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Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 19 d. 13.30 val. 

Posėdžio pirmininkai: Dalia Matukienė, Nerijus Cesiulis. 

Posėdžio sekretorė: Giedrė Urkienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegijos atstovė, Nerijus Cesiulis, 

Alytaus miesto savivaldybės meras, Gediminas Daukšys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

atstovas, Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Algis Kašėta, Varėnos rajono 

savivaldybės meras, Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, Audrius Klėjus, 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys, Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

narys, Sigitas Leonavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas, Dalia 

Matukienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo, Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono 

savivaldybės merė, Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys, Lina 

Sosunovičienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovė, Rimas 

Švedkauskas, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“ atstovas, Linas Urmanavičius, 

Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės 

meras.  

Nedalyvavo tarybos nariai: Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, Aistė 

Pranckuvienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė.  

Kvorumas yra. Dalyvavo 16 Alytaus regiono plėtros tarybos narių iš 18. 

Dalyvavo kviesti asmenys: Elida Drapienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktorė, Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

grupės patarėja, Birutė Kurbanovaitė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė ir 

kt.  

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Alytaus regiono plėtros tarybos veiklą reglamentuojančių pagrindinių nuostatų 

pristatymas. 

2. Tarybos pirmininko rinkimai. 

3. Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 

4. Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui suteikimo. 

5. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m. 

6. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių pristatymas.  

7. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudarymo. 

8. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos narių / atstovų delegavimo į: 

 Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą; 

 Europos Sąjungos regionų komitetą;  

 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bend-

radarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delegacijoje; 

 Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo 

darbo grupę; 

 LR aplinkos ministerijos projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo į-

monių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą.  

9. Dėl 2014-2020 m. Alytaus regiono plėtros plano pakeitimo. 



 

Posėdį pradėjo Alytaus regiono plėtros tarybos narė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pas-

kirtas asmuo, Dalia Matukienė. Ji pasveikino Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) naujos 

sudėties narius, palinkėjo gero darbo. Posėdžio pirmininkė informavo, kad posėdyje dalyvauja 16 

tarybos narių iš 18 – kvorumas yra. Taip pat informavo, kad Tarybos narys Ričardas Malinauskas, iš 

anksto pranešė, kad posėdyje nedalyvaus, savo nuomonės numatomais Tarybos posėdyje svarstyti 

klausimais nepateikė. Tarybos narė Aistė Pranckuvienė apie nedalyvavimą nepranešė. 

Dalia Matukienė pasiteiravo, ar nėra klausimų, kuriuos būtų papildomai įtraukti į posėdžio 

darbotvarkę. Pasiūlymų nebuvo. Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti už pateiktą darbotvarkės pro-

jektą. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos veiklą reglamentuojančių 

pagrindinių nuostatų pristatymas. 

Pranešėja Elida Drapienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktorė, pasveikino Tarybos narius ir pakvietė visus susipažinti prisistatant. 

Supažindino su Tarybos sekretoriato darbuotojais.  

Tarybos nariams buvo pristatyti Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatai ir Alytaus regiono 

plėtros tarybos darbo reglamentas. Pateikta informacija, kokiais teisės aktais Taryba vadovaujasi savo 

veikloje, pristatytas Tarybos tikslas ir funkcijos, turimos teisės. Akcentuota Tarybos narių 

atsakomybė, dėl nešališkumo deklaracijų pasirašymo (kurios pasirašyti buvo pateiktos prieš posėdį) 

ir jų laikymosi, viešųjų ir privačių interesų derinimo bei atsakomybės nusišalinti, jeigu iškyla viešųjų 

ir privačių interesų konfliktas. Tarybos nariai informuoti apie atsakomybę ir galimybę pranešti apie 

galimus korupcijos ar sukčiavimo atvejus bei pateikta informacija kokiu būdu ir kur tai galima 

padaryti. Taip pat paminėta atsakomybė pranešti apie nedalyvavimą posėdžiuose. Aptartas Tarybos 

darbo organizavimas, Tarybos posėdžių formos. Atkreiptas dėmesys, kad, kai nuo Alytaus regiono 

plėtros tarybos yra deleguojami nariai, atstovai į įvairias komisijas ar tam tikras darbo grupes, 

komitetus ir kt., Taryba gali deleguoti tik Alytaus regiono plėtros tarybos narius.  

