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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 25 

Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2017-03-31. 

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 25 tarybos nariai (sąrašas pridedamas).  

 Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo LR Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė, 

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

Klėjus, rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai, rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijų seniūnai.   

 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu  žygį po Lazdijų kraštą pradėjo Lietuvos 

šimtmečio vėliava. Ją sukūrė ir minint 99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines Lazdijų rajono 

savivaldybės merui Artūrui Margeliui  įteikė lazdijietė Aldona Mikalonienė. Ši vėliava, ant kurios 

pasirašė savivaldybės meras A. Margelis ir tarybos nariai, visus metus keliaus po Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos seniūnijas bei jose esančias įstaigas. Apkeliavusi visą Lazdijų kraštą, 

Lietuvos šimtmečio vėliava iškilmingai bus sutikta ateinančių metų Vasario 16-ąją. 

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų   rajono  savivaldybės  8-osios  tarybos  25  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 – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės  8-osios  tarybos  25  posėdžio  darbotvarkės   pakeitimo. 

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo. 

3. Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai. 

4. Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai. 

5. Dėl   pritarimo   Lazdijų  r.  Stebulių  mokyklos  direktoriaus  2016  m.  veiklos  ataskaitai. 

6. Dėl   pritarimo  Lazdijų  r.  Krosnos  mokyklos  direktoriaus  2016   m.  veiklos  ataskaitai. 

7.  Dėl   pritarimo  Lazdijų  r.  Šventežerio mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos  ataskaitai. 

8. Dėl  pritarimo  Lazdijų  r.  Šeštokų  mokyklos  direktoriaus  2016  metų  veiklos ataskaitai. 

9. Dėl pritarimo Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktoriaus 2016 m. 

veiklos ataskaitai. 

10. Dėl pritarimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai. 

11.   Dėl   pritarimo   Lazdijų   meno  mokyklos   direktoriaus   2016  m.  veiklos   ataskaitai. 

12.  Dėl  pritarimo  Lazdijų   krašto  muziejaus  direktoriaus  2016   metų  veiklos   ataskaitai. 

13. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų 

veiklos ataskaitai. 

14. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktoriaus 

2016 metų veiklos ataskaitai. 

15. Dėl  Lazdijų   rajono  savivaldybės   vykdomų   visuomenės   sveikatos   priežiūros   funkcijų 

įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. 

 17. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų 

veiklos ataskaitos. 

18.   Dėl  Lazdijų rajono  savivaldybės  visuomeninės  administracinių    ginčų    komisijos  2016  

metų veiklos ataskaitos. 

 19.  Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų  veiklos ataskaitos. 

20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos ir 

Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano 2016 metų vykdymo ataskaitos. 
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21. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto 2016 metų veiklos 

ataskaitos. 

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1263 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

23. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientų nustatymo. 

24. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių,  

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės 

komplekte 2017–2018 mokslo metams nustatymo. 

25. Dėl atleidimo nuo dalies mokesčio už ilgalaikę socialinę globą. 

26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 

„Dėl užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo. 

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

28. Dėl Triukšmo prevencijos Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 

patvirtinimo. 

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-261 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo. 

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-319 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

31. Dėl  butų pirkimo. 

 32. Dėl  ūkinio  pastato dovanojimo. 

 33. Dėl turto nuomos. 

 34. Dėl nuomos. 

35.  Dėl   gyvenamojo   namo,  ūkinių   pastatų  ir   žemės  sklypo,  esančių   Lazdijų  r.  sav.   

Kapčiamiesčio  sen.  Kapčiamiesčio  mstl.  Sodų  g.  10,   pradinės  pardavimo  kainos  sumažinimo. 

36. Dėl  mokyklos  pastato,  sandėlio  ir  žemės  sklypo,  esančių  Lazdijų r. sav.  Šeštokų sen.  

Tautrimų k. Saulėtoji g. 4,  pradinės pardavimo kainos. 

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

materialiuoju  ir  trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuomos ir  mokinių  maitinimo  paslaugų  teikimo 

Lazdijų r. Krosnos mokykloje. 

38. Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju   
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ir  trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuomos  ir  mokinių maitinimo paslaugų teikimo Lazdijų r. Šeštokų 

mokykloje. 

