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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. gegužės 27 d. Nr. 15 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2016-05-27. 

Posėdžio pirmininkas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.    

Posėdžio sekretorė –  L. Jauniškienė, Dokumentų ir informacijos skyriaus vyr. specialistė.  

Į rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. 

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Klėjus, 

rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos 

seniūnijų seniūnai.   

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkės pakeitimas. 

 Pranešėjas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.   

 Perskaitė 1∕3 tarybos narių pasiūlymą dėl darbotvarkės pakeitimo (pasiūlymas pridedamas).  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkės 

pakeitimo.  

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 „Dėl 
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Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343  

„Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

4. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. 

5. Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. 

6. Dėl 2016 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-344 

,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimo. 

8. Dėl pritarimo projektui „Atversime jaunimui kultūrą kaip darbo ir verslo galimybę pasienio 

teritorijoje“ ir jo dalinio finansavimo. 

9. Dėl pritarimo projektui „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 

kokybei gerinti“ ir jo dalinio finansavimo. 

10. Dėl pritarimo partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ būsto energijos taupymo 

agentūra. 

11. Dėl pritarimo projektui „Būk aktyvus – būk sveikas“ ir jo dalinio finansavimo. 

12. Dėl pritarimo projektui „Vaikų gerovė – mūsų rūpestis: kuriame vaikų ateitį 

bendradarbiaudami abipus sienos“ ir jo dalinio finansavimo. 

13. Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo 

dalinio finansavimo. 

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-315 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-486  

„Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. 

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos“ pakeitimo. 

17. Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos nuostatų patvirtinimo. 

18. Dėl Lazdijų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo. 

19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1266 

„Dėl Lazdijų  krašto muziejaus nuostatų ir Lazdijų krašto muziejaus direktoriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 



3 

20. Dėl ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo  įstaigų darbo vasaros metu. 

21. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-346 

,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo. 

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. 

23. Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetui. 

24. Dėl automobilio. 

25. Dėl statinių įtraukimo į apskaitą. 

26. Dėl buto, esančio Lazdijų m. Vilniaus g. 11-2, ir 1/10 dalies ūkinio pastato, esančio 

Lazdijų m. Vilniaus g. 11, pardavimo. 

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 

„Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ pripažinimo netekusiu galios. 

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ 

pakeitimo. 

30. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

31. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 

,,Dėl investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo 

laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“ pakeitimo. 

32. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 4 d.  sprendimo Nr. 5TS-1071 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

33. Dėl VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotinio dalininkų susirinkimo. 

 34. Dėl lėšų skyrimo. 

35. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžio nustatymo. 

36. Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje. 

37. Dėl pritarimo pasirašyti servituto sutartį.  

38. Dėl patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, skirto maisto gamybai,  
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nuomos ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų maitinimo 

paslaugų teikimo.  

           39. Dėl sutarties pasirašymo.  

           40. Dėl netinkamų finansuoti išlaidų padengimo 

 

            2. SVARSTYTA: 

            Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimas 

Pranešėjas – G. Giedraitis, vyr. specialistas (kokybės vadybai ir planavimui). 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

3. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343 „Dėl  

2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.   

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.      

          Siūlė Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendime Nr. 5TS-343  

„Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ padaryti tokius pakeitimus: 

  - 1 punkte vietoje skaičiaus „18101,1“ įrašyti skaičių „18102,2“; 

- 2 punkte vietoje skaičių „17834,7“ ir „983,1“ įrašyti skaičius „17834,7“, „6304,4“ ir  

„983,1“, o vietoje skaičių „18364,5“ ir „1672,8“ įrašyti skaičius „18365,6“, „6305,3“ ir „1672,9“;  

Pakeisti 1 priedo „2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos“ 2.4 eilutę bei 5 

eilutę, ir jas išdėstyti taip: 
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2.4. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 302,1 

5. IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ     18102,2 

 

          Pakeisti 2 priedo „2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ 1 ir 39 eilutes ir jas išdėstyti taip:  
1. Savivaldybės administracija 10047,5 8483,7 1376,2 1563,8 

39. Iš viso: 18365,6 16692,7 6305,3 1672,9 

 

Pakeisti 4 priedo „2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms  

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, valstybės investicijų programos projektams finansuoti ir kitos specialios 

tikslinės dotacijos“ 42 ir 43 eilutes ir jas išdėstyti taip: 

 

42. 15. 09. Savivaldybės administracija Neformalus vaikų švietimas 50,1 50,1 0,9   

43.                                                                                                          Iš viso  3698,1 2540,9 624,3 1157,2 

 

Pakeisti 8 priedo „2015 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai programoms vykdyti“: 

15 programos 20 eilutę ir eilutę „Iš viso 15 programai“ ir jas išdėstyti taip: 

20. 
 

