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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 43 

Lazdijai 

 

 
Posėdis įvyko 2018-11-16 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 18 tarybos narių (sąrašas pridedamas).  

Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo 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 43 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 – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  8-osios  tarybos  43  posėdžio darbotvarkės pakeitimo. 

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

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo. 



2 

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

1175 „Dėl 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

4. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. 

5. Dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės 

sistemą“. 

6. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų 

finansavimo. 

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. 

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

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

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1352  

„Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo. 

 10. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349  

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti 

ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

11. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 5TS-1160 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

12. 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. 

13. Dėl buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio Lazdijuose, Seinų g. 18-9, pradinės 

pardavimo kainos. 

14. Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai. 

15.   Dėl  turto  perdavimo  viešajai  įstaigai  Lazdijų  r.  Veisiejų  Sigito  Gedos  gimnazijai. 

16. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-

1310 „Dėl patalpos nuomos“ pakeitimo. 

17. Dėl bešeimininkio turto priėmimo. 

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

1472 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

19. Dėl ilgalaikio turto. 

20. Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Lazdijų rajono 

savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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21. 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. 

 22. Dėl patalpų nuomos.  

 23. Dėl pritarimo dalyvavimui projektuose.  

24. Dėl veiklos audito atlikimo. 

25. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų turizmo informacinis centras“ didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo. 

 26. Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme pirkimo. 

 

2. SVARSTYTA: 

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

rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimas. 

Pranešėja – G. Daugėlaitė, Juridinio skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. 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.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  
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Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Pritarimas dalyvavimui projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA: 

Dalyvavimas projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA: 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų 

finansavimas. 

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

Atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės tarybos daugumos (koalicijos) pasiūlymą, prašė  
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leisti padaryti pakeitimus sprendimo projekto 1 punkte ir jį išdėstyti taip: „1. Numatyti 2019 metų 

Lazdijų rajono savivaldybės biudžete 30 procentų savivaldybės biudžeto lėšų nuo Lazdijų rajono 

savivaldybei skiriamų valstybės biudžeto lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektams finansuoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos konkurso būdu 

atrinktiems 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektams įgyvendinti.“. 

Savivaldybės meras A. Margelis pakartojo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos daugumos 

(koalicijos) pasiūlymą: vietoje 20 proc. 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžete numatyti 30 

procentų savivaldybės biudžeto lėšų.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimas. 

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

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo projekte 

padaryti šiuos pakeitimus:  

- pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „6. Saugotiniems priskiriami medžiai ir 

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, (toliau – medžiai ir krūmai), augantys Vyriausybės 

patvirtinto kriterijų sąrašo priede nurodytose teritorijose ir atitinkantys priede nurodytus dydžius.“.  

 - pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „13. Želdynų ir želdinių savininkas ar 

valdytojas (įskaitant ir Savivaldybės administracijos seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo 

pateikia Savivaldybei argumentuotą Leidimų išdavimo tvarkos aprašo 2 priedu patvirtintos formos 

prašymą (toliau – Prašymas) saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo ar kitokio pertvarkymo 

darbams.“. 

 - išbraukti 13.1, 13.2 ir 13.3 papunkčius. 

 - 21 punktą papildyti nauju 21.20 papunkčiu: „21.20. auga naudingųjų iškasenų telkiniuose.“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA: 

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

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

juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA: 

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1352 „Dėl   

Lazdijų  rajono  savivaldybės  materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA: 

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 

naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 5TS-1160 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo projekto 

4 punktu keičiamame Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m.  18.6 

papunkčio 3 sakinyje po žodžio „administracijos“ rašyti žodžius „Socialinės paramos skyrius“.     

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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12. SVARSTYTA: 

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. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA: 

Buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio Lazdijuose, Seinų g. 18-9, pradinė pardavimo 

kaina. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA: 

Turto panauda viešajai įstaigai Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 
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Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA: 

Turto  perdavimas  viešajai  įstaigai  Lazdijų  r.  Veisiejų  Sigito  Gedos  gimnazijai. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-1310 „Dėl 

patalpos nuomos“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA: 
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Bešeimininkio turto priėmimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 16.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA: 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA: 

Ilgalaikis turtas. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  



11 

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA: 

Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Lazdijų rajono savivaldybės 

vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimas. 