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

ir  trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos gimnazijoje. 

 40. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-117 ,,Dėl 

buto, esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl. Taikos g. 11 K1-3, nuomos“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

 41. Dėl kambario su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio Lazdijų m. Ežero g. 14-15, 

pardavimo. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

43. Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-774 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

44.  Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  seniūnijos seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. 

45. Dėl Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos. 

46. Dėl žemės sklypų perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centrui 

„Židinys“. 

47. Dėl turto perdavimo. 

48. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl  

Lazdijų   rajono  savivaldybės  energinio  efektyvumo  didinimo  daugiabučiuose  namuose programos 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

49.  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. 

50. Dėl viešųjų įstaigų 2016  metų  metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinių  nepriklausomo  audito. 

51. 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 ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinio plano 2017 metams 

derinimo. 

52. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos.  

53. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos. 

54. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos.  

55. Dėl pritarimo Lazdijų  r.  Kučiūnų  mokyklos  direktoriaus  2016  metų veiklos ataskaitai. 
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56. Dėl pritarimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktoriaus 2016 metų 

veiklos ataskaitai. 

57. Dėl pritarimo Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai. 

58. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 metų 

veiklos ataskaitai. 

59. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes Lazdijų rajono savivaldybėje prioritetinio 

sąrašo patvirtinimo. 

60. Dėl turto panaudos. 

 61. Dėl patalpų nuomos. 

62. Dėl patalpos panaudos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 

ministerijos. 

 63. Dėl pritarimo projektui „Neformalaus švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje 

modernizavimas“ ir jo dalinio finansavimo. 

64.  Dėl   Lazdijų   r.  Šeštokų   mokyklos   direktorės   Meilutės   Januškevičienės  atleidimo. 

 

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas  R. Bokmota tarybos nariams pristatė Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2016 m. 

ataskaitą.  

 

2. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.   

UAB Alytaus  regiono  atliekų tvarkymo centro direktorius A. Reipas pristatė centro veiklą. 

Skyriaus vedėja A. Kimbirauskienė, atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 

pastabas,   prašė  leisti  padaryti  šiuos  pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose:  

- pakeisti 2 punktą: po žodžių „(toliau – Taisyklės)“ dėti tašką ir išbraukti žodžius „Vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir 

būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis 

solidarumo principu) Alytaus regiono savivaldybėms metodika, patvirtinta Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-49 (toliau – Metodika)“. 

- pakeisti 4 punktą: po žodžio „savivaldybėms“ išbraukti žodžius „vadovaujantis Metodika“.

 - 6.4 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „6.4. Rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu 

nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje“.  
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- pakeisti 6.5 papunktį, vietoje žodžių „mokestinė prievolė“ įrašant žodžius „privaloma įmoka“.  

- 10 punktą išdėstyti nauja redakcija: „10. Administratorius Registrą tvarko Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministro nustatyta tvarka“. 

- išbraukti 11, 12 ir 13 punktus.  

- 16.1 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „16.1. NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą, – 

eurais už 1 m2 bendro nekilnojamojo turto plotą ir NTO paskirtį. Gyvenamosios paskirties 

individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas ploto apribojimas – 100 m2“.  

- 16.2 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „16.2. NTO, kuriems negalima nustatyti tikslaus 

nekilnojamojo turto ploto, – eurais NTO vienetui pagal turto paskirtį ir objektų skaičių“. 

- 17.1 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „17.1. NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir 

juos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo 

surinkimo konteineriais, – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir 

ištuštinimo dažnį“.  

- 17.2 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „17.2. NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir 

kuriuos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo 

surinkimo konteineriais, – pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą. 

Gyvenamosios paskirties individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas ploto 

apribojimas – 100 m2“.  

- 18 punktą išdėstyti nauja redakcija: „18. Individualiems namams, patenkantiems į 14.1 

papunkčio reglamentavimą, minimalus ištuštinimo dažnis, naudojantis 240 litrų konteineriu, yra 10 

kartų per metus“.  

- išbraukti 19 punktą.  

- 20 punktą išdėstyti nauja redakcija: „20. Gyvenamosios paskirties NTO – individualiems  

namams, kurių savininkai arba naudotojai, Tarybos nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos šiuo 

gyvenamosios paskirties NTO šaltuoju metų laikotarpiu, minimalus ištuštinimo dažnis yra 10 kartų 

per metus, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio“.  

