LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS IR MERO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

8-osios kadencijos taryba
Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes
galime“

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Lietuvos
socialdemokratų partija

Artūras Margelis

Juozas Patašius

Valdas Petras Mikelionis

Arūnas Vaišnoras

Artūras Kašalynas

Juozas Pileckas

Jonas Edvardas Juodis

Saulius Petrauskas

Gintautas Mirijauskas

Odeta Lenkauskienė

Vitalius Simanynas

Justas Pankauskas

Virginijus Vasiliauskas Aldona Šerėnienė

Dainius Žukauskas

Joalita Lynikienė

Daiva Ambrazevičienė Ričardas Dulskas

Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys
demokratai

Partija „Tvarka ir
teisingumas“

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga
Benius Rūtelionis
Valdas Žička

Albinas Žymančius

Daiva Barkauskienė
Janina Ražukienė

Darbo partija

Jūratė Juodzevičienė

Marija Bakšienė
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Tarybos komitetai ir komisijos
Kultūros, švietimo ir
sporto komitetas

Etikos komisija

Vietinio ūkio ir
aplinkosaugos
komitetas
Sveikatos apsaugos ir
socialinių reikalų
komitetas

Finansų ir ekonomikos
komitetas
Kontrolės komitetas

Peticijų komisija

Komisijos

Komitetai

Kaimo reikalų
komitetas

Visuomeninė
administracinių ginčų
komisija
Antikorupcijos komisija
Strateginio planavimo
komisija
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Vadovai

Meras
Artūras Margelis
Mero pavaduotojas
Valdas Petras
Mikelionis

Administracijos
direktorius
Gintautas
Salatka

Administracijos
direktoriaus
pavaduotoja
Justina Greblikaitė
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Svarstyti
klausimai ir priimti
sprendimai

Įvyko

10 tarybos posėdžių

Įregistruoti

407 sprendimų

projektai

Susipažinti su savivaldybės
tarybos darbotvarkėmis,
tiesiogiai stebėti tarybos
posėdžius galima internete,
savivaldybės svetainėje
www.lazdijai.lt

Priimti

397 sprendimai
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Naujos seniūnijų
teritorijų ribos
2017 m. gruodžio 31 d. tarybos sprendimu pakeistos Lazdijų,
Seirijų ir Veisiejų seniūnijų ribos

Seirijų seniūnijai priskirtos Šlavantų seniūnijos Avižienių,
Buteliūnų, Demeniškių, Mikabalių, Paliūnų, Vabaliūnų
gyvenamosios vietovės. Veisiejų seniūnijai priskirtos
Šlavantų seniūnijos Naujasodžio, Aleksiejiškės, Babrų,
Bajoriškės, Gegutės, Kanaukų, Spartų, Šlavantų
gyvenamosios vietovės. Veisiejų seniūnijai priskirtas
Lazdijų seniūnijos Stankūnų kaimas
Seniūnijų ribos keičiamos ir naujos seniūnijų aptarnaujamų
teritorijų ribos nustatomos atsižvelgiant į gyventojų poreikius
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2017 m. savivaldybės biudžeto vykdymas
Savivaldybės biudžetas (tūkst. eurų)

2017 m. biudžeto
pajamų gauta 4,4%
daugiau nei 2016 m.

23000
22132,4

22000

21624,8

21624,8

21000

20225,5
20000

19000

18776,1

2017 m. biudžeto
išlaidos, lyginant su
2016 m., padidėjo
3,3%

18776,1

18000

17000
Suplanuotas

Patikslintas
Pajamos

Išlaidos

Įvykdytas
7

Verslumo skatinimas
Teikta finansinė parama Lazdijų rajono savivaldybės
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. 2017
metais Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo
programos lėšų panaudota

14 775,25 Eur:

• 5 Lazdijų rajono savivaldybėje registruotų įmonių
steigimo ir darbų saugos mokymų išlaidoms
kompensuoti;
• dalyvavimo parodose ar mugėse, leidinių leidybos
išlaidoms kompensuoti;
•

verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš
fondų ir bankų rengimo išlaidoms dalinai
kompensuoti;

•

maudymosi vietų vandens mikrobiologinių tyrimų
paslaugoms finansuoti ir šachtinių šulinių
geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių
tyrimų paslaugoms finansuoti