Savivaldybės administracija Neformalusis švietimas 66,1   50,1 16,0     

 

Iš viso 15 programai: 6936,9 2625,6 67,1 3997,0 120,3 126,9 

 

Eilutę „Iš viso asignavimų programoms“ ir ją išdėstyti taip: 

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS: 18365,6 9029,8 3698,1 3997,0 1452,0 188,7 
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA:  

2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.      

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA:  

2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.      

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 



7 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA:  

2016 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.      

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-344 ,,Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.      

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA:  

Pritarimas projektui „Atversime jaunimui kultūrą kaip darbo ir verslo galimybę pasienio 

teritorijoje“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  



8 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 

kokybei gerinti“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Pritarimas partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ būsto energijos taupymo 

agentūra. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Siūlė padaryti pakeitimą sprendimo projekto pavadinime ir 1 punkto paskutinėje eilutėje, 

išbraukiant žodžius „ir bendradarbiavimo“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Būk aktyvus – būk sveikas“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Vaikų gerovė – mūsų rūpestis: kuriame vaikų ateitį bendradarbiaudami 

abipus sienos“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 
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Pritarimas projektui „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinis 

finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Siūlė sprendimo projekto 3.3 punkte vietoje žodžio „finansavimo“ rašyti žodį  

„įgyvendinimo“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-315 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos  
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aprašo tvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-486  „Dėl 

sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos“ pakeitimas. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

Lazdijų r. Stebulių mokyklos nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Siūlė Stebulių mokyklos nuostatų 31.2 punkte vietoje žodžio „steigėjo“ įrašyti žodžius 

„Lazdijų rajono savivaldybės tarybos“. Perskaitė minėto punkto naują redakciją „31.2. tvirtina 

mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančio personalo pareigybių 

aprašymus, tvirtina etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Lazdijų rajono savivaldybės  
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biudžete mokyklai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  

patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;“ 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Lazdijų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1266 „Dėl 

Lazdijų  krašto muziejaus nuostatų ir Lazdijų krašto muziejaus direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo  įstaigų darbas vasaros metu. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-346 ,,Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Urbanskaitė, Architektūros skyriaus vedėja - vyriausioji architektė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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22. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėja – L. Urbanskaitė, Architektūros skyriaus vedėja - vyriausioji architektė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA:  

Patalpų panauda Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetui. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA:  

Automobilis. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA:  

Statinių įtraukimas į apskaitą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA:  

Buto, esančio Lazdijų m. Vilniaus g. 11-2, ir 1/10 dalies ūkinio pastato, esančio Lazdijų m. 

Vilniaus g. 11, pardavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Siūlė sprendimo projekto preambulės 2 eilutėje vietoje žodžių „25 straipsnio 2 punktu“ rašyti 

žodžius „25 straipsnio 2 dalimi“.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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27. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 „Dėl 

specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA:  

Mokyklinio autobuso perėmimas Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimas 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 ,,Dėl 

investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 

2014–2016 metams derinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 4 d.  sprendimo Nr. 5TS-1071 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA:  

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA:  

 Lėšų skyrimas. 
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Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. SVARSTYTA:  

Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios 

dalies dydžio nustatymas. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, savivaldybės gydytoja.      

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA:  

Patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju ir 

trumpalaikiu materialiuoju turtu nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijoje. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Siūlė pakeisti sprendimo projekto 4.5 papunktį.  Perskaitė minėto papunkčio naują redakciją: 

„4.5. Įmonė moka už patalpų šildymą, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą, už sunaudotą nuomojamose patalpose elektros energiją, šaltą, karštą ir  
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kanalizuojamą vandenį pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, per 15 kalendorinių dienų pervesdama 

pinigus į nurodytą sąskaitą;“ 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA:  

Pritarimas pasirašyti servituto sutartį.  

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

38. SVARSTYTA:  

Patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, skirto maisto gamybai, nuoma ir VšĮ 

Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų teikimas.  

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

39. SVARSTYTA:  

Sutarties pasirašymas.  

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

 40. SVARSTYTA:  

Netinkamų finansuoti išlaidų padengimas.  

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

PRIDEDAMA: 

1. Vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo kompiuterinė laikmena (kompaktinis diskas).  
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2. Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo protokolas.   

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Artūras Margelis 

 

Posėdžio sekretorė                   Laima Jauniškienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

EIL. 

NR. 

