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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. 5 

Lazdijai 

 

Posėdis įvyko 2015-09-04. 

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 rajono savivaldybės administracijos skyrių 

vedėjai, darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.  

 

1. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. posėdžio darbotvarkės 

pakeitimas. 

 Pranešėjas – A. Margelis, rajono savivaldybės meras.   

 Perskaitė 1∕3 tarybos narių pasiūlymą dėl darbotvarkės pakeitimo (pasiūlymas 

pridedamas).  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 17.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. posėdžio  

darbotvarkės pakeitimo. 

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

5TS-61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl 2014–2020 m. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos.  

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

1431 „Dėl 2015 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

5. Dėl lėšų skyrimo. 

6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų 

koeficientų nustatymo.   

 

 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141834&VersionID=545290&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-

998 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus 

patvirtinimo” pakeitimo. 

8. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-

1536 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės 

komplekte 2015–2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.   

9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo tvirtinimo.  

10. Dėl Lazdijų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.  

11. Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.  

12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono 

būdu dalyvio ir žiūrovo mokesčių nustatymo.  

13. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų.  

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 

5TS-489 „Dėl VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras" teikiamų atlygintinų paslaugų 

kainų ir tarifų nustatymo" pakeitimo.  

15. Dėl butų ir ūkinio pastato dalies pardavimo. 

16. Dėl buto, esančio Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Kučiūnų k. Alnos g. 15, 

pardavimo. 

17. Dėl ūkinių pastatų dovanojimo.  

18. Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

19. Dėl lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui paskirstymo.  

20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 

5TS-136 „Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

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

409 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“  pakeitimo.  

22. Dėl gatvių.  

 23. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 

5TS-1225 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro valdymo struktūros, pareigybių 

sąrašo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.  

 24. Dėl garažų nuomos. 

 25. Dėl projekto „Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių 

rekonstrukcija“. 

 26. Dėl dalinio finansavimo skyrimo.  

27. Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos. 

28. Dėl žemės sklypo pirkimo. 

29. Dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo. 

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 5TS-

1509 „Dėl leidimo Ramutei Kunigiškienei dirbti projekto vadove“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

 

2. SVARSTYTA: 

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

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimas.  

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

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166740&VersionID=547825&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4143972&VersionID=545488&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4162114&VersionID=547420&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4162114&VersionID=547420&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166687&VersionID=547804&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4164805&VersionID=547732&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165249&VersionID=547717&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

3. SVARSTYTA: 

2014–2020 m. Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa.  

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

4. SVARSTYTA: 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1431 

„Dėl 2015 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja – V. Radzevičienė, Finansų skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

5. SVARSTYTA:  

Lėšų skyrimas. 

Pranešėja – V. Radzevičienė, Finansų skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141834&VersionID=545290&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

6. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų 

koeficientų nustatymas.   

Pranešėja – V. Radzevičienė, Finansų skyriaus vedėja. 

Siūlė pakeisti sprendimo projekto pavadinimą, vietoje žodžio „biudžetinių“ rašyti 

žodį „švietimo“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

7. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-998 

,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus 

patvirtinimo” pakeitimas. 

Pranešėja – V. Radzevičienė, Finansų skyriaus vedėja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

8. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1536 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės 

komplekte 2015–2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimas.  

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

 Siūlė pakeisti sprendimo projekto 2 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „Lazdijų r. 

Aštriosios Kirsnos mokykla, II, 1, -, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -, -, -, -, 10“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d


5 

 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

9. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

2015 metų tvarkos aprašo tvirtinimas.  