Mokymuose, seminaruose,
renginiuose, skirtuose verslumui

202

skatinti, dalyvavo
dalyviai. Verslumo mokymai
jaunimui vyko penkiose Lazdijų
rajono švietimo įstaigose

Buvo
organizuojami
mokymai
mokytojams,
ugdymo
institucijų
darbuotojams ir
mokiniams bei
visuomenei.
Vyko dviejų
dienų kūrybinės
dirbtuvės
„Lazdijų verslo
laboratorija. Nuo
verslo idėjos iki
pirmų realių
žingsnių“
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Medicininio turizmo plėtra Lazdijuose

Laisvos ligoninės patalpos išnuomotos UAB
„Katarakta“
Lenkų medikai savo veiklą Lazdijuose pradėjo
nuo kataraktos operacijų
Chirurginių paslaugų spektras pasipildė
naujomis – pradėtos atlikti venų operacijos,
ruošiamasi pradėti urologines operacijas
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„Verslo sparnų“ apdovanojimai – verslininkams
Ketvirtus metus iš eilės renginyje, kurį organizuoja
Lazdijų švietimo centras ir rajono savivaldybė,
pagerbti per metus labiausiai pasižymėję
verslininkai – daugiausiai prisidėję prie šio krašto
plėtros, garsinę Lazdijų vardą Lietuvoje ir pasaulyje

Iškilmingo renginio metu apdovanoti geriausi
rajono savivaldybės verslininkai:
Apdovanojimas ,,Verslo dosna“ atiteko verslininkui
Gintautui Kūlokui
„Drąsių investicijų“ nugalėtoju tapo UAB
„Mockavos terminalas“
Nominacija „Už turizmo verslo vystymą“ atiteko
UAB „Paukščių gojus“

Nominacijos „Už Lazdijų vardo garsinimą“
nugalėtojas – UAB „Katarakta“
,,Verslo šeimos“ apdovanojimą gavo IĮ „Dzūkų
magyras“
Apdovanojimas ,,Verslo bitė“ buvo įteiktas Erikai
Sorakienei, Grožio studijos Lazdijuose įkūrėjai
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Parama nevyriausybinėms organizacijoms ir
bendruomenėms

NVO ir bendruomenių projektams 2017
m. iš savivaldybės biudžeto skirta 47
tūkst. eurų
Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų ir
neįgaliųjų socialinės integracijos projektų
finansavimas

Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas konkurso
būdu, lėšų skyrimas nevyriausybinių organizacijų projektų
bendrafinansavimui, išlaidų kompensavimui pagal
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pateiktus prašymus

Suteikta parama religinėms bendruomenėms
2017 m. savivaldybės taryba 41,17 tūkst. eurų parėmė religinių bendruomenių veiklą,
padėjo tvarkyti ir išlaikyti jų turimą materialinę bazę
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Melioracijos projektų finansavimas
Pagal Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos priimtus ankstesnių metų
sprendimus vykdomas
įsipareigojimas teikti finansinę
paramą projektams:
1. „Jukneliškės MSNA ir
valstybinių melioracijos sistemų
bei jų statinių rekonstrukcija”
2. „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos
melioracija“ ir valstybinių
melioracijos sistemų bei jų
statinių rekonstrukcija”
3. „Žaliosios melioracijos sistemų
naudotojų asociacijos ir
valstybinių melioracijos sistemų
bei jų statinių rekonstrukcija”

Nuo 10 iki 21 proc. projektų vertės,
iš viso už 155 542 eurų, buvo
finansuojama iš Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto lėšų,
padedant atnaujinti žemės ūkio
naudotojų melioracijos sistemas
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Mėsinių galvijų skaičiaus didėjimas
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2018 metų sausio 1 d. duomenimis, Ūkininkų ūkių
registre įregistruoti 3 046 Lazdijų rajono
savivaldybėje veikiantys ūkininko ūkiai (10 vnt.
daugiau nei 2016 m.)
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Mėsinių galvijų skaičius,
vnt.
Mėsinių galvijų skaičius, vnt.

2017 m.