- 21 punktą išdėstyti nauja redakcija: „21. Gyvenamosios paskirties NTO – individualiems 

namams, kurių savininkai arba naudotojai, Tarybos nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos 

gyvenamosios paskirties NTO šiltuoju metų laikotarpiu, minimalus ištuštinimo dažnis yra 6 kartai per 

metus, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio“. 

- 23 punktą išdėstyti nauja redakcija: „23. Gyvenamosios paskirties NTO – individualiems 

namams ir daugiabučiams pastatams, kurių savininkai arba naudotojai Tarybos nustatyta tvarka 

deklaruoja, kad nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties NTO dėl padidėjusių su deklaravimu susijusių 

Rinkliavos administravimo sąnaudų, pastovi rinkliavos dedamoji indeksuojama 1.2 karto“.  

- išbraukti 26, 27, 28, 29 ir 30 punktus.  
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- 37 punktą išdėstyti nauja redakcija: „37. Rinkliava sumokama į mokėjimo pranešime nurodytą 

banko sąskaitą (-as)“. 

- išbraukti 39 ir 40 punktus.  

- pakeisti 42 punktą, po žodžio „Administratorius“ įrašant žodžius „raštu suderinęs su Lazdijų 

rajono savivaldybės administracija“. 

- išbraukti 46.2 papunktį ir 47 punktą.  

- pakeisti 48 punktą, 2 eilutėje vietoje žodžio „Administratoriaus“ įrašant žodį „Tarybos“. 

- atitinkamai pakeisti visų punktų ir papunkčių numeraciją.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijoje dalyvavo tarybos nariai J. Pankauskas, A. Margelis, Švietimo, kultūros ir sporto  

skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Pritarimas   Lazdijų  r.  Stebulių  mokyklos  direktoriaus  2016  m.  veiklos  ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Pritarimas  Lazdijų  r.  Krosnos  mokyklos  direktoriaus  2016   m.  veiklos  ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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7. SVARSTYTA: 

Pritarimas  Lazdijų  r.  Šventežerio mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos  ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Pritarimas  Lazdijų  r.  Šeštokų  mokyklos  direktoriaus  2016  metų  veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos 

ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Pritarimas   Lazdijų   meno  mokyklos   direktoriaus   2016  m.  veiklos   ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Pritarimas  Lazdijų   krašto  muziejaus  direktoriaus 2016  metų veiklos   ataskaitai. 

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktoriaus 2016 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – L. Margelienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų   rajono  savivaldybės   vykdomų   visuomenės   sveikatos   priežiūros   funkcijų 

įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – A. Šerėnienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos 

ataskaita. 

Pranešėja – D. Gorochovenkienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.   
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos 

ataskaita. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

 Lazdijų  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų  veiklos ataskaita. 

Pranešėja – J. Juodzevičienė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita ir Lazdijų 

rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 

2016 metų vykdymo ataskaita. 

Pranešėjas – A. Žymančius, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto 2016 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – G. Mirijauskas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1263 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.   
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies  

koeficientų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių,  priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės komplekte 2017–

2018 mokslo metams nustatymas. 

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

Prašė padaryti pakeitimus sprendimo projekto 1.1 papunktyje, vietoje „2016 m. rugpjūčio 14 d.“ 

rašyti „2017 m. rugpjūčio 14 d.“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

Atleidimas nuo dalies mokesčio už ilgalaikę socialinę globą. 

Pranešėja – L. Margelienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 „Dėl 

užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Margelienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.   

Siūlė sprendimo projekte išbraukti 2 punktą.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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27. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Margelienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Triukšmo prevencijos Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimas. 

Pranešėja – A. Šerėnienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.   

Prašė padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekte: 

- 26 punkte išbraukti žodžius „Triukšmo prevencijos ir“. 

- Išbraukti 26.1, 26.2 ir 26.3 papunkčius. 

- 26.1 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „26.1. naudoti rankinius prietaisus, keliančius triukšmą, 

neturint Lazdijų rajono savivaldybės administracijos leidimo; “. 

- Pakeisti 26 punkto papunkčių numeraciją. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 



18 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-261 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-319 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – A. Kimbirauskienė, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 

Butų pirkimas. 

