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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2017 m. liepos 28 d. Nr. 29 

Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2017-07-28. 

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 Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. 

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

skyrių vedėjai, darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.   

Rajono savivaldybės tarybos posėdžio dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė tarybos narius supažindino su 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017-07-25 sprendimu Nr. Sp-135 „Dėl vietos pripažinimo 

porinkiminiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše“ ir 

2017-07-25 sprendimu Nr. Sp-136 „Dėl Lazdijų rajono ir Visagino savivaldybių tarybų narių 

įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių 

tarybų nariams pripažinimo“. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Valdas Petras Mikelionis, padėjęs ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimančią Vyriausiosios rinkimų 

komisijos pirmininkę L. Matjošaitytę ir pasirašė vardiniame priesaikos lape (vardinis priesaikos lapas 

pridedamas). Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė įteikė Valdui Petrui 

Mikelioniui Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 29 posėdžio darbotvarkės pakeitimas. 

 Pranešėjas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.   

 Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas (siūlė 1 ir 2 darbotvarkės klausimus sukeisti 

vietomis), A. Margelis.  

 Savivaldybės  meras  A.  Margelis  perskaitė  1∕3  tarybos  narių  pasiūlymą  dėl darbotvarkės  
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pakeitimo (pasiūlymas pridedamas).  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 29 posėdžio darbotvarkės pakeitimo. 

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo. 

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Gintauto Salatkos atleidimo. 

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo. 

5. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ viešo konkurso organizavimo direktoriaus 

pareigoms užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimo. 

6. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ viešo 

konkurso organizavimo direktoriaus pareigoms užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimo. 

7. Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. 

8. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo. 

9. Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Dusios ežero 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinio finansavimo. 

10. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2017–2019 metų strateginiam 

veiklos planui. 

11. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo. 

12. Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. 

13. Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo. 

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

 15.  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos  2016 m. gruodžio 2 d.  sprendimo Nr. 5TS-722   

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 



3 

 16. Dėl bešeimininkio turto. 

17. Dėl 0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1032-0554), esančio Stankūnų k. 1A, 

Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., nuomos. 

18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 

„Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

pakeitimo. 

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

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

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

21. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 5TS-770 

„Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo. 

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1401 

„Dėl  viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų  centro  teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir 

tarifų nustatymo“ pakeitimo. 

 23. Dėl priemokų nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai. 

 

2. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Procedūriniu klausimu dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo 

balsų skaičiavimo komisijos kalbėjo Juridinio skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius (sakė, kad reikia 

sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo 

komisiją ir patvirtinti slapto balsavimo biuletenį).  

Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas, D. Ambrazevičienė, A. Margelis, Juridinio 

skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius.  

Procedūriniu klausimu dėl balsų skaičiavimo komisijos kalbėjo rajono savivaldybės meras A. 

Margelis. Pasakė, kad reikia sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

skyrimo balsų skaičiavimo komisiją. Siūlė į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti po vieną atstovą nuo 

kiekvienos partijos.  

Diskusijoje procedūriniu klausimu dėl balsų skaičiavimo komisijos kalbėjo tarybos nariai A.  

Margelis (siūlė išrinkti R. Dulską, A. Žymančių ir M. Bakšienę), J. Pankauskas (siūlė išrinkti J. 

Lynikienę), B. Rūtelionis (siūlė išrinkti V. Žičką), V. Simanynas  (siūlė išrinkti J. E. Juodį).  
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NUSPRĘSTA: 

Sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo 

komisiją iš 6 narių: 

1. Ričardas Dulskas, Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“.        

2. Jonas Edvardas Juodis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. 

3. Joalita Lynikienė, Lietuvos socialdemokratų partija. 

4. Valdas Žička, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 

 5. Marija Bakšienė, Darbo partija. 

6. Albinas Žymančius, Partija Tvarka ir teisingumas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.   

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.    

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 1.  

Procedūriniu klausimu dėl slapto balsavimo biuletenio kalbėjo rajono savivaldybės meras A. 

Margelis (pasakė, kad reikia patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

skyrimo slapto balsavimo biuletenį).   

Diskusijos šiuo procedūriniu klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Patvirtinti slapto balsavimo biuletenį (pavyzdys pridedamas).  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.   