Lazdijų rajono savivaldybėje registruoti 1693
galvijų laikytojai, kurie laikė 14174 galvijus, iš
jų 4860 karvių
Padidėjo mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų
skaičius, jų buvo laikoma 6490 (893
laikytojai), taip pat augintos 6099 avys (445
laikytojai)

14

Specializuota mėsinių galvijų paroda Lazdijuose

2017 m. rugsėjo 8–9 d. Lazdijų hipodrome surengta specializuota mėsinių galvijų paroda. Jos tikslas – populiarinti mėsinę
gyvulininkystę visoje Lietuvoje ir skatinti drąsiai imtis perspektyvaus mėsinės galvininkystės verslo. Lazdijų rajonas šiuo metu
turi per 20 veislinių galvijų augintojų, kurių ūkiuose ganosi aubrakai, limuzinai, angusai, galovėjai, hailandai, gausus būrys
ūkininkų užsiima mėsinių veislių mišrūnų galvijų auginimu. Mėsinės galvijininkystės sektorius Lazdijų rajone per pastaruosius
metus ženkliai išsiplėtė. Tą patvirtina ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. Remiantis jais, mėsinių
grynaveislių bei jų mišrūnų galvijų skaičius Lazdijų rajone per maždaug ketverius metus išaugo daugiau kaip trimis tūkstančiais
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Rajono kelių priežiūra ir asfaltavimas
Suremontuota 17,954 km žvyrkelių

Išasfaltuota 2,155 km vietinės reikšmės
kelių ir gatvių su žvyro danga
Atnaujinta 993 m vietinės reikšmės kelių ir
gatvių asfaltbetonio dangos
Baigtos remontuoti 3 automobilių stovėjimo
aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų
namų: Veisiejų m. tarp daugiabučių gyv.
namų Montvilos g. 32 ir 34, Lazdijų m. prie
daugiabučių gyv. namų Senamiesčio g. 9 ir
Dainavos g. 11

Baigtas 1,400 km ilgio kelio su žvyro
danga Nr. LZ0343 Paulenka–Mėčiūnai
rekonstravimas
Atnaujinta 125 m šaligatvių dangos
Įrengta nauja pralaida per Murgų upelį Kalvelių k.

5,298

Užbaigtas
km ilgio vietinės
reikšmės kelio, kuris jungia valstybinės
reikšmės krašto kelią Nr. 181 Seirijai–
Simnas–Igliauka su valstybinės reikšmės
rajoniniu keliu Janėnai–Meteliai,
rekonstravimas. Kelias veda per Žagarių,
Nakrūniškės, Straigiškės k.
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Žagarių kelias
Kelias veda nuo Seirijų miestelio
Dusios ežero link, per Žagarių,
Nakrūniškės, Straigiškės kaimus.
Kelio sutvarkymui skirta 740 000
eurų iš rajono savivaldybės
biudžeto
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APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS NAUDOJANT ESCO ŠVIESESNĖ IR SAUGESNĖ APLINKA
Metinės išlaidos apšvietimui

Pakeista apie 2 tūkst. šviestuvų

€140 000

Atnaujinta ir modernizuota
valdymo sistema, pakeisti
nusidėvėję elementai stulpuose

€120 000
€100 000

€30 000

€80 000

Naujieji šviestuvai tarnaus 20
metų

€77 232

€60 000
€40 000

€0

€84 233

€20 000

€37 947

€37 947

€0
Energijos sąnaudos Energijos sąnaudos Energijos sąnaudos
iki ESCO projekto + ESCO paslauga po ESCO projekto

El. sąnaudos

Eksploatacija / ESCO

Kasmet bus sutaupoma apie 60
% apšvietimui suvartojamos
elektros
Tai leis savivaldybei kasmet
sutaupyti daugiau kaip 70 tūkst.
Eur
Per įrangos tarnavimo laiką bus
sutaupyta 700 tūkst. Eur
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Renovuoti daugiabučiai namai
Iki 2017 m. pabaigos renovuoti 24 daugiabučiai
gyvenamieji namai

2017 m. baigti renovuoti:

