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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. 38 

Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2018-05-30 14.00-15.00 val. 

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 20 tarybos narių (sąrašas pridedamas).  

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

Vertinskienė, rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Salatka, rajono savivaldybės 

kontrolierius A. Markūnas, rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, darbuotojai.   

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 38 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: 

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  38  posėdžio  darbotvarkės  pakeitimo. 

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1175 

„Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8743901&VersionID=965076&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8743901&VersionID=965076&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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3. Dėl 2018 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo. 

4. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. 

5. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus patvirtinimo. 

6. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.  

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 5TS-151 „Dėl 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos“ pakeitimo. 

8. Dėl pritarimo projektui „Tvarus užimtumas Lazdijų ir Punsko bendruomenėse“ ir jo dalinio 

finansavimo. 

9. Dėl pritarimo projektui „Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“ 

ir jo dalinio finansavimo. 

10. Dėl pritarimo projektui „Bendruomenė viena šeima“ ir jo dalinio finansavimo. 

11. Dėl pritarimo projektui „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“ ir jo dalinio finansavimo. 

12. Dėl pritarimo projektui „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant 

visuomenės poreikiams“ ir jo dalinio finansavimo. 

13. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 

kokybės gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ ir jo dalinio finansavimo. 

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų 

patvirtinimo. 

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

17. Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos. 

18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo.  

            19. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1183 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo. 

            20. Dėl gatvių. 

            21. Dėl ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų darbo vasaros metu. 

22.  Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 5TS -615 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūros“ pakeitimo. 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8730161&VersionID=964365&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8729802&VersionID=964338&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8733668&VersionID=964588&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8733668&VersionID=964588&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8715560&VersionID=963557&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8726429&VersionID=964122&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8726429&VersionID=964122&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8683211&VersionID=961731&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8747627&VersionID=965284&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8746934&VersionID=965253&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8746934&VersionID=965253&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8745873&VersionID=965197&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8745873&VersionID=965197&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8717834&VersionID=963675&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8717834&VersionID=963675&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718575&VersionID=963716&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718575&VersionID=963716&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8592180&VersionID=956311&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8708803&VersionID=963188&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8708803&VersionID=963188&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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23. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų 

mokesčio nustatymo.   

24. Dėl trijų kambarių buto Nr. 37 su rūsiu R-59, esančio Dzūkų g. 9, Lazdijuose, pardavimo. 

25. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą 

nuostatų patvirtinimo. 

26. Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“. 

27. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

28. Dėl patalpos nuomos. 

29. Dėl panaudos sutarties termino pratęsimo. 

30. Dėl VšĮ A. Kirsnos dvaro paveldo ir turizmo centro eilinio visuotinio dalininkų 

susirinkimo. 

31. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 5TS-246 

„Dėl VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“  pakeitimo. 

32. Dėl VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuro eilinio visuotinio dalininkų 

susirinkimo. 

33. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos 

tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

34. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2018 metų plano patvirtinimo. 

35. Dėl garantijos suteikimo. 

 36. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Justinos 

Greblikaitės atleidimo iš pareigų. 

 

2. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1175 „Dėl 

2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1175 „Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Lazdijų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimų 

lentelėje: 

1. 2  eilutėje 3 stulpelyje  vietoje  skaičiaus  „12163,3“  įrašyti skaičių „12162,3“, 6 stulpelyje  

vietoje skaičiaus „2263,6“ įrašyti skaičių „2262,6“, 16 stulpelyje vietoje skaičiaus „7945,5“ įrašyti 

skaičių „7941,5“, 18 stulpelyje vietoje skaičiaus „986,2“ įrašyti skaičių „985,2“; 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8701136&VersionID=962770&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8701136&VersionID=962770&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8700954&VersionID=962762&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8744315&VersionID=965099&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8744315&VersionID=965099&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8735209&VersionID=964626&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718448&VersionID=963707&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8743901&VersionID=965076&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8743901&VersionID=965076&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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2. 2.7. eilutėje  3 stulpelyje  vietoje skaičiaus „1598,1“ įrašyti skaičių „1597,1“, 6 stulpelyje  

vietoje skaičiaus „1410,5“ įrašyti skaičių „1409,5“, 18 stulpelyje vietoje skaičiaus „764,6“ įrašyti 

skaičių „763,6“; 

