
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-05-07 Nr. 51/9P-5 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. balandžio 23 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d. 

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 12 iš 18 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo lapą 

(Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 2 priedas): 

1. Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegijos atstovė; 

2. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

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. Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

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

9. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

10. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

12. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Tarybos narys Gediminas Daukšys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, 

Tarybos nario balsavimo lapą pateikė pasibaigus Tarybos posėdžiui. Laikoma, kad jis nedalyvavo 

priimant Tarybos sprendimą2. 

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 atstovų paskyrimo į Europos kaimynystės priemonės Latvijos–Lietuvos–Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo komitetą. 

 3. Dėl priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

 4.  Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 5. Dėl priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

 6. Dėl priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

 

                                                 
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“. 
2 Pagal Reglamento 49 p.: Tarybos nariui, Reglamento 47 ar 48 punktuose nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus neužpildžius ir 

neišsiuntus Sekretoriatui Tarybos nario balsavimo lapo ar Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapo 

(atitinkamai 2 arba 5 priedas) laikoma, kad jis nedalyvavo priimant Tarybos sprendimą (-us). 
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1.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl atstovų paskyrimo į Europos kaimynystės priemonės Latvijos–

Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo komitetą. 

Vyko balsavimas dėl 2.1 arba 2.2 alternatyvų. 

2.1 alternatyva: paskirti Sonatą Dumbliauskienę, Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėją, 

pagrindine atstove ir paskirti Svetlaną Griškevičienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

Finansų ir investicijų skyriaus vedėją, pakaitine atstove.  

Pritarė – 2, nepritarė – 10, nusišalino – 0. 

  

 2.2 alternatyva: paskirti Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją, pagrindine atstove ir paskirti Svetlaną Griškevičienę, Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėją, pakaitine atstove.  

Pritarė – 10, nepritarė – 2, nusišalino – 0. 

 

 NUSPRĘSTA. . Pritarti pateiktam sprendimo projektui su 2.2 alternatyva. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

Tarybos pirmininkas Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė 