M. Gustaičio g. 2, Lazdijai;
Vilniaus g. 28, Lazdijai;
Radvilų g.17, Veisiejai;
V. Montvilos g. 18, Veisiejai;
V. Montvilos g. 28, Veisiejai;
V. Montvilos g. 32 (1-6), Veisiejai;
V. Montvilos g. 30, Veisiejai
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Jaunimo pažangumo ir iniciatyvų skatinimas
Lapkričio 23 d. vyko Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuojamo konkurso apdovanojimai.
Renginio metu nominacijos įteiktos savivaldybių ir verslo
atstovams, atrinktiems pagal teiktas paraiškas ir
siekusiems tapti „Draugiška jaunimui savivaldybe“ ir
„Draugišku jaunimui verslu“. Draugiškiausia jaunimui
nominuota ir Lazdijų rajono savivaldybė

Tęsiama „Mero pusryčių“ tradicija, kurių metu
apdovanojami moksleiviai, pasiekę labai gerų
rezultatų savivaldybėje, šalyje ir už jos ribų

„Mero pusryčiai“
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Mokykloms – nauji
geltonieji autobusai

2017 m. gauti du mokykliniai autobusiukai.
Jie atiteko Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijai ir Lazdijų mokyklai-darželiui
„Kregždutė“
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Jaunimo vasaros stovykla
2017 metų Lazdijų rajono
savivaldybės jaunimo vasaros
stovyklos tema – pilietiškumas. Per
tris dienas 56 jaunuoliai stovykloje
susitiko su etnokultūros,
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos,
Lietuvos kariuomenės bei
sveikatos biuro atstovais
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Kovo 11-ąją Lazdijuose įprasmintas generolo
A. Ramanausko-Vanago atminimas
Iškilmių metu buvo atidengtas
paminklas 1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos Deklaracijos
signatarui, LLKS gynybos pajėgų
vadui generolui Adolfui
Ramanauskui-Vanagui. Jo vardu
pavadintoje aikštėje, pačiame
miesto centre, priešais Šv. Onos
bažnyčią, šis skulptoriaus Jono
Jagėlos sukurtas paminklas
pastatytas Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centro (LGGRTC) iniciatyva
bendradarbiaujant su Lazdijų
rajono savivaldybe
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Pagerbti ir įamžinti visi Lazdijų rajono Nepriklausomybės
kovų savanoriai ir Vyties kryžiaus kavalieriai
Artėjant valstybės atkūrimo
100-mečiui, 2016 metais
buvo pradėtas įprasminti
Lazdijų rajone kovojusių už
Lietuvos laisvę 1919–1920
metų nepriklausomybės
kovų savanorių ir Vyties
kryžiaus kavalierių
atminimas

Lazdijų rajono
savivaldybė viena
pirmųjų Lietuvoje
atminimo lentomis šalia
rajono bažnyčių įamžino
laisvės kovotojus. Prie
atminimo lentų gaminimo
prisidėjo Lazdijų rajono
savivaldybė bei privatūs
rėmėjai

24

Jaunųjų šaulių skatinimas
2017 metais už
savivaldybės
lėšas buvo
nupirkta 50
šaulių uniformų
komplektų ir
įteikta visų
savivaldybės
mokyklų
jauniesiems
šauliams
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Pradėtas Lietuvos šimtmečio vėliavos
žygis po Lazdijų kraštą
2017 m. kovo 31 dieną, Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos posėdžio metu, žygį po Lazdijų kraštą pradėjo
Lietuvos šimtmečio vėliava. Žygis skirtas artėjančioms
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms
paminėti. Vėliavą sukūrė ir, minint 99-ąsias Lietuvos
valstybės atkūrimo metines, per šventines iškilmes
Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui įteikė
kraštietė Aldona Mikalonienė
Ši vėliava, ant kurios pasirašė meras
A. Margelis bei tarybos nariai, visus
metus keliavo po Lazdijų rajono
savivaldybės seniūnijas bei jose
esančias įstaigas, o jų vadovai
įsiamžino palikdami savo autografą,
taip pažymėdami, jog 2018-aisiais
Lietuva minės garbingą Valstybės
atkūrimo šimtmetį
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Skirta lėšų Seinų vysk. Antano Baranausko fondui
„Lietuvių namai“ tautiniams drabužiams įsigyti
Siekiant prisidėti prie
lietuviškos kultūros sklaidos
lietuvių etninėse žemėse bei
puoselėjant bendradarbiavimą
su Seinų vysk. Antano
Baranausko fondo „Lietuvių
namai“, skirta lėšų (8016
Eur) „Lietuvių namų“ tautinių
šokių kolektyvui
„Seina“ tautiniams
kostiumams įsigyti.
Tai suteiks galimybes
kolektyvui dalyvauti Lietuvos
šimtmečio dainų šventėje
VARDAN TOS 2018
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Apdovanojimai

