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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. sausio 31 d. Nr. 9 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2020-01-31 12.00-13.00 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 administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Petrauskas,  

Savivaldybės kontrolierius A. Markūnas, savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, 

savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.  

 

Rajono savivaldybės merė A. Miškinienė perskaitė viešą pareiškimą „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų – liberalų frakcijos“ 

(pareiškimas pridedamas).  

 

1. SVARSTYTA: 

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

2. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita už 2019 

metus. 

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1532 „Dėl 

strateginio planavimo Lazdijų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

4. Dėl pritarimo projektui „Žaidimų ir treniruoklių aikštelės įrengimas Veisiejuose” ir jo 

dalinio finansavimo. 

5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1096 

„Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo 

infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimo. 

6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-893 

„Dėl pritarimo projektui „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

ir jo dalinio finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

7. Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų 

patvirtinimo. 

8. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo. 

9. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų, jų 

kainų ir tarifų nustatymo. 

10. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus patvirtinimo. 

11. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos už 2018 m.  

12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. 

13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

14. Dėl valstybės turto nurašymo. 

15. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

apskaitos ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro. 

16. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. 

17. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo viešajai įstaigai „Lazdijų ligoninė“. 

18. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros centras“. 

19. Dėl įgaliojimo suteikimo Daivai Burneikienei. 

20. Dėl garažo panaudos viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui. 
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21. Dėl garažo, esančio Vilniaus g. 12, Lazdijai, panaudos. 

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 5TS-147 

„Dėl kelių perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti turto 

patikėjimo teise“ pakeitimo. 

23. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-1356 

“Dėl patalpų panaudos” pakeitimo. 

24. Dėl patalpos panaudos Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys“. 

25. Dėl neeilinio visuotinio VšĮ Darbo vietų kūrimo fondo dalininkų susirinkimo. 

26. Dėl viešųjų įstaigų 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepriklausomo audito. 

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo. 

28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo. 

29. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymo Sauliui Petrauskui. 

30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

31. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio Lazdijų r. Šventežerio 

mokyklos patikėjimo teise valdomo turto panaudos. 

32. Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos direktorės Vilijos Padimanskienės atleidimo. 

 

2. SVARSTYTA:  

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita už 2019 

metus. 

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

vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Pritarti Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai už 

2019 metus. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA:  
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Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2015 m.  kovo 31  d. sprendimo  Nr.  5TS-1532 „Dėl  

strateginio planavimo Lazdijų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „Žaidimų ir treniruoklių aikštelės įrengimas Veisiejuose” ir jo dalinis 

finansavimas. 

Pranešėja – S. Sinkevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vyr. specialistė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1096 „Dėl 

pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 

Lazdijų ir Veisiejų miestuose“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimas. 
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Pranešėja – S. Sinkevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vyr. specialistė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-893 „Dėl 

pritarimo projektui „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo 

dalinio finansavimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja – S. Sinkevičienė, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus 

vyr. specialistė.  

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (klausė, ar savivaldybei nesvarbi ekologija. 

Juk ES finansavo programą ekologiškam transportui įsigyti. Kalbėjo apie praėjusios kadencijos 

Tarybos ir Sporto centro atliktus darbus šiuo klausimu. Teiravosi, ar priimti galutiniai sprendimai dėl 

pinigų perdavimo Druskininkų savivaldybei ir kodėl ekologiškos transporto priemonės neįsigys 

Lazdijų rajono savivaldybė. Tarybos nario nuomone, siekiant apsaugoti gamtą, nereikėtų vertinti per 

tokią prizmę, ar atsiperka, ar neatsiperka. Kalbėjo apie išlaidas kurui. Frakcija „Pirmyn!“ negali 

pritarti sprendimo projektui), J. Pankauskas (Informavo, jog šis sprendimo projektas buvo aptartas 

Finansų ir ekonomikos komitete. Nuomonės išsiskyrė. Buvo priimtas nutarimas pritarti teikiamam 

sprendimo projektui. Įvardijo argumentus: 54 tūkst. eurų rajono savivaldybė turėtų sumokėti 

papildomai, kadangi tai nėra išlaidos, kurias galima būtų įtraukti į projekto sąmatą. Tai būtų didelė ir 

iš anksto nenumatyta finansinė našta biudžetui. Kitais metais vėl galima bus svarstyti galimybes, nes 

technologijos dėl konkurencijos sparčiai pinga), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (Pasakė, kad 

regiono plėtros taryboje bus svarstomas klausimas ir priimamas sprendimas atsižvelgus į Lazdijų 