Pranešėjas – E. Maculevičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

 Ūkinio  pastato dovanojimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA: 

 Turto nuoma. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Savivaldybės meras A. Margelis Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

vardu siūlė sprendimo projekto 2.1 papunktyje vietoje „3834,72 euro per vieną mėnesį“ rašyti „383,47 

euro per vieną mėnesį“.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA: 

 Nuoma. 
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Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. SVARSTYTA: 

Gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. 

Kapčiamiesčio mstl. Sodų g. 10,  pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA: 

Mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav.  Šeštokų sen. Tautrimų k. 

Saulėtoji g. 4,  pradinė pardavimo kaina. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA: 

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

ir  trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuoma ir  mokinių  maitinimo  paslaugų  teikimas Lazdijų r. 

Krosnos mokykloje. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

38. SVARSTYTA: 

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

trumpalaikiu materialiuoju turtu nuoma ir mokinių maitinimo paslaugų teikimas Lazdijų r. Šeštokų 

mokykloje. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

39. SVARSTYTA: 
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Patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju  ir  

trumpalaikiu  materialiuoju  turtu  nuoma ir mokinių maitinimo paslaugų teikimas Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos gimnazijoje. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

40. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-117 ,,Dėl buto, 

esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl. Taikos g. 11 K1-3, nuomos“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

41. SVARSTYTA: 

 Kambario su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio Lazdijų m. Ežero g. 14-15, pardavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

42. 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.  

Prašė leisti padaryti pakeitimą sprendimo projekto 1.11 papunktyje, vietoje „101 punktu“ įrašant 

„102 punktu“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

43. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-774 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Prašė leisti papildyti sprendimo projektą 2 punktu:  

„2. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„41. Seniūnaičiui išduodamas mero pasirašytas seniūnaičio pažymėjimas. Seniūnaičio 

pažymėjimo formą nustato savivaldybės administracijos direktorius. Pažymėjimai išduodami ne vėliau 

kaip per 10 darbo dienų po rinkimų.“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

44. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

 Prašė  leisti  patikslinti  21  punkto  pirmą  sakinį  ir  jį  išdėstyti  taip:  „Seniūnaičių  sueigos 

sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama Lazdijų rajono savivaldybės institucija privalo 

reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti“ ir paskutinį 21 punkto sakinį: „Savivaldybės institucijų 

sprendimai turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

45. SVARSTYTA: 

Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo koncesija. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Savivaldybės meras A. Margelis Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir 

Koalicijos vardu siūlė sprendimo projekto 1.7 papunktyje vietoje „687,77 euro per vieną mėnesį“ rašyti 

„250,00 euro per vieną mėnesį“.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

46. SVARSTYTA: 

Žemės sklypų perdavimas Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys“. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

47. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

48. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

49. 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 – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

50. SVARSTYTA: 

Viešųjų įstaigų 2016  metų  metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinių  nepriklausomas auditas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

51. 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 ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinio plano 2017 metams 

derinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

52. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita.  

Pranešėjas – A. Vaišnoras, Etikos komisijos pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

53. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaita. 

Pranešėjas – S. Petrauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  



28 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

54. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programa.  

Pranešėjas – S. Petrauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

55. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų  r.  Kučiūnų  mokyklos  direktoriaus  2016  metų veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   
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56. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktoriaus 2016 metų 

veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

57. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

58. SVARSTYTA: 

Pritarimas Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėjas – E. Maculevičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

59. SVARSTYTA: 

Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes Lazdijų rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo 

patvirtinimas. 

Pranešėjas – E. Maculevičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

60. SVARSTYTA: 

Turto panauda. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

61. SVARSTYTA: 

 Patalpų nuoma. 
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Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

62. SVARSTYTA: 

Patalpos panauda Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 

ministerijos. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

63. SVARSTYTA: 

 Pritarimas projektui „Neformalaus švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje 

modernizavimas“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.  

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus: 1 punkte skaičių „123 380“ pakeisti į skaičių „135 814“, 

o 2 punkte skaičių „18 507“ pakeisti į skaičių „20 372“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 24.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

64. SVARSTYTA: 

Lazdijų   r.  Šeštokų   mokyklos   direktorės   Meilutės   Januškevičienės  atleidimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

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 meras                                                                                        Artūras Margelis 

 

Posėdžio sekretorė                                       Laima Jauniškienė 



Elektroninio dokumento nuorašas 

 

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

EIL. 