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė padaryti 

pakeitimus Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo 2015 metų tvarkos apraše: 

- 4 punktą išdėstyti nauja redakcija: „4. NVŠ lėšos yra tikslinė valstybės dotacija 

savivaldybei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ skiriamų 

lėšų dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 

785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“; 

- 19 punktą išdėstyti nauja redakcija: „19. NVŠ teikėjai iki 2015 m. rugsėjo 11 d. turi 

užpildyti ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai (Švietimo ir mokslo institucijų 

registro tvarkytojui – toliau ŠMIR tvarkytojui) pateikti:“;  

- 22 punkte po žodžių „(4 priedas)“ rašyti žodžius „iki 2015 m. rugsėjo 15 d., NVŠ 

programos vertinamos iki 2015 m. rugsėjo 18 d.“; 

- 26 punkte po žodžio „Komisijai“ įrašyti žodžius „iki 2015 m. rugsėjo 15 d.“; 

- 34 punktą išdėstyti nauja redakcija: „34. Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Finansų skyrius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

nustatyta tvarka perveda lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo 

NVŠ programoje, skaičių.“  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

10. SVARSTYTA:  

Lazdijų meno mokyklos nuostatų patvirtinimas.  

Pranešėjas – J. Gudžiauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

Atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė padaryti 

pakeitimus Lazdijų meno mokyklos nuostatuose: 

- 6 punkte po žodžio „savivaldybės“ rašyti žodį „taryba“; 

- 8 punktą išdėstyti nauja redakcija: „8. Mokyklos grupė ir tipas – neformaliojo vaikų 

švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Mokykla gali  
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vykdyti ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą“; 

- 9 punktą išdėstyti nauja redakcija: „9. Mokyklos paskirtis – tenkinti mokinių 

pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės 

nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas 

sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui 

papildomas dalykines kompetencijas“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

11. SVARSTYTA:  

Turto perdavimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.  

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

12. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu 

dalyvio ir žiūrovo mokesčių nustatymas.  

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 19.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 1.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

13. SVARSTYTA:  

Vietos gyventojų apklausos rezultatai.  

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166740&VersionID=547825&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4143972&VersionID=545488&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 18.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 2.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

14. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 5TS-489 

„Dėl VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir 

tarifų nustatymo“ pakeitimas. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

15. SVARSTYTA:  

Butų ir ūkinio pastato dalies pardavimas. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

16. SVARSTYTA:  

Buto, esančio Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Kučiūnų k. Alnos g. 15, pardavimas. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4162114&VersionID=547420&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

17. SVARSTYTA:  

Ūkinių pastatų dovanojimas.  

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

18. SVARSTYTA:  

Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Atsižvelgdama į Švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. 

SR-3928, siūlė Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos apraše padaryti tokius pakeitimus: 

- išbraukti 5.3 ir 5.4 papunkčius; 

- 5.5 papunktį laikyti 5.3 papunkčiu; 

- 6 punktą išdėstyti nauja redakcija: „6. Laisvu nuo mokinių pavežėjimo laiku ar 

mokinių atostogų metu, mokykliniai autobusai taip pat gali būti naudojami kitoms su 

ugdymo organizavimo užtikrinimu susijusioms mokyklų reikmėms: 

6.1. mokinių ir juos lydinčių mokytojų vežimui į Lazdijų rajono savivaldybės, 

regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, 

sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus 

nepamokinius renginius) bei mokinių pažintinei ir kultūrinei veiklai (lankyti sociokultūrinę 

ir meninę vertę turinčius objektus); 

6.2. mokinių ugdymo ar jų socialinėms problemoms spręsti (mokinių ir juos lydinčių 

mokytojų vežimui konsultuoti į pagalbos mokiniui įstaigas, mokinių ir juos lydinčių 

mokytojų vežimui į brandos egzaminų centrus laikyti brandos egzaminų, klasių vadovams 

ar socialiniams pedagogams lankyti mokinius šeimose ir kt.); 

6.3. mokytojų ir mokyklų darbuotojų vežimui į kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

vykstančius Lazdijų rajono savivaldybėje ar šalyje; 

6.4. kitoms mokyklų reikmėms ugdymo proceso organizavimui užtikrinti (atsivežti 

įsigytus vadovėlius, ugdymo priemonėms ir kt.).“. 