3. 2.7.1. eilutėje 3 stulpelyje vietoje skaičiaus „1442,5“ įrašyti skaičių „1441,5“, 6 stulpelyje  

vietoje skaičiaus „1410,5“ įrašyti skaičių „1409,5“, 18 stulpelyje vietoje skaičiaus „764,6“ įrašyti 

skaičių „763,6“; 

4. 29, 29.1 ir 29.1.1 eilutėse 3 stulpelyje vietoje skaičiaus „411,3“ įrašyti skaičių „412,3“, 4  

stulpelyje vietoje skaičiaus „398,3“ įrašyti skaičių „399,3“, 16 stulpelyje vietoje skaičiaus „331,0“ 

įrašyti skaičių „332,0“. 

Atlikus šiuos pakeitimus, atitinkamai pakeisti sumines eilutes: „IŠ VISO“, „Pagal 

programas“, „07 Investicijų programa“ ir „12 Švietimo ir sporto programa“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

2018 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8730161&VersionID=964365&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas.  

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8729802&VersionID=964338&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8733668&VersionID=964588&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8733668&VersionID=964588&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8715560&VersionID=963557&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 5TS-151 „Dėl 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos“ pakeitimas. 

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

Prašė leisti padaryti šiuos pakeitimus sprendimo projekte:   

1. pakeisti  1.3.4.2 papunktį ir išdėstyti jį taip: „1.3.4.2. papildyti Uždavinio įgyvendinimo 

priemones 1.1.4.3 ir 1.1.4.4 eilutėmis:“ 

2. 1.3.4.2 papunktyje pateiktą lentelę papildyti šia informacija: 

2.1. 1 skiltyje „Uždavinio įgyvendinimo priemonės“ rašyti „1.1.4.3. Šilumos tinklų 

rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“; 

2.2. 5 skiltyje „Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, 

kiekybinė reikšmė)“ rašyti „Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, 0,448 km“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Tvarus užimtumas Lazdijų ir Punsko bendruomenėse“ ir jo dalinis 

finansavimas. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimą sprendimo projekto 1 punkte: po žodžio „Lazdijų“ įrašyti žodį 

„rajono“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8726429&VersionID=964122&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8726429&VersionID=964122&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19


7 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“ ir jo 

dalinis finansavimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Bendruomenė viena šeima“ ir jo dalinis finansavimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8683211&VersionID=961731&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Pritarimas projektui „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“ ir jo dalinis finansavimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Pritarimas projektui „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės 

poreikiams“ ir jo dalinis finansavimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Pritarimas dalyvavimui projekte „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybės 

gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ ir jo dalinis finansavimas. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimą sprendimo projekto 1 punkte: po žodžio „Lazdijų“ įrašyti žodį 

„rajono“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8747627&VersionID=965284&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8746934&VersionID=965253&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8746934&VersionID=965253&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8745873&VersionID=965197&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8745873&VersionID=965197&Referrer=9e3dffad-f210-40b1-aac9-57a23c07316a
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų 

patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.  

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, prašė leisti padaryti 

pakeitimus sprendimo projekto 96'.3 papunktyje, išbraukiant žodžius „,daugiau nei  1 km atstumu ir 

yra bent vienas iš žemiau nurodytų požymių:“ ir vietoje jų įrašant žodžius „ir privažiavimas atitinka 

bent vieną iš žemiau nurodytų požymių:“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8717834&VersionID=963675&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8717834&VersionID=963675&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718575&VersionID=963716&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718575&VersionID=963716&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.  