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

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo projekte 

padaryti šiuos pakeitimus: 

 - 1 punktą išdėstyti nauja redakcija: „1. Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, 

važiuojantiems Lazdijų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja važiavimo vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais bilieto su nuolaida asmenims, turintiems „POLA“ (Pagalbos onkologiniams ligoniams 

asociacijos) kortelę, įsigijimo tvarką“.  

- išbraukti 2 punktą.  

- 4 punkte išbraukti žodžius „vienkartinį arba terminuotą vardinį“.  

- išbraukti 5 punktą. 

- atitinkamai pakeisti visą Tvarkos aprašo numeraciją.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. 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. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA: 

 Patalpų nuoma.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA: 

 Pritarimas dalyvavimui projektuose.  

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas.   

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   
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24. SVARSTYTA: 

Veiklos audito atlikimas. 

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

Prašė leisti padaryti pakeitimus: sprendimo projekto pavadinime ir 1 bei 2 punktuose išbraukti 

žodį „vidaus“.  

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

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

25. SVARSTYTA: 

Viešosios įstaigos „Lazdijų turizmo informacinis centras“ didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus patvirtinimas. 

Pranešėja – Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 

 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA: 

 Gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme pirkimas. 

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

Atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė sprendimo projekte 

padaryti šiuos pakeitimus: 

- papildyti jį 2 punktu: „2. Pavesti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui  
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organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme pirkimo 

skelbiamų derybų būdu pirkimo procedūras.“.  

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

direktorių, o jo ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų objektyvių priežasčių nesant, Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, sudaryti ir pasirašyti 1 punkte nurodyto 

gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavimo – priėmimo 

aktus.“.    

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

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 

43 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-1471 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

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

rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo 

 

5TS-1472 

3 Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018  

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

2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1473 

4 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Vaikų 

gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra“ 

 

         5TS-1474 

5 Dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 

 

5TS-1475 

6 Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų 

finansavimo 

 

5TS-1476 

7 

 

 

8 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės želdynų ir 

želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

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

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1477 

 

 

5TS-1478 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1352 „Dėl  

Lazdijų  rajono  savivaldybės  materialiojo turto 

nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“  pakeitimo 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 13 d.  sprendimo Nr. 5TS-1349  „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti  ir  naudotis  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

5TS-1479 

 

 

 

 

 

 

5TS-1480 

 



                                           2 

pakeitimo 

 

11 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

vasario 2 d. sprendimo Nr. 5TS-1160 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 

programos 2018 m. patvirtinimo“ pakeitimo 

 

5TS-1481 

12 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-1482 

13 Dėl buto su bendro naudojimo patalpomis, 

esančio Lazdijuose, Seinų g. 18-9, pradinės 

pardavimo kainos 

 

         5TS-1483 

14 Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Lazdijų r. 

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai 

 

         5TS-1484 

15 Dėl  turto  perdavimo  viešajai  įstaigai  Lazdijų  

r.  Veisiejų  Sigito  Gedos  gimnazijai 

 

          5TS-1485 

16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

balandžio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-1310 „Dėl 

patalpos nuomos“ pakeitimo 

 

          5TS-1486 

17  

 

18 

Dėl bešeimininkio turto priėmimo 

 

Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2015 

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

Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 

          5TS-1487  

           

          5TS-1488 

19 Dėl ilgalaikio turto 

 

          5TS-1489  

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

23 

Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, 

važiuojantiems Lazdijų rajono savivaldybės 

vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

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 

 

Dėl patalpų nuomos 

 

Dėl pritarimo dalyvavimui projektuose 

 

 

 5TS-1490 

 

 

 

 

5TS-1491 

 

 

 

 

5TS-1492 

 

5TS-1493 
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24 Dėl veiklos audito atlikimo 

 

5TS-1494 

25 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų turizmo 

informacinis centras“ didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo 

 

5TS-1495  

26 Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme 

pirkimo 

 

         5TS-1496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

2018-11-16 POSĖDŽIO NR. 43 

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2018-11-16 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. 46 min. 55 sek.  

 Failo dydis – 183 MB (192.930.558 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 2018-11-16 POSĖDYJE NR. 43 
 

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.  Artūras Margelis  

8. Valdas Petras Mikelionis  

9. Gintautas Mirijauskas  

10. Saulius Petrauskas  

11. Juozas Pileckas  

12. Janina Ražukienė  

13. Benius Rūtelionis  

14. Vitalius Simanynas  

15. Arūnas Vaišnoras  

16. Virginijus Vasiliauskas  

17. Valdas Žička  

18. Dainius Žukauskas  
 