rajono savivaldybės taryboje priimtą sprendimą. Pabrėžė, jog Lazdijų rajono savivaldybei yra labai 

svarbi ekologija. Žalioji ekonomika, tvarusis transportas – ši tema – išlieka prioritetų sąraše. Įvardijo 

kitus argumentus: svarbu,  kad įsigyjamas  transportas  tenkintų  lūkesčius ir nebūtų papildoma našta  
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biudžetui. Kvietė tarybos narius priimti sprendimus, kurie būtų racionalūs, paskaičiuoti, atsiperkantys  

ir  būtų  naudingi  rajono  savivaldybei. Projekto sąnaudos buvo aiškiai aprašytos. Merės nuomone,  

yra  naudinga  palaukti  ir  dalyvauti  kitose  priemonėse bei kituose projektuose, siekiant geresnių 

rezultatų).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 8.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA:  

Socialinės paramos mokiniams teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų 

patvirtinimas. 

Pranešėja – V. Strankauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė. 

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

Tvarkos apraše padaryti šiuos pakeitimus: 

- Mokinių nemokamo maitinimo Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 11.6 

papunktyje išbraukti žodžius „kai vaiką augina“. Nauja 11.6 papunkčio redakcija: „11.6. bent vienas 

iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus“.  

- Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo: 

1. 8 punkte įrašyti žodį „globėjų“. Nauja 8 punkto redakcija: „8. Dėl socialinės paramos 

mokiniams gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių 

asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, 

mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą (toliau – Pareiškėjas)“. 

2. išbraukti 10 punktą.  

3. Atitinkamai pakeisti kitų punktų numeraciją. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA:  

Vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimas. 

Pranešėja – V. Strankauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA:  

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų, jų kainų 

ir tarifų nustatymas. 

Pranešėja – V. Strankauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė. 

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

padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekto priedo lentelės 1.8 eilutės 4 skiltyje: vietoje žodžių „iki 

2 kartų per mėnesį“ rašyti žodžius „Pagal poreikį“.  

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.   

 

10. SVARSTYTA:  

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimas. 

Pranešėja – V. Strankauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2018 m.  

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

(vyr. specialistė). 

Diskusijoje dalyvavo tarybos narys R. Leščinskas ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) L. Džiaukštienė.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja – I. Adomynienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja.    
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA:  

Sutikimas perimti valstybės turtą. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Valstybės turto nurašymas. 

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.   

 

15. SVARSTYTA: 

Nekilnojamojo turto išbraukimas iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos apskaitos ir 

išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Sutikimas perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (pasiūlė iš Dumblio k. perkelti biblioteką 

ir kultūros salę), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  (Pasakė, kad komitete galima apsvarstyti šį 

pasiūlymą ir priimti sprendimą. O jeigu bus poreikis, klausimą galima bus svarstyti Taryboje), 

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

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 8.  

Nusišalino – 0. 
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 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA:  

Finansinio turto investavimas ir perdavimas viešajai įstaigai „Lazdijų ligoninė“. 

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

pavaduotoja. 

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

padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekte: 

- 1 punkte išbraukti skaičių „1“. 

- 2 punkte išbraukti žodžius, esančius sakinio pabaigoje, suskliaustus skliausteliuose.  

- Panaikinti 2 priedą.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Finansinio turto investavimas ir perdavimas VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“. 

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

pavaduotoja. 

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

padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekte: 

- 1 punkte išbraukti skaičių „1“. 

- 2 punkte išbraukti žodžius, esančius sakinio pabaigoje, suskliaustus skliausteliuose.  

- Panaikinti 2 priedą.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Įgaliojimo suteikimas Daivai Burneikienei. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Garažo panauda viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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21. SVARSTYTA: 

Garažo, esančio Vilniaus g. 12, Lazdijai, panauda. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 5TS-147 „Dėl kelių 

perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo 

teise“ 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.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-1356 “Dėl 

patalpų panaudos” pakeitimas. 

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 – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA: 

Patalpos panauda Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys“. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

Neeilinis visuotinis VšĮ Darbo vietų kūrimo fondo dalininkų susirinkimas. 

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

pavaduotoja. 

Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai  A.  Margelis (paklausė, koks dalininko – Vokietijos 

piliečio – požiūris į šį klausimą ir ar tai su juo buvo derinta), Savivaldybės  merė  A. Miškinienė  

(pasakė, kad visuotinio dalininkų susirinkimo metu bus atsakyta į visus klausimus, kurie dabar buvo 

užduoti: dėl akcininkų, dėl likvidavimo tvarkos ir procesų. Taryba bus apie tai informuota).  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 7.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

Viešųjų įstaigų 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepriklausomas auditas. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymas. 