Prieš – 1.  

Susilaikė – 0.    

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.  

     Tarybos narė J. Juodzevičienė prašė perskaityti savivaldybės merui A. Margeliui įteiktus 

pranešimus.  

Rajono savivaldybės meras A. Margelis perskaitė devynių tarybos narių 2017-07-18 

pareiškimą „Dėl frakcijos „Kartu mes galime“ įregistravimo“ (pareiškimas pridedamas); Tėvynės 

sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2017-07-28 pareiškimą „Dėl TS-LKD frakcijos 

sudėties patikslinimo“ (pareiškimas pridedamas). Taip pat perskaitė Tėvynės sąjungos – Lietuvos  

krikščionių demokratų frakcijos 2017-07-28 pareiškimą „Dėl TS-LKD frakcijos darbo opozicijoje“ 

(pareiškimas pridedamas).  
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NUSPRĘSTA: 

1. Įregistruoti frakciją „Kartu mes galime“. 

2. Patikslinti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos sudėtį.  

3. Įregistruoti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją). 

 

Tarybos narys B. Rūtelionis į balsų skaičiavimo komisiją nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcijos pasiūlė dar vieną narę – D. Barkauskienę.  

Pritarta bendru sutarimu.  

NUSPRĘSTA: 

Sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo 

komisiją iš 7 narių: 

1. Ričardas Dulskas, Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“.        

2. Daiva Barkauskienė, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. 

3. Jonas Edvardas Juodis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. 

4. Joalita Lynikienė, Lietuvos socialdemokratų partija. 

5. Valdas Žička, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 

 6. Marija Bakšienė, Darbo partija. 

7. Albinas Žymančius, Partija Tvarka ir teisingumas. 

Pritarta bendru sutarimu.  

 Rajono savivaldybės meras A. Margelis į rajono savivaldybės administracijos direktorius 

pasiūlė tarybos nario Gintauto Salatkos kandidatūrą.   

 Klausė tarybos narys J. Pankauskas.  

Kandidatas į rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Salatka pasakė, kad sutinka 

būti skiriamas rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Kandidatas į rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Salatka paskelbė, kad  

nusišalina nuo balsavimo.  

Skelbiama pertrauka, skirta slaptam balsavimui.  

Po pertraukos. 

D. Barkauskienė, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė, supažindino, kaip balsų  

skaičiavimo komisija pasiskirstė pareigomis (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. liepos 28 d. posėdžio protokolas Nr. 1 

pridedamas).  

Procedūriniu klausimu dėl balsų skaičiavimo komisijos protokolo kalbėjo balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė D. Barkauskienė (supažindino su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. liepos 28 d. posėdžio protokolu Nr. 2 „Dėl  
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slapto  balsavimo  rezultatų  skiriant  Gintautą  Salatką  Lazdijų  rajono savivaldybės administracijos 

direktoriumi“; protokolas Nr. 2 pridedamas). 

Juridinio    skyriaus  vedėjas   K.  Jasiulevičius, atsižvelgdamas į Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. liepos 28 d. posėdžio 

protokolą Nr. 2,  siūlė   padaryti  šiuos  pakeitimus sprendimo projekto preambulėje: 

- 5 eilutėje po žodžio „direktoriaus“ rašyti žodį „skyrimo“; 

- 6 eilutėje rašyti „2017 m. liepos 28 d. protokolą Nr. 2“. 

Taip pat atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė 

sprendimo projekte padaryti šiuos pakeitimus:   

- Preambulėje po žodžių „atsižvelgdamaׅ“ rašyti žodžius „į Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos 2017 m. liepos 27 d. raštą Nr. 4-01-5592 „Dėl informacijos apie Gintautą Salatką 

pateikimo, ir“; 

- 3 punktą išdėstyti nauja redakcija: „3. Nustatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos  

direktoriui Gintautui Salatkai pareiginę algą pagal 17 pareigybės kategorijos pareiginį algos 

koeficientą“ ir toliau kaip tekste. 

Rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, vadovaudamasis slapto balsavimo rezultatais, 

siūlė priimti sprendimą „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ su 

pakeitimais. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Gintauto Salatkos atleidimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Procedūriniu klausimu dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo balsų 

skaičiavimo komisijos kalbėjo rajono savivaldybės meras A. Margelis (siūlė sudaryti  tos pačios 

sudėties balsų skaičiavimo komisiją, kuri buvo sudaryta skiriant rajono savivaldybės administracijos 

direktorių).  

Diskusijos šiuo procedūriniu klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo balsų skaičiavimo komisiją 

iš 7 narių: 

1. Ričardas Dulskas, Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“.        

2. Daiva Barkauskienė, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. 

3. Jonas Edvardas Juodis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. 

4. Joalita Lynikienė, Lietuvos socialdemokratų partija. 

5. Valdas Žička, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 

 6. Marija Bakšienė, Darbo partija. 

7. Albinas Žymančius, Partija Tvarka ir teisingumas. 

Pritarta bendru sutarimu.  

Procedūriniu klausimu dėl slapto balsavimo biuletenio kalbėjo rajono savivaldybės meras A. 

Margelis (pasakė, kad reikia patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto 

balsavimo biuletenį).   

Diskusijos šiuo procedūriniu klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Patvirtinti slapto balsavimo biuletenį (pavyzdys pridedamas).  

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.   

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.    
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.  

 Rajono savivaldybės meras Artūras Margelis į rajono savivaldybės mero pavaduotojus pasiūlė  

tarybos nario Valdo Petro Mikelionio kandidatūrą.  

Pasisakė kandidatas į rajono savivaldybės mero pavaduotojus V. P. Mikelionis.   

 Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas, A. Margelis, V. P. Mikelionis.   

Skelbiama pertrauka, skirta slaptam balsavimui.  

Po pertraukos. 

D. Barkauskienė, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė, supažindino, kaip balsų  

skaičiavimo komisija pasiskirstė pareigomis (Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo 

balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. liepos 28 d. posėdžio protokolas Nr. 1 pridedamas).  

Procedūriniu klausimu dėl balsų skaičiavimo komisijos protokolo kalbėjo balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė D. Barkauskienė (supažindino su Lazdijų rajono savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. liepos 28 d. posėdžio protokolu Nr. 2 

„Dėl slapto balsavimo rezultatų skiriant Valdą Petrą Mikelionį Lazdijų rajono savivaldybės mero 

pavaduotoju“; protokolas Nr. 2 pridedamas). 

Kalbėjo Juridinio skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius. Siūlė padaryti šiuos pakeitimus 

sprendimo projekto preambulėje: 

- 5 eilutėje po žodžio „pavaduotojo“ rašyti žodį „skyrimo“; 

- 6 eilutėje rašyti „2017 m. liepos 28 d. protokolą Nr. 2“; 

Rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, vadovaudamasis slapto balsavimo rezultatais, 

siūlė priimti sprendimą „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 1.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ viešo konkurso organizavimas direktoriaus pareigoms 

užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimas. 
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Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo  

projekto pavadinime, 1 ir 2 punktuose bei Nuostatuose vietoje žodžių „vyriausiojo gydytojo“ rašyti 

žodį „direktoriaus“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ viešo 

konkurso organizavimas direktoriaus pareigoms užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimas. 

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.   

 

7. SVARSTYTA: 

Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 



10 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – S. Sinkevičienė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Dusios ežero 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėja – S. Sinkevičienė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 23.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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10. SVARSTYTA: 

Pritarimas viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2017–2019 metų strateginiam veiklos 

planui. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.  

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo 

projektą papildyti 5.3.2.5 papunkčiu: „5.3.2.5. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebėjimas siekti, 

kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas 

mokinys gali pasiekti gerų mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas 

visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, 

lankomumą ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą 

procese bei atsakomybę už jo veiksmingumą ir rezultatus; organizuoti mokinių pasiekimų, jų 

pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei švietimo 

įstaigos veiklą ir kt.);“. 

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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12. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėjas – D. Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimas. 

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.   

 

14. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimas. 

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

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.   

 

15. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-722  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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.   

 

16. SVARSTYTA: 

 Bešeimininkis turtas. 

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.   

 

17. SVARSTYTA: 

0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1032-0554), esančio Stankūnų k. 1A, Lazdijų sen., 

Lazdijų r. sav., nuoma. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos 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.   