Prašė leisti padaryti pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose: 

1. 40.5 papunktyje nurodytą papunktį 36.3 pakeisti į 39.3 papunktį; 

2. 67.3 papunktyje nurodytą papunktį 46.1 pakeisti į 49.1 papunktį; 

3. 67.4 papunktyje nurodytą papunktį 46.3 pakeisti į 49.3 papunktį. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, savivaldybės gydytoja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 



11 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimas.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1183 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

            Gatvės. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA: 

            Ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų darbas vasaros metu. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 5TS-615 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūros“ pakeitimas. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8592180&VersionID=956311&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8708803&VersionID=963188&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8708803&VersionID=963188&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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23. SVARSTYTA: 

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų 

mokesčio nustatymas.  

Pranešėjas – R. Kupstas, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas. 

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, prašė leisti padaryti 

pakeitimus sprendimo projekto priedo Nr. 2 „Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų 

lengvatų  sąrašas 2019 m. vykdomai veiklai“ 104 eilutėje: po žodžių „iki 18 metų“ išbraukti žodžius 

„taip pat“ ir įrašyti žodį „arba“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 3.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

24. SVARSTYTA: 

Trijų kambarių buto Nr. 37 su rūsiu R-59, esančio Dzūkų g. 9, Lazdijuose, pardavimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimus sprendimo projekto 1 punkte: pirmą teksto eilutę išdėstyti 

nauja redakcija: „1. Leisti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai parduoti savivaldybės būsto 

nuomininkui Jonui Grėbliūnui už rinkos kainą, ...“ (toliau, kaip pateikta tekste).  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8701136&VersionID=962770&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8701136&VersionID=962770&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8700954&VersionID=962762&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Vietinės   rinkliavos  už  leidimo  prekiauti  ar  teikti  paslaugas viešosiose  vietose  išdavimą  

nuostatų patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda viešajai įstaigai „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA: 

Sutikimas perduoti valstybės turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8744315&VersionID=965099&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8744315&VersionID=965099&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Patalpos nuoma. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

Panaudos sutarties termino pratęsimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA: 

VšĮ A. Kirsnos dvaro paveldo ir turizmo centro eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8735209&VersionID=964626&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=8718448&VersionID=963707&Referrer=11158f88-c4cb-4022-b199-4dc8d5465a19
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 5TS-246 „Dėl VšĮ 

„Lazdijų turizmo informacinis centras“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“  pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimus VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ įstatų 14 punkte,  

jį išdėstant nauja redakcija: „14. Centrui neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams negu 

nustatyta šiuose įstatuose ir neatlygintinai perduoti turto nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos 

sutartį Centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme nustatytus 

atvejus“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

32. SVARSTYTA: 

VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuro eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

33. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių 

bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo 17 punkte, jį išdėstant nauja redakcija: 

„17. Paskutiniais Bendrovės vadovo kadencijos metais, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 

kadencijos pabaigos, pagal nustatytus vertinimo rodiklius administracijos direktorius turi įvertinti, ar 

Bendrovė pasiekė visus jai Bendrovės veiklos strategijoje nustatytus veiklos tikslus, ar juos pasiekė 

tik iš dalies, ir pateikti Bendrovės valdybai rekomendacijas dėl Bendrovės vadovo skyrimo (rinkimo) 

antrajai kadencijai“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

34. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2018 metų plano patvirtinimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

35. SVARSTYTA: 

Garantijos suteikimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

36. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Justinos Greblikaitės 

atleidimas iš pareigų. 

Pranešėjas – K. Jasiulevičius, Juridinio skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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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 

38 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-1317 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1175 „Dėl 2018 

metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1318 

3 Dėl 2018 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo 

 

5TS-1319 

4 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

 

         5TS-1320 

5 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo 

 

5TS-1321 

6 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifų nustatymo  

 

5TS-1322 

7 

 

 

 

 

8 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 5TS-151 „Dėl Alytaus 

regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos“ pakeitimo 

 

Dėl pritarimo projektui „Tvarus užimtumas 

Lazdijų ir Punsko bendruomenėse“ ir jo dalinio 

finansavimo 

 