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas, siūlė 

Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos apraše padaryti tokius pakeitimus: 

- 9 punkte išbraukti žodžius „arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys“; 

- 10 punkte išbraukti žodžius „fiziniai ar kiti juridiniai asmenys“. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166687&VersionID=547804&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

19. SVARSTYTA:  

Lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui paskirstymas.  

Pranešėja – L. Džiaukštienė, savivaldybės gydytoja. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

20. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 

„Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – L. Urbanskaitė, Architektūros skyriaus vedėja - vyriausioji architektė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

21. SVARSTYTA:  

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

neprivatizuojamų žemės sklypų“  pakeitimas. 

Pranešėja – L. Urbanskaitė, Architektūros skyriaus vedėja - vyriausioji architektė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4164805&VersionID=547732&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

22. SVARSTYTA:  

Gatvės. 

Pranešėja – L. Urbanskaitė, Architektūros skyriaus vedėja - vyriausioji architektė.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

23. SVARSTYTA:  

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 5TS-1225 

,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja – V. Radzevičienė, Finansų 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:  

 Garažų nuoma. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

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=4165249&VersionID=547717&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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 Projektas „Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių 

rekonstrukcija“. 

Pranešėjas – A. Pipiras, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

26. SVARSTYTA:  

 Dalinio finansavimo skyrimas.  

Pranešėjas – V. Pilvinis, Investicijų skyriaus vedėjas. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

27. SVARSTYTA:  

Privatizuojamų objektų pradinė pardavimo kaina. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Siūlė sprendimo projekto 1 punkte po žodžio „Tvirtinti“ įrašyti  „žemės sklypo 

(unikalus Nr. 5905-0005-0094)“, o vietoje „50200 Eur“ įrašyti „60200 Eur, iš jų: 10000 Eur 

– žemės sklypo, 50200 Eur – statinių ir kito turto“.  

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

28. SVARSTYTA:  

Žemės sklypo pirkimas. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

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.   

 

29. SVARSTYTA:  

Nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimas. 

Pranešėja – L. Pabarčienė, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė. 

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

Balsavimo rezultatai:  

Už – 20.    

Prieš – 0.  

Susilaikė – 0.  

Nusišalino – 0. 
 Balsavime nedalyvavo – 0.   

 

30. SVARSTYTA:  

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 5TS-1509 

„Dėl leidimo Ramutei Kunigiškienei dirbti projekto vadove“ pripažinimas netekusiu galios. 

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

Diskusijos šiuo klausimu nebuvo.  

NUSPRĘSTA: 

Sprendimas priimtas, pridedamas. 

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 tarybos 

2015 m. rugsėjo 4 d. posėdžio  

darbotvarkės pakeitimo 

 

5TS-149 

2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo  

 

5TS-150 

3 Dėl 2014–2020 m. Alytaus regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos 

 

5TS-151 

4 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-

1431 „Dėl 2015 metų Lazdijų rajono 

savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

         5TS-152 

5 Dėl lėšų skyrimo 

 

 5TS-153 

6 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų 

koeficientų nustatymo   

 

 5TS-154 

7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-998 

,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių 

įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus 

patvirtinimo” pakeitimo 

 

          5TS-155 

8 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1536 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 

bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės 

komplekte 2015–2016 mokslo metams 

nustatymo“ pakeitimo  

 

  5TS-156 

9 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir  

          5TS-157 

 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167396&VersionID=547815&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141834&VersionID=545290&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141834&VersionID=545290&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4073475&VersionID=539859&Referrer=2759f6a1-b305-403c-80fd-9ea1d293f007
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165526&VersionID=547735&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165448&VersionID=547731&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4167807&VersionID=547838&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 

tvirtinimo 

 

Dėl Lazdijų meno mokyklos nuostatų 

patvirtinimo 

 

 

          

 

          

 

         5TS-158 

11 Dėl turto perdavimo Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijai 

 

