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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2015 m. balandžio 14 d. Nr. 1 (I dalis) 

Lazdijai 

 

Posėdis įvyko 2015-04-14. 

Posėdžio pirmininkas – D. Mockevičius, Savivaldybės rinkimų komisijos 

pirmininkas.   

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

specialistė.  

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose į Lazdijų 

rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. 

Tarybos posėdyje dalyvavo 24 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai Lietuvos 

Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių 

gyventojų išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai ir pirmą kartą per 25 atkurtos 

nepriklausomos Lietuvos metus savivaldybės nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktas 

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis (sąrašas pridedamas). 

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo Erasmus+: Comenius programos švietimo 

projekto „Padėk ir gauk pagalbą“ partneriai iš Turkijos Gebze miesto, savivaldybės 

administracijos seniūnijų seniūnai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.  

Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 1 posėdį pradėjo Savivaldybės rinkimų 

komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius.  

Rajono savivaldybės tarybos posėdžio dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos 

himną. 

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius informavo, jog 

rajono savivaldybės tarybos nariai visas teises ir pareigas įgis tik davę priesaiką, todėl 

tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai bus aptariami pasibaigus priesaikų davimo 

procedūrai, kai po pertraukos posėdžiui pirmininkaus rajono savivaldybės meras Artūras 

Margelis.  

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius atkreipė dėmesį į 

tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 

dalimi, rajono savivaldybės tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš dviejų priesaikos 

tekstų. Perskaitė abu priesaikos tekstus ir supažindino su savivaldybės tarybos nario 

priesaikos priėmimo tvarka. 

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius pasakė, jog, 

savivaldybės tarybos nariui duodant priesaiką, visi posėdžių salėje esantys asmenys turi 

atsistoti.   

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius priėmė Lazdijų 

rajono savivaldybės 8-osios tarybos narių priesaikas. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Ambrazevičienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius  
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Mockevičius įteikė Daivai Ambrazevičienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Bakšienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Marijai Bakšienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Barkauskienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Daivai Barkauskienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Ričardas Dulskas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Ričardui Dulskui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Edvardas Juodis, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Jonui Edvardui Juodžiui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Juodzevičienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Jūratei Juodzevičienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Kašalynas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Artūrui Kašalynui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Odeta Lenkauskienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Odetai Lenkauskienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Joalita Lynikienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės  
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rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius  

Mockevičius įteikė Joalitai Lynikienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Valdas Petras Mikelionis, padėjęs ranką 

ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Valdui Petrui Mikelioniui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Mirijauskas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Gintautui Mirijauskui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Justas Pankauskas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Justui Pankauskui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Juozas Patašius, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Juozui Patašiui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Petrauskas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Sauliui Petrauskui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Juozas Pileckas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Juozui Pileckui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Janina Ražukienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Janinai Ražukienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Benius Rūtelionis, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės  
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rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius  

Mockevičius įteikė Beniui Rūtelioniui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Salatka, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Gintautui Salatkai Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Vitalius Simanynas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Vitaliui Simanynui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Šerėnienė, padėjusi ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Aldonai Šerėnienei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaišnoras, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Arūnui Vaišnorui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Valdas Žička, padėjęs ranką ant Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės rinkimų 

komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape (vardinis 

priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Valdui Žičkai Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Žymančius, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Albinui Žymančiui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Dainius Žukauskas, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape 

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Dainiui Žukauskui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Margelis, padėjęs ranką ant  
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininką Dalių Mockevičių ir pasirašė vardiniame priesaikos lape  

(vardinis priesaikos lapas pridedamas). Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius 

Mockevičius įteikė Artūrui Margeliui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario 

pažymėjimą.  

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius perskaitė 

prisiekusių rajono savivaldybės tarybos narių vardus ir pavardes: Daiva Ambrazevičienė, 

Marija Bakšienė, Daiva Barkauskienė, Ričardas Dulskas, Jonas Edvardas Juodis, Jūratė 

Juodzevičienė, Artūras Kašalynas, Odeta Lenkauskienė, Joalita Lynikienė, Valdas Petras 

Mikelionis, Gintautas Mirijauskas, Justas Pankauskas, Juozas Patašius, Saulius Petrauskas, 

Juozas Pileckas, Janina Ražukienė, Benius Rūtelionis, Gintautas Salatka, Vitalius 

Simanynas, Aldona Šerėnienė, Arūnas Vaišnoras, Valdas Žička, Albinas Žymančius, 

Dainius Žukauskas, Artūras Margelis.  

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius perdavė rajono 

savivaldybės merui Artūrui Margeliui 25 rajono savivaldybės tarybos narių pasirašytus 

priesaikų tekstus.  

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius pasveikino naujai 

išrinktos rajono savivaldybės tarybos narius ir merą. Taip pat perskaitė Lietuvos 

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Seimo narės Kristinos 

Miškinienės, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lenkijos 

Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje Jaroslav Čubinski sveikinimus.  

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Dalius Mockevičius perdavė rajono 

savivaldybės merui Artūrui Margeliui sveikinimų tekstus.  

Naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos narius ir merą pasveikino Turkijos 

delegacijos atstovas Durak Demirel, rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas 

Salatka (Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Lazdijų rajono 

savivaldybės taryboje vardu), Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita 

Mozerienė, VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytoja 

Leonora Patašienė.  

Toliau tarybos posėdžiui pirmininkavo rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.  

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasveikino naujai išrinktos 

rajono savivaldybės tarybos narius ir paskelbė pertrauką. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo kompiuterinė laikmena (kompaktinis diskas).  

2. Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninio įrašo 

protokolas.   

 

 

 

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas                                       Dalius Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                   Laima Jauniškienė 



 

 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2015-04-14 POSĖDŽIO NR. 1 (I DALIS)  

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2015-04-14. 

Posėdžio pirmininkas – D. Mockevičius, Savivaldybės rinkimų komisijos 

pirmininkas.   

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. 00 min. 37 sek.  

 Failo dydis – 237 MB (249.265.205 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 2015-04-14 POSĖDYJE NR. 1 (I DALIS) 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1500 val. 

 

 
 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1.  Daiva Ambrazevičienė  

2. Marija Bakšienė  

3. Daiva Barkauskienė  

4. Ričardas Dulskas  

5. Jonas Edvardas Juodis  

6. Juodzevičienė Jūratė  

7. Artūras Kašalynas  

8. Lenkauskienė Odeta  

9. Lynikienė Joalita  

10.  Artūras Margelis  

11. Valdas Petras Mikelionis  

12. Gintautas Mirijauskas  

13. Justas Pankauskas  

14. Juozas Patašius  

15. Saulius Petrauskas  

16. Juozas Pileckas  

17. Janina Ražukienė  

18. Benius Rūtelionis  

19. Gintautas Salatka  

20. Vitalius Simanynas  

21. Aldona Šerėnienė  

22. Arūnas Vaišnoras  

23. Valdas Žička  

24. Albinas Žymančius  

25. Dainius Žukauskas  

 
 
 

 


