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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2018 m. spalio 24 d. Nr. 42 

Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2018-10-24 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 atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė,  

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 42 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  42  posėdžio darbotvarkės pakeitimo. 

2. Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2017  m.   rugsėjo  22  d. sprendimo Nr. 5TS- 

1026  „Dėl   Lazdijų    rajono   savivaldybės   tarybos   veiklos   reglamento   tvirtinimo“   pakeitimo. 
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3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1174   

„Dėl  Lazdijų    rajono   savivaldybės   2018–2020   metų  strateginio  veiklos  plano  patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos 2015 m.  liepos  31   d. sprendimo Nr. 5TS-146  

„Dėl Lazdijų miesto vietos veiklos grupės steigimo“ pakeitimo. 

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

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

6. Dėl   Specialiosios  tikslinės  dotacijos   mokymo  lėšų  dalies,   tenkančios  Lazdijų  rajono  

savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

7. Dėl lėšų skyrimo. 

8. Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1379  

„Dėl mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse“ pakeitimo. 

9. Dėl  Lazdijų  meno  mokyklos  struktūros pertvarkos. 

10. Dėl  Lazdijų  meno  mokyklos  klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo. 

11. Dėl   Lazdijų      rajono    savivaldybės    neformaliojo   vaikų  švietimo   lėšų   skyrimo   

ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos  2011 m.  birželio 29  d. sprendimo Nr.  5TS-78 

„Dėl  viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo. 

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 Lazdijų   rajono  savivaldybės  tarybos  2015  m.  gruodžio  30  d. sprendimo Nr. 5TS- 

284 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

15. Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018  m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1388  

„Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

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

17. Dėl pritarimo rangos sutarties pasirašymui. 

18. Dėl rangos sutarties. 

19. Dėl turto perdavimo Lazdijų mokyklai – darželiui „Vyturėlis“. 

20. Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetui. 

21. Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų švietimo centrui. 

22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos. 

23. Dėl bešeimininkio turto priėmimo. 
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24. Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422  

,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“  pakeitimo. 

25. Dėl pritarimo sutarties pasirašymui. 

26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-725 

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

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 

„Dėl VšĮ Lazdijų sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimo. 

28. Dėl kompiuterių nuomos sutarties pasirašymo. 

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-622 

„Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo. 

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. 5TS-579 „Dėl 

turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.  

31. Dėl patalpų nuomos.  

32. Dėl rangos darbų pirkimo sutarties. 

 

2. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2017  m.   rugsėjo  22  d. sprendimo Nr. 5TS-1026  

„Dėl   Lazdijų    rajono   savivaldybės   tarybos   veiklos   reglamento   tvirtinimo“   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.   

 

3. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1174  „Dėl  

Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų  strateginio  veiklos  plano  patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

 

4. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos 2015 m.  liepos  31   d. sprendimo Nr. 5TS-146 „Dėl  

Lazdijų miesto vietos veiklos grupės steigimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. 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.  

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

„Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ projekto Lazdijų rajono 

savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimų lentelėje: 

1. 2.11  ir  2.11.3  eilutėse  ir 3,  4 bei 19 stulpeliuose vietoje skaičių „170,4“ ir „47,1“ įrašyti  

skaičius „172,6“ ir „49,3“;  

2. Įterpti  2.11.3.30  eilutę,  įrašant  „Noragėlių  krašto  bendruomenei – statinio  techninio  

projekto statybos ekspertizės ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti“;  
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3. Įterpti  2.11.3.31  eilutę,  įrašant  „Seirijų  bendruomenės  komitetui –  renginio „Padėkos  

vakaras“ koncertinės programos išlaidoms iš dalies padengti“, ir 3, 4 ir 19 stulpeliuose įrašyti 

atitinkamai „1,5“ ir „0,7“;  

4. Patikslinti 2.7 eilutę ir 3, 4 ir 19 stulpeliuose vietoje skaičių „2489,8“; „602,7“ ir „376,2“  

įrašyti skaičius „2487,6“; „600,5“ ir „374,0“;  

5. Patikslinti 2.7.1 eilutę ir 3, 4 ir 19 stulpeliuose vietoje skaičių „2288,0“; „400,9“ ir „174,4“  

įrašyti skaičius „2290,2“; „403,1“ ir „176,6“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Lazdijų rajono savivaldybei,  

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

 Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, teikė tarybos narių 

svarstymui naują sprendimo projekto redakciją.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lėšų skyrimas. 
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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.   