NR. 

 

SPRENDIMO 

PAVADINIMAS 

 

 

SPRENDIMO 

NUMERIS 

1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 

25 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-800 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 

patvirtinimo 

 

5TS-801 

3 Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio 

„Vyturėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos 

ataskaitai 

 

5TS-802 

4 Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ direktoriaus 2016 m. veiklos 

ataskaitai 

 

          5TS-803 

5 Dėl   pritarimo   Lazdijų  r.  Stebulių  mokyklos  

direktoriaus  2016  m.  veiklos  ataskaitai 

 

5TS-804 

6 Dėl   pritarimo  Lazdijų  r.  Krosnos  mokyklos  

direktoriaus  2016   m.  veiklos  ataskaitai 

 

5TS-805 

7 Dėl   pritarimo  Lazdijų  r.  Šventežerio mokyklos 

direktoriaus 2016 m. veiklos  ataskaitai 

 

          5TS-806 

8 Dėl  pritarimo  Lazdijų  r.  Šeštokų  mokyklos  

direktoriaus  2016  metų  veiklos ataskaitai 

 

5TS-807 

9 

 

 

 

10 

                                          

 

 

11 

 

Dėl pritarimo Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktoriaus 2016 

m. veiklos ataskaitai 

 

Dėl pritarimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai 

 

Dėl   pritarimo   Lazdijų   meno  mokyklos   

direktoriaus   2016  m.  veiklos   ataskaitai 

 

5TS-808 

   

 

 

5TS-809  

 

 

 

5TS-810  

12 Dėl  pritarimo  Lazdijų   krašto  muziejaus  

direktoriaus 2016  metų veiklos   ataskaitai 

 

5TS-811 

13 Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų 

veiklos ataskaitai 

5TS-812 



 

14 

2 

Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

socialinės globos centro „Židinys“ direktoriaus 

2016 metų veiklos ataskaitai 

 

 

5TS-813 

15 Dėl  Lazdijų   rajono  savivaldybės   vykdomų   

visuomenės   sveikatos   priežiūros   funkcijų 

įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo 

 

          5TS-814 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos ataskaitos patvirtinimo 

 

          5TS-815 

17 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės 

vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos 

ataskaitos 

 

          5TS-816 

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninės 

administracinių ginčų komisijos 2016 metų 

veiklos ataskaitos 

 

          5TS-817 

19 Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos 2016 metų  veiklos ataskaitos 

 

          5TS-818 

20 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos ir Lazdijų 

rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano 2016 metų vykdymo ataskaitos 

 

          5TS-819 

21 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kaimo 

reikalų komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos 

 

          5TS-820 

22 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1263 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-821 

23 

 

 

 

24 

                                          

 

 

 

 

25 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų nustatymo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ugdymo grupių,  priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei 

mokinių skaičiaus vidurkio klasės komplekte 

2017–2018 mokslo metams nustatymo 

 

Dėl atleidimo nuo dalies mokesčio už ilgalaikę 

socialinę globą 

 

          5TS-822 

 

 

          

          5TS-823 

           

 

           

 

 

          5TS-824 
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3 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 „Dėl 

užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą Lazdijų rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo 

 

           

          5TS-825 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-826 

28 Dėl Triukšmo prevencijos Lazdijų rajono 

savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 

patvirtinimo 

 

          5TS-827 

29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-261 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių 

kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-828 

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-319 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-829 

31 Dėl  butų pirkimo 

 

          5TS-830 

32 Dėl  ūkinio  pastato dovanojimo 

 

          5TS-831 

33 Dėl turto nuomos 

 

          5TS-832 

34 Dėl nuomos 

 

          5TS-833 

35 Dėl   gyvenamojo   namo,  ūkinių   pastatų  ir   

žemės  sklypo,  esančių   Lazdijų  r.  sav.   

Kapčiamiesčio sen. Kapčiamiesčio mstl. Sodų g. 

10,  pradinės pardavimo kainos sumažinimo 

 

          5TS-834 

36 

 

 

 

37 

                                          

 

 

 

 

Dėl mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, 

esančių Lazdijų r. sav.  Šeštokų sen. Tautrimų k. 