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

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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Replikos iš salės dėl savivaldybės merės balsavimo. 

Savivaldybės merė A. Miškinienė pasiūlė pakartoti balsavimą. Sakė, kad balsuodama 

susilaikys.  

Pakartotinio balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

Priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymas Sauliui Petrauskui. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA: 

Sutikimas perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 

patikėjimo teise valdomo turto panauda. 

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 – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

Lazdijų r. Stebulių mokyklos direktorės Vilijos Padimanskienės atleidimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.   
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Diskusijoje  dalyvavo  tarybos  nariai A. Margelis, R. Leščinskas, Savivaldybės merė A. 

Miškinienė. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

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 9 

posėdžio darbotvarkės pakeitimo  

 

           5TS-222 

 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1532 „Dėl 

strateginio planavimo Lazdijų rajono 

savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

           5TS-223 

3 Dėl pritarimo projektui „Žaidimų ir treniruoklių 

aikštelės įrengimas Veisiejuose” ir jo dalinio 

finansavimo 

 

          5TS-224 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1096 „Dėl 

pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas 

prie centralizuotos nuotekų surinkimo 

infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose“ ir 

jo dalinio finansavimo“ pakeitimo 

 

          5TS-225 

5 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

balandžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-893 „Dėl 

pritarimo projektui „Ekologiškų transporto 

priemonių įsigijimas Lazdijų rajono 

savivaldybėje“ ir jo dalinio finansavimo“ 

pripažinimo netekusiu galios 

 

5TS-226 

6 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo 

Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų 

patvirtinimo 

 

5TS-227 

7 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo 

išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms 

skaičiuoti, patvirtinimo 

 

          5TS-228 

8 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro teikiamų socialinių paslaugų, jų kainų ir 

tarifų nustatymo 

 

5TS-229 

9  Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo 

 

5TS-230 



 

10 

                                        2 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės  

sveikatos stebėsenos ataskaitos už 2018 m.  

 

 

5TS-231 

11 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo 

 

5TS-232 

12 

 

13 

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 

 

Dėl valstybės turto nurašymo 

 

          5TS-233 

 

          5TS-234 

         

14 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijos apskaitos ir 

išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro 

 

5TS-235 

15 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą 

 

 5TS-236 

16 Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo 

viešajai įstaigai „Lazdijų ligoninė“ 

 

5TS-237 

 

17 Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ 

„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ 

 

          5TS-238 

18 Dėl įgaliojimo suteikimo Daivai Burneikienei 

 

           5TS-239 

19 Dėl garažo panaudos viešajai įstaigai Lazdijų 

kultūros centrui 

 

           5TS-240 

20 Dėl garažo, esančio Vilniaus g. 12, Lazdijai, 

panaudos 

 

           5TS-241 

21 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 5TS-147 „Dėl kelių 

perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti turto 

patikėjimo teise“ pakeitimo 

 

           5TS-242 

22 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-1356 “Dėl 

patalpų panaudos” pakeitimo 

 

           5TS-243 

23 Dėl patalpos panaudos Lazdijų rajono 

savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys“ 

 

           5TS-244 

24 Dėl neeilinio visuotinio VšĮ Darbo vietų kūrimo 

fondo dalininkų susirinkimo 

 

           5TS-245 

25  Dėl viešųjų įstaigų 2019 metų metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių nepriklausomo audito 

 

           5TS-246 



 

26 

                                           3 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero darbo 

užmokesčio nustatymo 

 

            

           5TS-247 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero 

pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 

 

           5TS-248 

28 

 

 

29 

Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 

nustatymo Sauliui Petrauskui 

 

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, 

naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

 

           5TS-249 

 

            

          5TS-250 

         

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybės teise 

priklausančio Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 

patikėjimo teise valdomo turto panaudos 

 

          5TS-251 

31 Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos direktorės 

Vilijos Padimanskienės atleidimo 

 

          5TS-252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2020-01-31 POSĖDŽIO NR. 9 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS 

 

      

 

Posėdis įvyko 2020-01-31 12.00-13.00 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. 05 min. 10 sek.  

 Failo dydis – 255 MB (267.909.701 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 2020-01-31 POSĖDYJE NR. 9 
 

Pradžia – 1200 val. 

Pabaiga – 1300 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  

 
 

 

 

 