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus
apskrities karininko A. Juozapavičiaus
šaulių 1-osios rinktinės vadas kapitonas
Skirmantas Valatkevičius už nuoširdų
bendradarbiavimą ir asmeninį indėlį
ugdant jaunuosius šaulius Lazdijų rajono
vadovą A. Margelį apdovanojo III laipsnio
Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu už
nuopelnus Šaulių sąjungai

Savivaldybių kontrolierių asociacijos
prezidentas, Marijampolės savivaldybės
kontrolierius Juozas Vaičiulis įteikė merui
padėką už vietos savivaldos stiprinimą,
Europos vietos savivaldos chartijos ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
principų įgyvendinimą, kontrolės ir audito
tarnybos nepriklausomumo užtikrinimą
tikslinei ir tvariai valstybės viešųjų finansų
panaudojimo politikai savivaldoje.
Padėka įteikta Kontrolės ir
audito institucijos įkūrimo 25erių metų proga. Kartu su
padėka merui A. Margeliui
įteiktas ir išskirtinis medalis,
kurio briaunoje – Kontrolės ir
audito tarnybų šūkis
„Veikime nepriklausomai,
teisėtai, efektyviai,
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ekonomiškai ir rezultatyviai“

Lietuvos savivaldybių indeksas 2017
„Lazdijų r. savivaldybė gerai tvarkosi su finansais ir
nekilnojamuoju turtu. Pirmiausiai dėl to, kad ši
savivaldybė 2016 m. labiausiai sumažino biudžeto
skolą lyginant su 2015 m. (nuo 56 proc. iki 39 proc.).
Antra, visi viešieji pirkimai buvo skelbiami, nebuvo nei
vieno vidaus sandorio, tai rodo skaidrų biudžeto lėšų
naudojimą. Trečia, savivaldybei priklausė mažiau nei
vidutiniškai pastatų ir patalpų (remiantis savivaldybės
teiktais duomenimis, 3700 kv. m/1000 gyv. lyginant su
4980 kv. m/1000 gyv. vidurkiu*), visai nedaug buvo
nenaudojamo turto (68 kv. m/1000 gyv. lyginant su
266 kv. m/1000 gyv. vidurkiu*)“**

Sritis „Transportas“ įvertinta maksimaliu 100 balų
Gerai įvertintos sritys: Biudžetas“, „Turto valdymas“
Srityse „Gyventojams“ lenkiame 17-a, o „Valdymas“ –
38-ias savivaldybes
** Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys

29

Lazdijuose vyko II tarptautinis aisštoko turnyras
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos stadione vyko tarptautinis aisštoko (bavariškojo
akmenslydžio) turnyras LMGG taurei laimėti. Jame varžėsi 10 komandų iš Lenkijos, Baltarusijos,
Suomijos, Rusijos ir Lietuvos. Turnyrą organizavo Lietuvos aisštoko federacija kartu su Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos kūno kultūros mokytoju ir Lietuvos aisštoko rinktinės treneriu Žilvinu
Eidukaičiu bei Rytų Europos aisštoko vadovu Udo Reichenecker, kuris kartu buvo ir vyriausiasis
turnyro teisėjas
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Lazdijų rajono savivaldybėje ‒ Šv. Jokūbo
kelias
Lazdijų viešosios bibliotekos salėje vyko renginys, skirtas Šv.
Jokūbo kelio Lietuvoje bendros idėjos, tikslų ir vizijos
pristatymui
Šv. Jokūbo kelias - katalikų piligriminis kelias į Kompostelos Santjago
katedrą Ispanijoje, kur, manoma, yra palaidotas Apaštalas Jokūbas.
Europos Taryba 1987 metais paskelbė Santiago de Compostela
deklaraciją, pripažindama Šv. Jokūbo kelią pirmuoju Europos kultūros
kelių maršrutu, o 1993 m. šis kelias įtrauktas į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą.
2017 m. Lazdijų rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje parengė ir
sužymėjo šiuolaikišką turistinį, pažintinį Šv. Jokūbo kelio maršrutą
(Meteliai – Šventežeris – Lazdijai - Seinai), iš viso 59 km, padedantį
keliaujantiems piligrimams atrasti Lazdijų krašto gamtos ir kultūros
paveldo vertybes, lankytinas vietas ir dzūkišką vietinių gyventojų
svetingumą.
Šis piligriminis kelias, esantis Lazdijų rajono savivaldybėje, jungia
Lietuvą su tarptautiniu Šv. Jokūbo kelio tinklu Europoje

