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Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2017-09-22. 

Posėdžio pirmininkas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.    

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

Į rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. 

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys (sąrašas pridedamas).  

Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Urbanas, 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 narys V. Urbanas tarybos narius supažindino su 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017-08-08 sprendimu Nr. Sp-146 „Dėl Lazdijų rajono ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių 

tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“. Taip pat Vyriausiosios 

rinkimų komisijos narys V. Urbanas tarybos narius supažindino su savivaldybės tarybos nario 

priesaikos priėmimo tvarka.  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Vasiliauskas, padėjęs ranką ant Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, prisiekė priešais priesaiką priimantį Vyriausiosios rinkimų komisijos narį 

V. Urbaną ir pasirašė vardiniame priesaikos lape (vardinis priesaikos lapas pridedamas). 

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Urbanas įteikė Virginijui Vasiliauskui Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos nario pažymėjimą.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 30 posėdžio darbotvarkės pakeitimas. 

 Pranešėjas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.   

 Savivaldybės  meras  A.  Margelis  perskaitė  1∕3  tarybos  narių  pasiūlymą  dėl darbotvarkės  

pakeitimo (pasiūlymas pridedamas).  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 30 posėdžio darbotvarkės pakeitimo. 

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

61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-757 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

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

pakeitimo. 

5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių. 

6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-761  

„Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1293 „Dėl  

mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo. 

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

2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo. 

9. Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-823  

 „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“ pakeitimo. 

10. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 5TS-732 

„Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, 

rūpintojams) Lazdijų rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios. 

 11. Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Lazdijų 

rajono savivaldybės gyventojams dydžio nustatymo. 

 12. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimo. 
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 13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-694 „Dėl 

viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos 

,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimo. 

14. Dėl atstovo į regiono plėtros tarybą. 

15. Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento  tvirtinimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1439 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

 17. Dėl Tervos miesto ir Lazdijų rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. 

 18. Dėl pritarimo sutarties pasirašymui. 

19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1001 

„Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 5TS-926 

„Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

lengvatų“ pakeitimo. 

 21. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijai. 

 22. Dėl turto panaudos. 

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

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

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

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

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

Ateities g. 9, pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 

 26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351  

„Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų  

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

27. 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. 

28. Dėl buveinės adreso suteikimo. 

29. Dėl pritarimo Preliminariosios sutarties dėl vežėjo (operatoriaus) parinkimo viešųjų 

paslaugų įsipareigojimams Lazdijų rajono savivaldybėje vykdyti pasirašymui. 

30. Dėl   administracinio   pastato-įstaigos,   garažų,   kitų   inžinerinių   statinių   ir   žemės  

sklypo,  esančių Lazdijų m. Vilniaus g. 12, pradinės pardavimo kainos sumažinimo. 
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31. Dėl žemės sklypo ir statinių, esančių Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Aradninkų k. 7, pradinės 

pardavimo kainos sumažinimo. 

32. Dėl patalpų nuomos. 

33. Dėl turto perdavimo. 

34. Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų sporto centrui. 

35. 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. 

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

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

37. Dėl nuomos sutarties pratęsimo.  

38. Dėl lėšų skyrimo.  

39. Dėl ilgalaikės paskolos projektams finansuoti. 

40. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“  

partnerystės sutarties pasirašymui. 

41. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų  

rajono savivaldybėje modernizavimas“ ir jo dalinio finansavimo. 

42. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-7  

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo. 

 

2. SVARSTYTA: 

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

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 
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Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-757 „Dėl  

Lazdijų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekte:  

- Lazdijų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimų lentelėje įterpti 2.14.3.13 eilutę 

ir antrame stulpelyje įrašyti „Gegutės kaimo bendruomenei - bendruomenės pastato stogo remonto 

išlaidoms iš dalies padengti“; 

- finansavimo šaltinio „Savivaldybės biudžeto lėšos“ 19 stulpelyje įrašyti „0,6“ ir atitinkamai 

šį skaičių įrašyti 3 ir 4 stulpeliuose. 

Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai S. Petrauskas, A. Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės 

socialinės globos centras „Židinys“ direktorius E. Aleksonis. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 5.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

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

Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 



6 

5. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-761 „Dėl lėšų 

skyrimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Valūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2014  m.  rugsėjo  26  d.  sprendimo  Nr.  1293 „Dėl   

mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Valūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Lazdijų   rajono   savivaldybės   neformaliojo   suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio  mokymosi  

2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimas ir plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimas. 

Pranešėjas – V. Valūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo 

projekto 2 punktą išdėstyti nauja redakcija: „2. Paskirti Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 

koordinatore Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausiąją specialistę Auksę Stirbienę“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono   savivaldybės   tarybos   2017 m.  kovo  31  d. sprendimo Nr. 5TS-823  „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“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Valūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 5TS-732 „Dėl 

Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) 

Lazdijų rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėjas – V. Valūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

 Maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Lazdijų rajono 

savivaldybės gyventojams dydžio nustatymas. 

Pranešėja –  R. Šukienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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12. SVARSTYTA: 

 Mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimas. 