 

8. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1379 „Dėl 

mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse“ pakeitimas. 

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.   

 

9. SVARSTYTA: 

Lazdijų  meno  mokyklos  struktūros pertvarka. 

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

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo projekto 

43 punkte išbraukti žodžius: „tėvų kadencija trunka 3 metus, mokytojų kadencija trunka 3 metus, o 

mokinių trunka 1 metus“. Perskaitė 43 punkto naują redakciją: „43. Mokyklos tarybos kadencija 3 

metai. Mokyklos tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Nutrūkus Mokyklos tarybos nario 

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokyklos tarybos narys renkamas pirmame atitinkamos grupės 

susirinkime“. 

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.   

 

10. SVARSTYTA: 

Lazdijų  meno  mokyklos  klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymas. 

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.   

 

11. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono    savivaldybės    neformaliojo   vaikų  švietimo   lėšų   skyrimo  ir naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

 Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, teikė tarybos narių 

svarstymui naują sprendimo projekto redakciją.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos  2011 m.  birželio 29  d. sprendimo Nr.  5TS-78 „Dėl  

viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Džiaukštienė, savivaldybės gydytoja.  

Prašė leisti padaryti pakeitimus sprendimo projekto 2 ir 3 punktuose: po žodžių „Virginijų 

Goliką“ įrašyti žodžius ,,arba jį pavaduojantį asmenį“. 

Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė viešosios įstaigos 

„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ įstatų 26.20 papunktyje po žodžio 

„struktūrą“ įrašyti žodžius „pareigybių sąrašą“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 13.    

Prieš – 6.  

Susilaikė – 1.  

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.  

Prašė leisti padaryti pakeitimus sprendimo projekto 2 ir 3 punktuose: po žodžių „vyr. 

gydytoją“ įrašyti žodžius „direktorių V. Šimkonį arba jį pavaduojantį asmenį“. 

Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė viešosios įstaigos 

„Lazdijų ligoninė“ įstatų 32.20 papunktyje po žodžio „struktūrą“ įrašyti žodžius ,,pareigybių sąrašą“.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 12.    

Prieš – 3.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

Balsavime nedalyvavo – 4.   

Po balsavimo replikavo tarybos narė J. Juodzevičienė: „Noriu paklausti: nuo kada ligoninės 

direktoriaus pareigos yra politinio pasitikėjimo postas. Mano žiniomis, vadovas priimamas viešo 

konkurso būdu ir nėra priskiriamas politinio asmeninio pasitikėjimo pareigybei. Todėl jo atleidimas 

gali būti grindžiamas objektyviomis teisės aktuose numatytomis priežastimis ir teisiniais pagrindais. 

Todėl norėjau paklausti, ar 38 punktas yra teisėtas“. 

Į J. Juodzevičienės repliką atsakė rajono savivaldybės meras A. Margelis: „Niekas apie 

atleidimą šiandien nekalba ir niekas nieko neatleidinėja. Jeigu jūs pažiūrėtumėte įstatus, tai ten 

išvardinta visa eilė pažeidimų, už kuriuos gali būti atleistas. Todėl apie politinį pasitikėjimą čia nėra 

kalbos. Kadangi Taryba prabalsavo. Repliką priėmėm. Kitas klausimas, kurį svarstys Taryba, bus 

keturioliktas“.  

 

14. SVARSTYTA: 

Lazdijų   rajono  savivaldybės  tarybos  2015  m.  gruodžio  30  d. sprendimo Nr. 5TS-284 

„Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

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

Prašė leisti papildyti 39 punktą: „Paskirta pašalpa pinigine forma mokama pinigus pervedant 

į pašalpų gavėjų prašymuose nurodytas asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotoje 

kredito ar mokėjimo įstaigoje. Jei šių pašalpų gavėjai tokių sąskaitų neturi, pinigai gali būti išmokami 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose).“ 

Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, prašė leisti padaryti šiuos 

pakeitimus sprendimo projekte: 

- išbraukti 44.4.4 ir 44.4.5 papunkčius. 

- 44.6 papunktį laikyti 44.4.4 papunkčiu.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018  m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1388 „Dėl 

Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėjas – A. Milkus, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas.   