 

18. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 „Dėl 

Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimas. 

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.   

 

19. SVARSTYTA: 

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

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

juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 25.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Sutikimas perimti valstybės turtą. 

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.   

 

21. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 5TS-770 „Dėl 

UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 22.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1401 „Dėl   
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viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų  centro  teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų 

nustatymo“ pakeitimas. 

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.   

 

23. SVARSTYTA: 

 Priemokų nustatymas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir  Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Rajono savivaldybės mero pavaduotojas G. Salatka paskelbė, kad nusišalina nuo 23 

darbotvarkės klausimo svarstymo ir balsavimo. Paskelbęs apie nusišalinimą, G. Salatka paliko 

posėdžių salę. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 15.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 9.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

  

Diskusijoje dėl urėdijų reformos kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas (Socialdemokratų 

frakcijos vardu, siūlė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo narį Z. Streikų dėl urėdijų reformos ir 

prašė pritarti šiam pasiūlymui), A. Margelis (siūlė priimti protokolinį sprendimą ir juo įpareigoti 

savivaldybės merą, rajono savivaldybės tarybos vardu, kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo narius 

Z. Streikų ir V. Vingrienę).  
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Klausė tarybos narys A. Žymančius (paklausė, kodėl Z. Streikus balsavo už urėdijų reformą). 

Toliau diskusijoje rajono savivaldybės meras A. Margelis kalbėjo apie galimybę pakviesti Lietuvos 

Respublikos Seimo narį Z. Streikų, kadangi rajono savivaldybės taryba nori išgirsti jo poziciją šiuo 

klausimu.  

NUSPRĘSTA: 

Įpareigoti rajono savivaldybės merą A. Margelį, rajono savivaldybės tarybos vardu, kreiptis  

į Lietuvos Respublikos Seimo narius Z. Streikų ir V. Vingrienę dėl urėdijų reformos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

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 8-osios tarybos 

29 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-989 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus skyrimo 

 

5TS-990 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero 

pavaduotojo Gintauto Salatkos atleidimo 

 

5TS-991 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo 

 

          5TS-992 

5 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ viešo 

konkurso organizavimo direktoriaus pareigoms 

užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimo 

 

5TS-993 

6 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centras“ viešo 

konkurso organizavimo direktoriaus pareigoms 

užimti ir konkurso nuostatų patvirtinimo 

 

5TS-994 

7 

 

 

 

8 

Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra 

Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 

 

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje 

aprašo patvirtinimo 

 

5TS-995 

 

 

 

5TS-996 

9 

 

 

 

 

10 

                                          

 

 

11 

 

Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto 

nuleidimo vietos įrengimas prie Dusios ežero 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų sporto 

centro 2017–2019 metų strateginiam veiklos 

planui 

 

Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 

direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 

 

5TS-997 

   

 

 

 

5TS-998  

 

 

 

5TS-999  
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                                           2 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės metų mokytojo 

vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo 

 

 

5TS-1000 

13 Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo 

patvirtinimo 

 

5TS-1001 

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo 

 

5TS-1002 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-722  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-1003 

16 Dėl bešeimininkio turto 

 

          5TS-1004 

17 Dėl 0,60 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-

1032-0554), esančio Stankūnų k. 1A, Lazdijų 

sen., Lazdijų r. sav., nuomos 

 

          5TS-1005 

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 „Dėl 

Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio 

ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

pakeitimo 

 

          5TS-1006 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-1007 

20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 

 

          5TS-1008 

21 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

gegužės 30 d. sprendimo Nr. 5TS-770 „Dėl UAB 

„Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo 

 

          5TS-1009 

22 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1401 „Dėl  

viešosios  įstaigos  Lazdijų  socialinių  paslaugų  

centro  teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir 

tarifų nustatymo“ pakeitimo 

 

          5TS-1010 

23                                         

 

 

Dėl priemokų nustatymo Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui ir  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojai 

          5TS-1011  

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2017-07-28 POSĖDŽIO NR. 29 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2017-07-28. 

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. 15 min. 09 sek.  

 Failo dydis – 529 MB (555.403.414 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 2017-07-28 POSĖDYJE NR. 29 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1630 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. 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  

 