Pranešėja –  R. Šukienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-694 „Dėl 

viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos 

,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, Savivaldybės gydytoja.  

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo 

projekte padaryti šiuos pakeitimus: 

- 36 punkte išbraukti žodžius „nustato jo darbo sutarties sąlygas, jo atlyginimą“; 

 - 38.3 papunktyje išbraukti žodžius „skiria“, „įstatymų nustatyta tvarka priima ir iš darbo 

atleidžia“, ir „atleidžia juos iš darbo“; 

- XV dalį sudarys tik 84 punktas: „84. Įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos  ar 

perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir 

savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.“ 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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14. SVARSTYTA: 

Atstovas į regiono plėtros tarybą. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento  tvirtinimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė padaryti šiuos 

pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente: 

 - 80 punkto 2 pastraipą papildyti žodžiais „o mero pareigas laikinai eina Tarybos posėdyje 

dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrinktas Tarybos narys.“; 

 - 179.8. papunktį išdėstyti „179.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir 

kiekvienais metais iki kovo 1 d. už savo veiklą  atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka;“; 

 - 244 punkte žodį „direktorius“ pakeisti į žodį „meras“ ir šį punktą išdėstyti nauja redakcija: 

„244. Pateiktą seniūno pasiūlymą rengti apklausą nagrinėja mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. 

Darbo grupė pasiūlymą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir išvadas pateikti merui“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas, S. Petrauskas, A. Margelis, Juridinio 

skyriaus vedėjas K. Jasiulevičius.  

Pertrauka. 

Po pertraukos toliau klausimas nesvarstomas ir už jį nebalsuojama.  

 

17. SVARSTYTA: 

 Tervos miesto ir Lazdijų rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. 

Pranešėja – I. Eimanavičienė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

 Pritarimas sutarties pasirašymui. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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19. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1001 „Dėl 

Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 5TS-926 „Dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 

pakeitimas. 

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

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė padaryti  

pakeitimus sprendimo projekto 5.5. papunktyje:  „5.5. Iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikti nekilnojamuosius turto objektus valdančių 

asmenų, kuriems buvo suteiktos lengvatos, sąrašą.“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

 Mokyklinio  autobuso  perdavimas  pagal  panaudos  sutartį  Lazdijų  r.  Seirijų   Antano   
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Žmuidzinavičiaus gimnazijai. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

 Turto panauda. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. 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 – 21.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. 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.  

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabą, siūlė padaryti pakeitimą 

sprendimo projekto 1 punkto šeštoje eilutėje vietoje žodžių „mokyklos pastato“ įrašyti žodžius 

„nekilnojamojo turto“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. 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 – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

26. SVARSTYTA: 



15 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351  „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. 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 – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Buveinės adreso suteikimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

Pritarimas Preliminariosios sutarties dėl vežėjo (operatoriaus) parinkimo viešųjų paslaugų 

įsipareigojimams Lazdijų rajono savivaldybėje vykdyti pasirašymui. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA: 

Administracinio   pastato-įstaigos,   garažų,   kitų   inžinerinių   statinių   ir   žemės sklypo,  

esančių Lazdijų m. Vilniaus g. 12, pradinės pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 
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Žemės sklypo ir statinių, esančių Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Aradninkų k. 7, pradinės 

pardavimo kainos sumažinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

Patalpų nuoma. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda viešajai įstaigai Lazdijų sporto centrui. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. 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 – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 4.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA: 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 
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Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

37. SVARSTYTA: 

Nuomos sutarties pratęsimas.  

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

38. SVARSTYTA: 

Lėšų skyrimas.  

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
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 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

39. SVARSTYTA: 

Ilgalaikė paskola projektams finansuoti. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijoje kalbėjo tarybos nariai J. Pankauskas, A. Margelis. 

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

40. SVARSTYTA: 

Pritarimas projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ partnerystės 

sutarties pasirašymui. 

Pranešėja – I. Eimanavičienė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

41. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono 

savivaldybėje modernizavimas“ ir jo dalinis finansavimas. 

Pranešėja – I. Eimanavičienė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 
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Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

42. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-7 „Dėl Lazdijų  

rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 21.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

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 

 

 

 

 

 



PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

EIL. 

NR. 

 

SPRENDIMO 

PAVADINIMAS 

 

 

SPRENDIMO 

NUMERIS 

1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 

30 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-1012 

2 Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos  2011  

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

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1013 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-757 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1014 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” 

pakeitimo 

 

          5TS-1015 

5 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2016 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių 

 

5TS-1016 

6 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

vasario 17 d. sprendimo Nr. 5TS-761 „Dėl lėšų 

skyrimo“ pakeitimo 

 

5TS-1017 

7 

 

 

 

 

8 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1293 „Dėl mokesčio 

už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo“ 

pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–

2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir plano 

įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 

 

5TS-1018 

 

 

 

 

5TS-1019 

 

9 Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2017 

m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-823 „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“ 

pakeitimo 

 

 