  5TS-159 

12 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 

nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo 

aukciono būdu dalyvio ir žiūrovo mokesčių 

nustatymo  

 

          5TS-160 

13 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų 

 

   5TS-161 

14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 5TS-

489 „Dėl VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis 

centras" teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

ir tarifų nustatymo" pakeitimo  

 

    5TS-162 

15 Dėl butų ir ūkinio pastato dalies pardavimo 

 

   5TS-163 

16 Dėl buto, esančio Lazdijų r. sav. Kučiūnų 

sen. Kučiūnų k. Alnos g. 15, pardavimo 

 

   5TS-164 

17 Dėl ūkinių pastatų dovanojimo  

 

   5TS-165 

18 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo  

 

   5TS-166 

19 Dėl lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės 

gerinimui paskirstymo 

    5TS-167 

 

20 

 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 

„Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

 

    5TS-168 

21 

 

 

 

 

22 

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 

„Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“  

pakeitimo  

 

Dėl gatvių 

    5TS-169 

 

 

 

 

    5TS-170 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166740&VersionID=547825&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166740&VersionID=547825&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4141098&VersionID=545208&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4143972&VersionID=545488&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4151146&VersionID=546328&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4162114&VersionID=547420&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4166687&VersionID=547804&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4164805&VersionID=547732&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4164805&VersionID=547732&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165842&VersionID=547761&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165352&VersionID=547727&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
http://dvs.lazdijai.lt:49201/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=4165249&VersionID=547717&Referrer=a3ee9593-768d-4188-8d60-1b0239fb7a3d
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23 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 5TS-

1225 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų sporto 

centro valdymo struktūros, pareigybių sąrašo 

ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo“ pakeitimo  

 

  5TS-171 

24 Dėl garažų nuomos 

 

          5TS-172 

25 Dėl projekto „Būdviečio MSNA ir 

valstybinių melioracijos sistemų bei jų 

statinių rekonstrukcija“ 

 

  5TS-173 

26 Dėl dalinio finansavimo skyrimo 

 

  5TS-174 

27 Dėl privatizuojamų objektų pradinės 

pardavimo kainos 

 

          5TS-175 

28 Dėl žemės sklypo pirkimo 

 

  5TS-176 

29 Dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

suteikimo 

 

          5TS-177 

30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 5TS-1509 

„Dėl leidimo Ramutei Kunigiškienei dirbti 

projekto vadove“ pripažinimo netekusiu 

galios 

 

          5TS-178 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   
 

 

 

 

 



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

2015-09-04 POSĖDŽIO NR. 5   

VAIZDO IR GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS  

 

      

 

Posėdis įvyko 2015-09-04. 

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. 41 sek.  

 Failo dydis – 230 MB (241.404.619 baitų).  

 Duomenų sparta – 512 kbps. 

 Bendroji sparta – 543 kbps. 

 Kadrų sparta – 25 kadrai per sekundę.  

 Garso įrašo sparta – 44 kbps. 

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 2015-09-04 POSĖDYJE NR. 5 
 

Pradžia – 1400 val. 

Pabaiga – 15 00 val. 

 

 
 

Eil. 

Nr. VARDAS, PAVARDĖ PASTABOS 

1.  Daiva Ambrazevičienė  

2. Daiva Barkauskienė  

3. Ričardas Dulskas  

4. Jonas Edvardas Juodis  

5. Jūratė Juodzevičienė   

6. Artūras Kašalynas  

7. Odeta Lenkauskienė   

8. Joalita Lynikienė   

9. Artūras Margelis  

10.  Gintautas Mirijauskas  

11. Juozas Patašius  

12. Saulius Petrauskas  

13. Juozas Pileckas  

14. Janina Ražukienė  

15. Benius Rūtelionis  

16. Gintautas Salatka  

17. Vitalius Simanynas  

18. Aldona Šerėnienė  

19. Alvydas Škarnulis  

20. Albinas Žymančius  

 