Siūlė sprendimo projekto 1 punkte pataisyti datą – vietoje žodžio „spalio“ įrašyti „liepos“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. 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, siūlė sprendimo projekte 

padaryti šiuos pakeitimus:  

- 8.16 papunktį išdėstyti nauja redakcija: „8.16. paslaugos teikėjas – komunalinių atliekų  

vežėjas, kuris, pagal sutartį su Savivaldybe ir ARATC, priima atliekas iš Savivaldybės teritorijoje 

esančių jų turėtojų, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui;“;  

- 13 punktą išdėstyti nauja redakcija: „13. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių tvarkymo  

sistema organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.“; 

- 31.2 papunkčio pirmame sakinyje vietoje žodžių „spalio 31 d.“ rašyti „spalio 1 d.“;  

- 64  punktą  išdėstyti  nauja  redakcija:  „64.  Komunalinių  atliekų  turėtojai  susidariusias  

Elektros   ir    elektroninės  įrangos  atliekas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  gali  perduoti  elektros  ir  
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elektroninės įrangos platintojams (pardavėjams), kurie privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti,  

priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo 

atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties 

kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. 

Platintojai (pardavėjai) prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti 

šias atliekas platintojams.“.  

- 65 punkte išbraukti pirmą sakinį;  

- 90  punkto  2  sakinį  išdėstyti  nauja  redakcija: „Iš gyvenamosios paskirties nekilnojamojo  

turto objektų, kuriuose vykdoma komercinė veikla, pvz. apgyvendinimo, maisto gamybos ir tiekimo, 

pramoginio ir kt. pobūdžio paslaugos, nekilnojamojo turto objekto savininkui pageidaujant mišrios 

komunalinės atliekos gali būti vežamos kaip iš juridinių asmenų.“;  

- 110  punktą  išdėstyti  nauja  redakcija: „110.  Komunalinių  atliekų  turėtojų  ginčus  dėl  

Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo, taip pat skundus dėl Atliekų tvarkytojo ar atliekų turėtojo 

veiksmų nagrinėja savivaldybė. Nesutinkant su savivaldybės priimtu sprendimu arba kai sprendimas 

per nustatytus terminus nepriimamas, gali būti kreipiamasi į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.“;  

- 118 punkte iš pirmo sakinio išbraukti žodžiai „ir ARATC“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 

Pritarimas rangos sutarties pasirašymui. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

Rangos sutartis. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Turto perdavimas Lazdijų mokyklai – darželiui „Vyturėlis“. 

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.   

 

20. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetui. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   
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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.   

 

21. SVARSTYTA: 

Patalpų panauda viešajai įstaigai Lazdijų švietimo centrui. 

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.   

 

22. SVARSTYTA: 

Ilgalaikio materialiojo turto panauda. 

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.   
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23. SVARSTYTA: 

Bešeimininkio turto priėmimas. 

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.   

 

24. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 ,,Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“  pakeitimas. 

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.   

 

25. SVARSTYTA: 

Pritarimas sutarties pasirašymui. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  
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Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-725 „Dėl 

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

patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė pritarti naujai 5 punkto redakcijai: „5. Dėl mokinių ir mokytojų išvykos organizavimo 

naudojant mokyklinius autobusus laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu fiziniai ar 

juridiniai asmenys, organizuojantys mokinių ir mokytojų šio Aprašo 1 punkte nurodytas išvykas, 

(toliau – iniciatoriai) mokyklinius autobusus turinčių mokyklų vadovams pateikia prašymą, kuriame 

nurodo asmenis, atsakingus už išvyką, vykstančių mokinių skaičių ir vardinį sąrašą, išvykos maršrutą 

ir tikslą, mokyklinio autobuso išvykimo vietą ir laiką, orientacinius mokyklinio autobuso išvykimo 

laikus iš maršruto punktų.“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 „Dėl VšĮ 

Lazdijų sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA: 

Kompiuterių nuomos sutarties pasirašymas. 

Pranešėjas – Ž. Rutkauskas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

29. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-622 „Dėl 

turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimas. 

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimą 2 punkte: po datos „2008 m. lapkričio 27 d.“ įrašyti žodį 

„patvirtintą“. 

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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30. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. 5TS-579 „Dėl turto 

perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimas.  

Pranešėja – J. Galvanauskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.   

