
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-07-31     Nr. 51/9P-10 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. liepos 23 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. liepos 30 d. 

Posėdžio pirmininkė – Ausma Miškinienė, Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

pirmininko pavaduotoja. 

Posėdžio sekretorė – Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 13 iš 18 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo lapą 

(Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 2 priedas): 

1. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

2. Gediminas Daukšys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

3. Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

5. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

6. Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Sigitas Leonavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

8. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

9. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

10. Rimas Švedkauskas, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“ atstovas; 

11. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

12. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau 

kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo. 

2. Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

3. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

4. Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

5. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio projektų 

sąrašo pakeitimo ir rezervinio projektų sąrašo panaikinimo. 

6. „Kurk Lietuvai” parengta Lietuvos regionų būklės ir savivaldybių savarankiškumo 

apimties esamos situacijos analizė. 

 

1.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo. 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

                                                 
1 Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas), patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/9S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“. 
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2. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio 

projektų sąrašo pakeitimo ir rezervinio projektų sąrašo panaikinimo. 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

6. SVARSTYTA. „Kurk Lietuvai” parengta Lietuvos regionų būklės ir savivaldybių 

savarankiškumo apimties esamos situacijos analizė. 

Balsavimas nevyko. 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                                             Ausma Miškinienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė             Nijolė Vagnorienė 