 

SPRENDIMO 

PAVADINIMAS 

 

 

SPRENDIMO 

NUMERIS 

1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-523 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 

birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-524 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343  

„Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės  

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-525 

4 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifų nustatymo 

 

         5TS-526 

5 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

 

5TS-527 

6 Dėl 2016 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo 

 

5TS-528 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-344 ,,Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimo 

 

          5TS-529 

8 Dėl pritarimo projektui „Atversime jaunimui 

kultūrą kaip darbo ir verslo galimybę pasienio 

teritorijoje“ ir jo dalinio finansavimo 

 

5TS-530 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

Dėl pritarimo projektui „Jungtiniai veiksmai 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 

kokybei gerinti“ ir jo dalinio finansavimo 

 

Dėl pritarimo partnerystės ir bendradarbiavimo 

sutarčiai su VšĮ būsto energijos taupymo agentūra 

 

Dėl pritarimo projektui „Būk aktyvus – būk 

sveikas“ ir jo dalinio finansavimo 

 

5TS-531 

   

 

 

 

5TS-532  

 

 

5TS-533  
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Dėl pritarimo projektui „Vaikų gerovė – mūsų 

rūpestis: kuriame vaikų ateitį bendradarbiaudami 

abipus sienos“ ir jo dalinio finansavimo 

 

           

            

 

           5TS-534 

13 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio 

formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo 

dalinio finansavimo 

 

  5TS-535 

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto 

lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

 

   5TS-536 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-315 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ pakeitimo 

 

   5TS-537 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-486  „Dėl 

sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Seirijų lopšelį-

darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. 

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos“ 

pakeitimo 

 

   5TS-538 

17 Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos nuostatų 

patvirtinimo 

 

   5TS-539 

18 Dėl Lazdijų krašto muziejaus nuostatų 

patvirtinimo 

 

   5TS-540 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1266 „Dėl 

Lazdijų  krašto muziejaus nuostatų ir Lazdijų 

krašto muziejaus direktoriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios 

 

   5TS-541 

20 Dėl ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo  

įstaigų darbo vasaros metu 

 

   5TS-542 
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Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-346 ,,Dėl  

    5TS-543 
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Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2015 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos 

tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo 

 

 

   

    

 

 

 

 

 5TS-544 

23 Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono Seiliūnų 

krašto bendruomenės komitetui 

 

   5TS-545 

24 Dėl automobilio 

 

            5TS-546 

25 Dėl statinių įtraukimo į apskaitą 

 

   5TS-547 

26 Dėl buto, esančio Lazdijų m. Vilniaus g. 11-2, ir 

1/10 dalies ūkinio pastato, esančio Lazdijų m. 

Vilniaus g. 11, pardavimo 

 

   5TS-548 

 

 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

           5TS-549 

28 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 

rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 „Dėl 

specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų 

rėmimo fondo“ pripažinimo netekusiu galios 

 

  5TS-550 

29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 

nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo 

 

           5TS-551 

30 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų 

rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

 

           5TS-552 

31 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 ,,Dėl 

investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ 

tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo 

laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“ 

pakeitimo 

 

 

           5TS-553 
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32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 4 d.  sprendimo Nr. 5TS-1071 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

           5TS-554 

33 Dėl VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro 

visuotinio dalininkų susirinkimo 

 

           5TS-555 

34 Dėl lėšų skyrimo 

 

           5TS-556 

35 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ 

vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžio nustatymo 

 

           5TS-557 

36 Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su 

pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu 

nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 

 

           5TS-558 

37 Dėl pritarimo pasirašyti servituto sutartį 

 

           5TS-559 

38 Dėl patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto, skirto maisto gamybai,  

nuomos ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro 

socialinės globos namų gyventojų maitinimo 

paslaugų teikimo 

 

           5TS-560 

39 Dėl sutarties pasirašymo 

 

           5TS-561 

40 Dėl netinkamų finansuoti išlaidų padengimo 

 

           5TS-562 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2016-05-27 POSĖDŽIO NR. 15 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2016-05-27. 

Posėdžio pirmininkas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.    

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. 33 min. 58 sek.  

 Failo dydis – 368 MB (386.256.418 baitų).  

 Duomenų sparta – 512 kbps. 

 Bendroji sparta – 543 kbps. 

 Kadrų sparta – 25 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 31 kb/s. 

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 2016-05-27 POSĖDYJE NR. 15 

 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1530 val. 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1.  Daiva Ambrazevičienė  

2.  Marija Bakšienė  

3.  Ričardas Dulskas  

4. Jonas Edvardas Juodis  

5. Jūratė Juodzevičienė  

6. Artūras Kašalynas  

7. Artūras Margelis  

8. Gintautas Mirijauskas  

9. Justas Pankauskas  

10. Juozas Patašius  

11. Juozas Pileckas  

12.  Janina Ražukienė  

13. Benius Rūtelionis  

14. Gintautas Salatka  

15. Vitalius Simanynas  

16. Aldona Šerėnienė  

17. Alvydas Škarnulis  

18. Arūnas Vaišnoras  

19. Valdas Žička  

20. Albinas Žymančius  

21. Dainius Žukauskas  

 
 