Prašė leisti padaryti pakeitimą 2 punkte: po datos „2008 m. lapkričio 28 d.“ įrašyti žodį 

„patvirtintą“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

31. SVARSTYTA: 

Patalpų 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.   

 

32. SVARSTYTA: 

Rangos darbų pirkimo sutartis. 

Pranešėjas – V. Margelis, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.  

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.   

 

 

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 

42 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-1439 

2 Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2017  

m.   rugsėjo  22  d. sprendimo Nr. 5TS-1026  „Dėl   

Lazdijų    rajono   savivaldybės   tarybos   veiklos   

reglamento   tvirtinimo“   pakeitimo 

 

5TS-1440 

3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1174 „Dėl  

Lazdijų    rajono   savivaldybės   2018–2020   metų  

strateginio  veiklos  plano  patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

5TS-1441 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos 2015 m.  

liepos  31   d. sprendimo Nr. 5TS-146 „Dėl 

Lazdijų miesto vietos veiklos grupės steigimo“ 

pakeitimo 

 

         5TS-1442 

5 Dėl Lazdijų rajono  savivaldybės  tarybos  2018 

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

2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1443 

6 Dėl   Specialiosios  tikslinės  dotacijos   mokymo  

lėšų  dalies,   tenkančios  Lazdijų  rajono 

savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-1444 

7 

 

8 

Dėl lėšų skyrimo 

 

Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1379 „Dėl 

mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos 

grupėse“ pakeitimo 

 

5TS-1445  

 

5TS-1446 

 

9 

 

 

10 

Dėl      Lazdijų    meno      mokyklos    struktūros 

pertvarkos 

 

Dėl  Lazdijų  meno  mokyklos  klasių (grupių) 

skaičiaus ir dydžio nustatymo 

 

5TS-1447 

 

 

5TS-1448 

 

11 Dėl   Lazdijų  rajono  savivaldybės neformaliojo   

vaikų  švietimo   lėšų   skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

5TS-1449 
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                                              2 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos  2011 m.  

birželio 29  d. sprendimo Nr.  5TS-78 „Dėl  

viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

 

5TS-1450 

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-1451 

14 Dėl Lazdijų   rajono  savivaldybės  tarybos  2015  

m.  gruodžio  30  d. sprendimo Nr. 5TS-284 „Dėl 

Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

         5TS-1452 

15 Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018  

m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1388 „Dėl 

Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

         5TS-1453 

16 Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2013  

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

Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

 

         5TS-1454 

17  

 

18 

Dėl pritarimo rangos sutarties pasirašymui 

 

Dėl rangos sutarties 

 

          5TS-1455  

           

          5TS-1456 

19 Dėl turto perdavimo Lazdijų mokyklai – darželiui 

„Vyturėlis“ 

 

          5TS-1457  

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

23 

Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono Seiliūnų 

krašto bendruomenės komitetui 

 

Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai Lazdijų 

švietimo centrui 

 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos 

 

Dėl bešeimininkio turto priėmimo 

 

 5TS-1458 

 

 

5TS-1459 

 

 

5TS-1460 

 

5TS-1461 

 

24 Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2018 

m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 ,,Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“  pakeitimo 

 

5TS-1462 



 

25 

                                        3 

Dėl pritarimo sutarties pasirašymui 

 

 

5TS-1463  

26 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-725 „Dėl 

Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo 

mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

         5TS-1464 

27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1294 „Dėl VšĮ 

Lazdijų sporto centro teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimo 

 

         5TS-1465  

28 Dėl kompiuterių nuomos sutarties pasirašymo 

 

5TS-1466 

29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. 

lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-622 „Dėl turto 

perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo 

 

5TS-1467  

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2008 m. 

spalio 3 d. sprendimo Nr. 5TS-579 „Dėl turto 

perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo 

 

5TS-1468 

31 Dėl patalpų nuomos 

 

5TS-1469  

32 Dėl rangos darbų pirkimo sutarties 

 

5TS-1470 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2018-10-24 POSĖDŽIO NR. 42 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2018-10-24 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 – 00 val. 58 min. 16 sek.  

 Failo dydis – 228 MB (239.487.397 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 2018-10-24 POSĖDYJE NR. 42 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 1500 val. 

 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1. Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3. Ričardas Dulskas  

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. Dainius Žukauskas  
 