Šv. Jokūbo kelias, besitęsiantis per
mūsų šalį, prasideda Lietuvos
šiaurinėje dalyje, ties Latvijos–
Lietuvos siena, ir Lietuvos teritorijoje
baigiasi Lazdijų savivaldybėje, ties
Lietuvos–Lenkijos siena (bendras
kelio ilgis 410 kilometrų)
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Tarptautinių ryšių plėtra
2017 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Estijos Respublikos Tervos savivaldybe
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Tarptautinių ryšių plėtra
2017 m. su darbo vizitais aplankytos Baranivkos
savivaldybė Ukrainoje, Ambrolaūrio savivaldybė
Gruzijoje, Lukovo savivaldybė Lenkijoje, Tervos
savivaldybė Estijoje

Lazdijų rajono savivaldybė yra pasirašiusi
bendradarbiavimo sutartis su šių valstybių miestais:
Gruzija, Ambrolaūris
Ukraina, Baranivka
Estija, Terva
Švedija, Tomelilla
Norvegija, Holmestrandas
Lenkija: Lukovas, Seinai, Punskas, Plaska,
Augustavas
Baltarusija, Gardinas
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Rusija (Kaliningrado sritis), Nesterovo rajonas

Bendradarbiavimas su šalies savivaldybėmis
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
delegacija, vadovaujama mero Artūro
Margelio, su vizitu lankėsi Radviliškio
rajono savivaldybėje, kur pasidalijo
gerąja patirtimi apie vykdomus
projektus, švietimo įstaigų sistemą,
kultūrinės veiklos administravimą,
kaimo bendruomenių veiklą, viešųjų
paslaugų administravimą bei įvairiais
kitais klausimais
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Pagalba vaikams: nemokamas numeris
Nuo 2016 m. įvestas
nemokamas, visą parą
veikiantis pagalbos vaikams
numeris 8

800 20002

Skambinti gali vaikai, jų
artimieji, kaimynai ir kiti
gyventojai

Konfidencialumas
garantuojamas

Foto iš http://www.evantell.org/blog/spiritual-help-for-a-hurting-child/

2017 metais Lazdijų rajono gyventojai tapo pilietiškesni ir aktyvesni pranešant apie vaiko teisių
pažeidimus rajone: į nemokamą pagalbos liniją vaikams skambino 344 kartus (2016 m. - 270
kartų)
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Globėjai ir rūpintojai
Penkių asmenų grupei vyko įvadiniai
mokymai pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių rengimo programą
Septynių asmenų grupei vyko tęstiniai
mokymai
Suteikta 112 konsultavimo paslaugų
asmenims, norintiems globoti (rūpintis) ar
įsivaikinti vaikus

Suteikta 201 informavimo paslauga (telefonu
ir elektroniniu paštu)
2017 m. penkiems asmenims buvo įteikti
globėjų pažymėjimai
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Bendruomeniniai vaikų globos namai
Savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje įsteigė
bendruomeninius vaikų globos namus
Nupirkti 2 gyvenamieji namai Bajoriškių ir
Staidarų kaimuose

Juose įkurtuose bendruomeniniuose globos
namuose gyvena 20 socialinės globos
namų „Židinys“ auklėtinių.

