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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. 21 

Lazdijai 

 
Posėdis įvyko 2016-12-02. 

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 19 tarybos narių (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje patarėja I. 

Vertinskienė, rajono savivaldybės kontrolierius A. Markūnas, rajono savivaldybės administracijos 

direktorius A. Klėjus, rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai, rajono 

savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.   

 

Prieš posėdį tarybos nariams prisistatė Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus. 

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 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 – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 
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1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. posėdžio darbotvarkės 

pakeitimo.  

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-439 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus 

eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-342 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

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

5. Dėl lėšų skyrimo. 

6. Dėl garantijos suteikimo. 

7. Dėl pritarimo projektui „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo 

skatinimas“ ir finansinių įsipareigojimų. 

8. Dėl 2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo. 

9. Dėl statinių įtraukimo į apskaitą. 

10. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 5TS-547  

„Dėl statinių įtraukimo į apskaitą“ pakeitimo. 

11. Dėl gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Krosnos sen. Krosnos mstl. 

Ateities g. 9, pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 

12. Dėl gyvenamojo namo  ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav.  Kučiūnų sen. Miškinių k. 

Liepų g. 96,  pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 

13. Dėl buto Nr. 2, esančio Lazdijų r. sav. Seirijų mstl. Vytauto g. 1-2, su patalpa Nr. 1-6 ir 

dalimi žemės sklypo pradinės bendros pardavimo kainos sumažinimo. 

14. Dėl mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav.  Veisiejų sen. 

Varnėnų k. Linksmučių g. 2,  pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 

15. Dėl gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių, esančių Lazdijų r. sav.  Noragėlių 

sen. Raičių k. 5,  pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1395 

,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose 

ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

17. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472  
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„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-298 

„Dėl Renginių organizavimo Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo“ 

pakeitimo. 

19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo. 

20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti 

ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

21. Dėl leidimo atlikti remontą. 

22. Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

23. Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ įstatinio kapitalo mažinimo perduoto turto verte. 

24. 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. 

25. Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.   

 26. Dėl Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos.   

 

2. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo 

sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

3. SVARSTYTA: 
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Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-342 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

4. 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 vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

5. SVARSTYTA: 

Lėšų skyrimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

6. SVARSTYTA: 

Garantijos suteikimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

7. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo 

skatinimas“ ir finansiniai įsipareigojimai. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

8. SVARSTYTA: 

2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimas. 

Pranešėja – L. Margelienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Statinių įtraukimas į apskaitą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 5TS-547  

„Dėl statinių įtraukimo į apskaitą“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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11. SVARSTYTA: 

Gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Krosnos sen. Krosnos mstl. 

Ateities g. 9, pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

12. SVARSTYTA: 

Gyvenamojo namo  ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav.  Kučiūnų sen. Miškinių k. Liepų 

g. 96,  pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

13. SVARSTYTA: 

Buto Nr. 2, esančio Lazdijų r. sav. Seirijų mstl. Vytauto g. 1-2, su patalpa Nr. 1-6 ir dalimi 

žemės sklypo pradinės bendros pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

14. SVARSTYTA: 

Mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav.  Veisiejų sen. Varnėnų k. 

Linksmučių g. 2,  pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

15. SVARSTYTA: 

Gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių, esančių Lazdijų r. sav.  Noragėlių sen. 

Raičių k. 5,  pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1395 ,,Dėl  

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar 
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valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Siūlė padaryti pakeitimus sprendimo projekto: 

- 3 punkte ir jį išdėstyti nauja redakcija:  „3. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

11. Pasibaigus ketvirčiui, iki kito mėnesio 20 dienos Seniūnai pateikia informaciją Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  Informacijos, reikalingos 

Lazdijų rajono savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 10V-820 

,,Dėl Informacijos, reikalingos Lazdijų rajono savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, 

pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos finansų 

ministro patvirtintas ataskaitų formas.“; 

- 5 punkte ir jį išdėstyti nauja redakcija:  „5. pakeisti 1 priedą ,,Leidimas organizuoti komercinį 

renginį savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose“ ir 

jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);“; 

- 6 punkte ir jį išdėstyti nauja redakcija:  „6. pakeisti 2 priedą ,,Prašymas išduoti leidimą 

organizuoti komercinį renginį“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).“.  

Taip pat siūlė pakeisti 1 priedo rekvizitą ir jį išdėstyti taip:   

„Vietinės rinkliavos už leidimo  organizuoti 

komercinius renginius savivaldybei 

priklausančiose ar valdytojo teise valdomose 

viešojo   naudojimo teritorijose išdavimą       

nuostatų, patvirtintų 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1395,            

1 priedas 

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.  

gruodžio      d. sprendimo Nr. 5TS-                

redakcija)“. 