Saulėtoji g. 4,  pradinės pardavimo kainos 

 

Dėl   patalpų,   skirtų   maisto   gamybai,   su   

pagalbinėmis   patalpomis   bei   ilgalaikiu 

materialiuoju  ir  trumpalaikiu  materialiuoju  

turtu  nuomos ir  mokinių  maitinimo  paslaugų  

teikimo Lazdijų r. Krosnos mokykloje 

 

          5TS-835 

 

 

           

          5TS-836 

           

 

           

 

 



 

38 

 

4 

Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su 

pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu 

materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu 

nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo 

Lazdijų r. Šeštokų mokykloje 

 

           

         5TS-837 

39 Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su 

pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu  

materialiuoju  ir  trumpalaikiu  materialiuoju  

turtu  nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų 

teikimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijoje 

 

          5TS-838 

40 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-117 ,,Dėl buto, 

esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl. 

Taikos g. 11 K1-3, nuomos“ pripažinimo 

netekusiu galios 

 

          5TS-839 

41 Dėl kambario su bendrojo naudojimo patalpomis, 

esančio Lazdijų m. Ežero g. 14-15, pardavimo 

 

          5TS-840 

42 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-841 

43 

 

 

 

 

 

44 

                                          

 

45 

 

Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-774 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų 

seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos 

seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo 

 

Dėl Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo 

koncesijos 

 

          5TS-842 

 

 

           

 

 

          5TS-843 

           

 

          5TS-844 

46 Dėl žemės sklypų perdavimo Lazdijų rajono 

savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys“ 

 

          5TS-845 

47 Dėl turto perdavimo 

 

          5TS-846 

48 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės energinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose  

programos patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-847 



 

49 

5 

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-848 

50 

 

 

51 

                                          

 

 

 

 

 

 

52 

 

Dėl viešųjų įstaigų 2016  metų  metinių  finansinių  

ataskaitų  rinkinių  nepriklausomo  audito 

 

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 ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinio 

plano 2017 metams derinimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Etikos 

komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos 

 

          5TS-849 

 

 

          5TS-850 

           

 

           

 

 

 

 

          5TS-851 

53 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos 

 

          5TS-852 

54 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos 

 

          5TS-853 

55 Dėl pritarimo Lazdijų  r.  Kučiūnų  mokyklos  

direktoriaus  2016  metų veiklos ataskaitai 

 

          5TS-854 

56 Dėl pritarimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės mokyklos direktoriaus 2016 metų 

veiklos ataskaitai 

 

          5TS-855 

57 

 

 

 

58 

                                          

 

 

59 

 

Dėl pritarimo Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai 

 

Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 metų 

veiklos ataskaitai 

 

Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes 

Lazdijų rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo 

patvirtinimo 

 

          5TS-856   

 

           

 

          5TS-857 

           

 

           

          5TS-858 

60 Dėl turto panaudos 

 

          5TS-859 

61 

 

62 

Dėl patalpų nuomos 

 

Dėl patalpos panaudos Valstybinei teritorijų 

          5TS-860 

 

          5TS-861 
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planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 

ministerijos 

 

           

63 

 

 

 

64 

 

 

 

Dėl pritarimo projektui „Neformalaus švietimo 

įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje 

modernizavimas“ ir jo dalinio finansavimo 

 

Dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktorės 

Meilutės Januškevičienės atleidimo 

 

          5TS-862 

 

           

 

          5TS-863 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2017-03-31 POSĖDŽIO NR. 25 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2017-03-31. 

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 – 02 val. 17 min. 27 sek.  

 Failo dydis – 538 MB (564.875.249 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 2017-03-31 POSĖDYJE NR. 25 

 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1620 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. Justas Pankauskas  

13. Juozas Patašius  

14. Saulius Petrauskas  

15. Juozas Pileckas  

16.  Janina Ražukienė  

17. Benius Rūtelionis  

18. Gintautas Salatka  

19.  Vitalius Simanynas  

20. Aldona Šerėnienė  

21. Alvydas Škarnulis  

22. Arūnas Vaišnoras  

23. Valdas Žička  

24. Albinas Žymančius  

25. Dainius Žukauskas  

 
 


