mokesčio už dienos socialinę globą 

sumažinimo 

          5TS-221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2019-12-20 POSĖDŽIO NR. 8 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2019-12-20 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 – 01 val. 07 min. 43 sek.  

 Failo dydis – 265 MB (278.415.074 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 2019-12-20 POSĖDYJE NR. 8 
 

Pradžia – 1300 val. 

Pabaiga – 1400 val. 

 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Barkauskienė  

2. Evaldas Brusokas  

3.  Ričardas Dulskas  

4. Jūratė Juodzevičienė  

5. Artūras Kašalynas  

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. Jonas Stankevičius  

20. Česlova Šmulkštienė  

21. Arūnas Vaišnoras  

22. Valdas Žička  

 
 

 

 

 