Taip pat siūlė pakeisti 2 priedo rekvizitą ir jį išdėstyti taip:   

„Vietinės rinkliavos už leidimo  organizuoti 

komercinius renginius savivaldybei 

priklausančiose ar valdytojo teise valdomose 

viešojo   naudojimo teritorijose išdavimą       

nuostatų, patvirtintų 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1395,            

2 priedas 

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.  

gruodžio      d. sprendimo Nr. 5TS-                

redakcija)“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

http://10.103.1.4:49201/aktai/Default.aspx?Id=2&nr=10v-820
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

17. 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 – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

18. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-298 „Dėl 

Renginių organizavimo Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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19. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

20. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 

naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

21. SVARSTYTA: 

Leidimas atlikti remontą. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

22. SVARSTYTA: 

Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu tvarkos 

aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Siūlė padaryti pakeitimus Tvarkos apraše: 

- 1 punkto paskutinį sakinį išdėstyti nauja redakcija: „Taip pat mokykliniai autobusai gali būti 

naudojami ugdymo organizavimo procesui aprūpinti ir Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų 

mokytojų į kvalifikacijos tobulinimo renginius vežimui“; 

- Pakeisti II skyriaus antraštę ir ją išdėstyti nauja redakcija: „II. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ 

NAUDOJIMO LAISVU NUO MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLAS IR IŠ JŲ METU 

ORGANIZAVIMAS“; 

- 7 punkto pirmą sakinį išdėstyti nauja redakcija: „7. Kelių mokyklų mokinių vežimą į 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, brandos egzaminų centrus, švietimo pagalbos ir kitas įstaigas 

su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti, pažintines ir kultūrines 

išvykas, Lazdijų rajono savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, 

konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos 

bei kitus renginius), mokytojų vežimą į kvalifikacijos tobulinimo renginius ar mokyklinių autobusų 

naudojimą ugdymo organizavimo procesui aprūpinti tuo pačiu mokykliniu autobusu laisvu nuo 

mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu sutarties pagrindu organizuoja ta mokykla, kuriai mokyklinis 

autobusas priklauso“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

23. SVARSTYTA: 
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UAB „Lazdijų vanduo“ įstatinio kapitalo mažinimas perduoto turto verte. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 

24. 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.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

25. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.   

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

26. SVARSTYTA: 

 Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo koncesija.   

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Rajono savivaldybės meras A. Margelis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

frakcijos vardu siūlė pakeisti 1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: „1.7. Nustatyti šio sprendimo 1.6 

papunktyje nurodyto turto nuompinigių dydį – 300,00 Eur/mėn. (trys šimtai eurų);“ 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 

 

PRIDEDAMA: 

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

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. 

gruodžio 2 d. posėdžio darbotvarkės pakeitimo  

 

5TS-704 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, 

taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo 

sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-705 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-342 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės 2016–2018 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-706 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343  

„Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės  

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-707 

5 Dėl lėšų skyrimo 

 

5TS-708 

6 Dėl garantijos suteikimo 

 

5TS-709 

7 Dėl pritarimo projektui „Daugiabučių namų ir 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo 

skatinimas“ ir finansinių įsipareigojimų 

 

          5TS-710 

8 Dėl 2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo 

 

5TS-711 

9 

 

10 

 

 

 

11 

 

Dėl statinių įtraukimo į apskaitą 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gegužės 27 d. sprendimo Nr. 5TS-547  

„Dėl statinių įtraukimo į apskaitą“ pakeitimo 

 

Dėl gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių 

Lazdijų r. sav. Krosnos sen. Krosnos mstl. 

Ateities g. 9, pradinės pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

5TS-712 

   

5TS-713  

 

 

 

5TS-714  
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                                       2 

 

Dėl gyvenamojo namo  ir žemės sklypo, esančių 

Lazdijų r. sav.  Kučiūnų sen. Miškinių k. Liepų g. 

96,  pradinės pardavimo kainos sumažinimo 

 

            

 

           5TS-715 

13 Dėl buto Nr. 2, esančio Lazdijų r. sav. Seirijų 

mstl. Vytauto g. 1-2, su patalpa Nr. 1-6 ir dalimi 

žemės sklypo pradinės bendros pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

  5TS-716 

14 Dėl mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, 

esančių Lazdijų r. sav.  Veisiejų sen. Varnėnų k. 

Linksmučių g. 2,  pradinės pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

   5TS-717 

15 Dėl gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo 

statinių, esančių Lazdijų r. sav.  Noragėlių sen. 

Raičių k. 5,  pradinės pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

   5TS-718 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1395 ,,Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti 

komercinius renginius savivaldybei 

priklausančiose ar valdytojo teise valdomose 

viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

   5TS-719 

17 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

   5TS-720 

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 

sausio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-298 „Dėl 

Renginių organizavimo Lazdijų rajono 

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo“ 

pakeitimo 

 

   5TS-721 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašo patvirtinimo 

 

   5TS-722 

20 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

   5TS-723 

21 

 

Dėl leidimo atlikti remontą 

 

    5TS-724 

 



    

 

   22 

                                   3 

 

Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo  

mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

 

    

 

   5TS-725 

23 Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ įstatinio kapitalo 

mažinimo perduoto turto verte 

 

   5TS-726 

24 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-727 

25 Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės 

priešgaisrinei tarnybai 

 

   5TS-728 

26 Dėl Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo 

koncesijos 

 

   5TS-729 

 

 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2016-12-02 POSĖDŽIO NR. 21 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2016-12-02. 

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 – 00 val. 52 min. 03 sek.  

 Failo dydis – 204 MB (213.941.070 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 2016-12-02 POSĖDYJE NR. 21 

 

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. Jūratė Juodzevičienė  

7. Artūras Kašalynas  

8. Odeta Lenkauskienė  

9. Joalita Lynikienė  

10. Artūras Margelis  

11. Gintautas Mirijauskas  

12. Juozas Patašius  

13. Saulius Petrauskas  

14.  Juozas Pileckas  

15. Janina Ražukienė  

16. Vitalius Simanynas  

17. Aldona Šerėnienė  

18. Alvydas Škarnulis  

19. Valdas Žička  

 
 