5TS-1323 

 

 

 

 

5TS-1324 

 

9 Dėl pritarimo projektui „Seirijų bendruomenės 

narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“ ir jo 

dalinio finansavimo 

 

5TS-1325 

10 Dėl pritarimo projektui „Bendruomenė viena 

šeima“ ir jo dalinio finansavimo 

 

5TS-1326 

11 Dėl pritarimo projektui „Čia gyvename – čia 

bendrai veikiame“ ir jo dalinio finansavimo 

 

5TS-1327 

12 Dėl pritarimo projektui „Kapčiamiesčio 

bendruomenės namų įrengimas pritaikant 

visuomenės poreikiams“ ir jo dalinio finansavimo 

 

         5TS-1328 

13 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte 

„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 

         5TS-1329 
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kokybės gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio 

regione“ ir jo dalinio finansavimo 

 

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų 

patvirtinimo 

 

         5TS-1330 

15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

         5TS-1331 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. 

kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

          5TS-1332 

17 Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės    sveikatos    rėmimo   specialiosios 

programos 

 

          5TS-1333  

18 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. 

gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl 

neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo 

 

          5TS-1334 

19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1183 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2017 metų 

priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo 

 

          5TS-1335  

20 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

Dėl gatvių 

          

Dėl ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo 

įstaigų darbo vasaros metu 
 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

liepos 29 d. sprendimo Nr. 5TS -615 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijos struktūros“ 

pakeitimo 

          

Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint 

verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų 

mokesčio nustatymo 

 5TS-1336 

 

5TS-1337 

 

 

5TS-1338 

 

 

 

 

5TS-1339 

 

 

24 

           

Dėl trijų kambarių buto Nr. 37 su rūsiu R-59, 

esančio Dzūkų g. 9, Lazdijuose, pardavimo 

 

 

5TS-1340 

25 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar 

teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą 

nuostatų patvirtinimo  

5TS-1341  
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                                          3  

26 Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai „Lazdijų 

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ 

 

         5TS-1342 

27 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 

         5TS-1343  

28 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

 

 

33 

Dėl patalpos nuomos 

           

Dėl panaudos sutarties termino pratęsimo 

         

Dėl VšĮ A. Kirsnos dvaro paveldo ir turizmo 

centro eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 5TS-246 „Dėl VšĮ 

„Lazdijų turizmo informacinis centras“ įstatų 

pakeitimo ir patvirtinimo“  pakeitimo 

 

Dėl VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės 

biuro eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 

          

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valdomų 

uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos 

tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-1344 

 

5TS-1345 

 

5TS-1346 

 

 

5TS-1347 

 

 

 

 

5TS-1348 

 

 

5TS-1349 

 

34 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių 

paslaugų 2018 metų plano patvirtinimo 

 

5TS-1350 

35 Dėl garantijos suteikimo 

 

5TS-1351 

36 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojos Justinos Greblikaitės 

atleidimo iš pareigų 

 

5TS-1352 
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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2018-05-30 POSĖDŽIO NR. 38 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2018-05-30 14.00-15.00 val. 

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. 02 min. 06 sek.  

 Failo dydis – 243 MB (255.296.452 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 2018-05-30 POSĖDYJE NR. 37 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1500 val. 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Barkauskienė  

2. Ričardas Dulskas  

3. Jonas Edvardas Juodis  

4. Jūratė Juodzevičienė  

5. Artūras Kašalynas  

6.  Odeta Lenkauskienė  

7.  Joalita Lynikienė  

8. Artūras Margelis  

9. Valdas Petras Mikelionis  

10. Gintautas Mirijauskas  

11. Juozas Patašius  

12. Saulius Petrauskas  

13. Juozas Pileckas  

14. Janina Ražukienė  

15. Benius Rūtelionis  

16. Vitalius Simanynas  

17. Aldona Šerėnienė  

18. Arūnas Vaišnoras  

19.  Virginijus Vasiliauskas  

20. Valdas Žička  
 