5TS-1020 
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                                      2 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

balandžio 26 d. sprendimo Nr. 5TS-732 „Dėl 

Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursus tėvams (globėjams, 

rūpintojams) Lazdijų rajono savivaldybėje 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios 

 

 

5TS-1021 

11 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės 

socialinės globos išlaidų finansavimo Lazdijų 

rajono savivaldybės gyventojams dydžio 

nustatymo 

 

5TS-1022 

12 Dėl mokesčio už dienos socialinę globą 

sumažinimo 

 

          5TS-1023 

13 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-694 „Dėl viešosios 

įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir 

patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos 

,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimo 

 

          5TS-1024 

14 Dėl atstovo į regiono plėtros tarybą 

 

          5TS-1025 

15 Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  

reglamento  tvirtinimo 

 

          5TS-1026 

16 Dėl Tervos miesto ir Lazdijų rajono savivaldybių 

bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 

 

          5TS-1027 

17 Dėl pritarimo sutarties pasirašymui 

 

          5TS-1028 

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1001 „Dėl 

Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-1029 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

gegužės 18 d. sprendimo Nr. 5TS-926 „Dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

lengvatų“ pakeitimo 

 

          5TS-1030  

20 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal 

panaudos sutartį Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijai 

 

5TS-1031 

21 Dėl turto panaudos 

 

5TS-1032 

22 Dėl gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir žemės 

sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio 

5TS-1033 



                                         3 

sen. Kapčiamiesčio mstl.  Sodų g. 10, pradinės 

pardavimo kainos sumažinimo 

 

23 Dėl mokyklos pastato, sandėlio ir žemės sklypo, 

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

Linksmučių g. 2, pradinės pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

          5TS-1034 

24 Dėl gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių 

Lazdijų r. sav. Krosnos sen. Krosnos mstl. 

Ateities g. 9, pradinės pardavimo kainos 

sumažinimo 

 

5TS-1035 

25 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351  „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

5TS-1036 

26 

 

 

 

 

 

27 

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 

 

Dėl buveinės adreso suteikimo 

 

5TS-1037 

 

 

 

 

 

5TS-1038 

 

28 

 

 

 

 

29 

                                       

 

 

 

30 

 

Dėl pritarimo Preliminariosios sutarties dėl 

vežėjo (operatoriaus) parinkimo viešųjų paslaugų 

įsipareigojimams Lazdijų rajono savivaldybėje 

vykdyti pasirašymui 

 

Dėl   administracinio   pastato-įstaigos,   garažų,   

kitų   inžinerinių   statinių   ir   žemės  

sklypo,  esančių Lazdijų m. Vilniaus g. 12, 

pradinės pardavimo kainos sumažinimo 

 

Dėl žemės sklypo ir statinių, esančių Lazdijų r. 

sav. Kučiūnų sen. Aradninkų k. 7, pradinės 

pardavimo kainos sumažinimo 

 

5TS-1039 

   

 

 

 

5TS-1040  

 

 

 

 

5TS-1041  

31 Dėl patalpų nuomos 

 

5TS-1042 

32 Dėl turto perdavimo 

 

5TS-1043 

33 Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų 

sporto centrui 

 

5TS-1044 

34 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

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

 

          5TS-1045  
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rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 

nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo 

 

35 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

           

          5TS-1046 

36 Dėl nuomos sutarties pratęsimo 

 

          5TS-1047 

37 Dėl lėšų skyrimo 

 

          5TS-1048 

38 

 

39 

Dėl ilgalaikės paskolos projektams finansuoti 

 

Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių 

apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ partnerystės 

sutarties pasirašymui 

 

          5TS-1049  

 

          5TS-1050 

40 

 

 

 

 

41 

Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono 

savivaldybėje modernizavimas“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-7 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo 

 

 

          5TS-1051  

 

           

 

 

          5TS-1052 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2017-09-22 POSĖDŽIO NR. 30 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2017-09-22. 

Posėdžio pirmininkas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.    

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

 Rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso skaitmeninis įrašas padarytas naudojant 

“Danish interpretation system'“ konferencinių įrašų aparatūrą ir nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo 

3000 N200“. Įrašymui naudota kompiuterinė programinė įranga „Audacity 1.2.4.“ 

 Įrašo trukmė – 01 val. 54 min. 52 sek.  

 Failo dydis – 450 MB (472.033.321 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 2017-09-22 POSĖDYJE NR. 30 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1600 val. 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3.  Ričardas Dulskas  

4.  Jonas Edvardas Juodis  

5. Jūratė Juodzevičienė  

6. Artūras Kašalynas  

7. Odeta Lenkauskienė  

8. Joalita Lynikienė  

9. Artūras Margelis  

10. Valdas Petras Mikelionis  

11. Gintautas Mirijauskas  

12. Justas Pankauskas  

13.  Juozas Patašius  

14. Saulius Petrauskas  

15. Juozas Pileckas  

16. Janina Ražukienė  

17.  Vitalius Simanynas  

18. Aldona Šerėnienė  

19. Arūnas Vaišnoras  

20.  Virginijus Vasiliauskas  

21. Albinas Žymančius  

 