STAIDARAI

BAJORIŠKIAI

Su vaikais dirba:
2 socialiniai pedagogai
2 socialiniai darbuotojai
10 socialinio darbuotojo padėjėjų
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Sėkmingi investiciniai projektai
2017 m. baigtas įgyvendinti

VšĮ Lazdijų kultūros
centro
investicinis projektas, kurio vertė

2,95 mln. eurų
Pradėti įgyvendinti 22 projektai,
kurių vertė daugiau nei 10,75
mln. eurų
Pateikta 16 paraiškų / projektinių
pasiūlymų, kurių vertė daugiau nei

2,55 mln. eurų
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Atidarytas Mockavos terminalas

Mockavos terminalas yra vienintelis terminalas visoje Lietuvoje, į kurį veda europietiško ir rusiško standarto geležinkelio vėžės.
Pagal planuojamą pajėgumą pretenduoja tapti vienu didžiausių geležinkelio krovinių terminalų. Šiuo metu vežami naftos
produktai – dyzelinas, benzinas iš Baltarusijos, Rusijos. Terminale jie perkraunami į pastatytas talpyklas. Vėliau šis kuras,
perkrautas į cisternas, esančias ant europietiško standarto vėžės, keliauja į Lenkiją, Čekiją, kitas Europos Sąjungos šalis. Dalis
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kuro lieka ir Lietuvoje

Atnaujinta Veisiejų Sigito Gedos gimnazija
Pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje buvo
vykdomas projektas „Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos pastato adresu Jaunimo g. 8,
Veisiejai, Lazdijų r., modernizavimas“

Iš Švietimo įstaigų modernizavimo
programos buvo skirta 80 000 eurų. Prie
projekto įgyvendinimo Lazdijų rajono
savivaldybė prisidėjo 50 proc., t. y. 40 000
eurų. Įgyvendinant projektą, buvo
modernizuoti medžio ir metalo technologijų
kabinetai, koridorius ir pagalbinės patalpos,
esančios rūsyje, sanitariniai mazgai,
atnaujintos vandentiekio ir nuotekų
šalinimo sistemos, šildymo ir apšvietimo
sistemos, įrengta remontuotų patalpų
apsaugos ir gaisrinės saugos sistema,
atlikti kiti darbai
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„VšĮ Lazdijų ligoninės infrastruktūros pritaikymas
žmonėms su negalia“ Nr. CPVA-V-607-02-0008

Projekto tikslas - Lazdijų
ligoninės infrastruktūros
pritaikymas neįgaliesiems

Projekto vertė -119 986,13 Eur
Projekto pradžia 2017-06-28
Projekto pabaiga 2018-11-30
41

Integrali pagalba į namus 2017 metais
Tęsiamas projekto
„Integrali pagalba į namus
Lazdijų rajono
savivaldybėje“ vykdymas

Komandos aprūpintos naujais
lengvaisiais automobiliais, slaugos bei
neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonėmis. Darbuotojams sudarytos
sąlygos kelti kvalifikaciją

Veikia 3 mobilios
komandos, susidedančios
iš slaugytojo, socialinio
darbuotojo, jų padėjėjų
bei kineziterapijos ar
masažo specialisto.
Komandos integralią
pagalbą suteikė 40-čiai
specialiųjų poreikių
asmenų. Šiuo metu
integrali pagalba teikiama
29 asmenims
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Lazdijų kultūros centro modernizavimas

Statybos darbai pradėti 2008 metais ir baigti 2017-aisiais. Iš viso per šį laikotarpį į objektą investuota
2 949 867 eurai. Kultūros ministerija Lazdijų kultūros centro renovacijai skyrė 2 409 538 eurus, o
Lazdijų rajono savivaldybė – 540 329 eurus. Už šias lėšas sukurta kultūrinei veiklai vykdyti reikalinga
infrastruktūra: modernizuota didžioji salė, atidaryta „Šokių menė“, sutvarkyta mažoji salė, įrengta
kūrybinė erdvė mažiems renginiams ar susitikimams „Veiksmo šachta“, numatytos erdvės
parodoms, sukurtos dailės ir muzikos studijos, atnaujinti 2 metodiniai kabinetai, darbuotojams
sukurtos tinkamos darbo sąlygos
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Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas

Projektu „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“ siekiama užtikrinti saugias ir efektyvias sąlygas gyventojams pereiti
per geležinkelį. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta saugaus eismo reikalavimus atitinkanti skirtingo lygio pėsčiųjų
perėja. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 1 123 480,93
Eur, iš jų: 954 958,79 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 168 522,14 Eur rajono savivaldybės biudžeto lėšos
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Tik žengdami pirmyn, kartu mes galime nuveikti daug!
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