Pranešimas pridedamas. 

 

2. SVARSTYTA. Tarybos pirmininko rinkimai. 

Dalia Matukienė, posėdžio pirmininkė, informavo, kad vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 7 punktu, Alytaus regiono plėtros 

taryba renka iš regiono plėtros tarybos narių tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, atleidžia juos iš 

šių pareigų. Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamento 5.3 papunktis nustato, 

kad į pirmojo naujai sudarytos Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą įtraukiamas klausimas dėl 

Tarybos pirmininko rinkimų. Ji pakvietė Tarybos narius siūlyti kandidatus į Alytaus regiono plėtros 

tarybos pirmininkus.  

Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras, kandidatu į Alytaus regiono 

plėtros tarybos pirmininkus pasiūlė, Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą. 

Daugiau pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą, išrinkti Alytaus regiono 

plėtros tarybos pirmininku. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 



Pirmininkavimas Tarybos posėdžiui perduodamas išrinktajam Tarybos pirmininkui Nerijui 

Cesiuliui. 

 

 

Vyriausybės paskirta  

regiono plėtros tarybos narė   Dalia Matukienė 

 

  

Posėdžio sekretorė  Giedrė Urkienė 

 

 

3. SVARSTYTA. Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 

Nerijus Cesiulis, Tarybos pirmininkas, informavo, kad Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 7 punktu, Alytaus regiono plėtros 

taryba renka iš regiono plėtros tarybos narių tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, atleidžia juos iš 

šių pareigų. Jis kandidate į Tarybos pirmininko pavaduotojus pasiūlė Ausmą Miškinienę, Lazdijų 

rajono savivaldybės merę.  

Daugiau pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Ausmą Miškinienę, Lazdijų rajono savivaldybės merę, išrinkti Alytaus 

regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoja. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 16; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 
 

4. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui suteikimo. 

Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad vadovaujantis Alytaus regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento 5.6 papunkčiu ir atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau - 

Taryba) veiklos praktiką, siūloma Tarybai suteikti Tarybos pirmininkui, jo nesant – Tarybos 

pirmininko pavaduotojui šiuos įgaliojimus: 

1. Organizuoti pasitarimus dėl kylančių Tarybos veiklos bei regionui svarbių klausimų;  

2. Atstovauti arba paskirti Tarybos narį atstovauti Tarybą Lietuvos Respublikos Seime, Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstai-

gose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose;  

3. Pasirašyti raštus bei kitus dokumentus, kurie neprieštarauja Alytaus regiono plėtros tary-

bos oficialiai išreikštai nuomonei ir priimtiems sprendimams. 

4. Pasirašyti raštus dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų prog-

ramų administravimu, kai jie derinami be pastabų, t. y. Tarybos darbo grupė ir/ar Tarybos nariai per 

nustatytą terminą nepateikia pastabų ar pasiūlymų. 

Informavo, kad sprendimo projektas suderintas su Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

grupe š. m. gegužės 30 d. darbo grupės pasitarime.  

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui sutei-

kimo“ projektui. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 16; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

5. SVARSTYTA. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai 

po 2020 m. 



Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja, pris-

tatė informaciją apie regioninės politikos pokyčius po 2020 metų. Pranešėja informavo apie planuo-

jamus Regioninės plėtros (toliau – RPT) įstatymo pakeitimus, kuriuos priėmus regionų plėtros tary-

boms būtų suteikiamas juridinio asmens statusas ir savarankiški įgaliojimai bei keistųsi regionų plėt-

ros tarybų organizacinė struktūra. Taip pat Vidaus reikalų ministerijos atstovė informavo, kad bus 

siekiama, jog būtų numatytas „lėšų krepšelis“ kiekvienam regionui, tam kad būtų galima spręsti konk-

rečiame regione kylančias problemas, o regionų plėtros tarybos būtų atsakingos už konkrečių re-

zultatų ir rodiklių pasiekimą. Ji atkreipė dėmesį, kad bus siekiama, jog regionai ir savivaldybės imtųsi 

atsakomybės už investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą, kad būtų užtikrintos visiems gyvento-

jams orios gyvenimo sąlygos, darbo vietų pasiekiamumas bei kokybiškos paslaugos. 

Pranešimas pridedamas. 

Vyko diskusija pristatomu klausimu. 

Algirdas Vrubliauskas išsakė pastebėjimą, kad neišgirsta apie tai, kokiu procentu bus fi-

nansuojami projektai po 2020 m.  

Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad 25 proc. būtų jau gerai, bet siekiamybė yra 30 proc.  

Algirdas Kašėta paklausė, kas finansuos Tarybos sekretoriato išlaikymą bei apie finansa-

vimo lėšų paskirstymą regione – ar regiono centrai, tokie kaip Alytus, Druskininkai nenutrauks lėšų 

nuo „nenašių žemių“. 

 Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad visoms RPT įstatyme numatytų funkcijų atlikimas turėtų 

būti finansuojamas iš Regioninės plėtros programos lėšų, visos kitos funkcijos – iš regiono savival-

dybių biudžetų. Į klausimo antrąją dalį dėl finansavimo lėšų paskirstymo, atsakė, kad niekas nenuro-

dys, kur turi būti finansuojama, viską turės spręsti Taryba. 

Sigitas Leonavičius paklausė, ar Regiono plėtros taryba turės galią apsaugoti regiono vys-

tymą nuo išorinės nekonkurencinės įtakos (kai įvairius sprendimus įtakoja politikai, palaikydami tam 

tikrus regionus), dėl ko gali strigti strateginių projektų įgyvendinimas regione (paminėta LEZ ir ae-

rodromo klausimai).  

Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad tikslas yra pereiti nuo konkuravimo prie bendradarbiavimo. 

Taip pat paminėjo, kad tokie projektai, kaip LEZ gali būti ir ne regiono kompetencijos dalis. Planuo-

jama, kad regioniniams tikslams iš sektorinių ministerijų pinigų nebus, jie bus vienoje vietoje ir už jų 

paskirstymą bus atsakinga tik Taryba, todėl bus užkirstas kelias įtakai iš ministerijų.  

 

6. SVARSTYTA. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo ga-

limybių pristatymas. 

Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja, 

pristatė Vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę, kuria planuojama finansuoti miesto 

inžinerinę infrastruktūrą, svarbią verslui.  

Pranešimas pridedamas. 

Birutė Kurbanovaitė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė, 

apžvelgė, kaip reikia pasirengti, norint pritraukti investicijas į „plyną lauką“ 

Pranešimas pridedamas. 

Vyko diskusija pristatomu klausimu. 

Andrius Jučas paklausė Rasos Tamulevičiūtės, ar pagal pristatytą priemonę bus galima 

teikti projektinius pasiūlymus finansuoti apleistų pastatų, priklausančių privatiems asmenims, 

sutvarkymĄ. Ar yra galimybė tokiam privačiam asmeniui tapti projekto partneriu?.  

Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad yra daug neaiškių klausimų, tokių kaip – kas rūpinsis to 

pastato įveiklinimu ir t.t. pasiūlė susiskambinti ir konkretų atvejį aptarti detaliai. 

Sigitas Leonavičius paklausė kokia situacija kituose regionuose dėl LEZ valdymo. Kas juos 

valdo – operatoriai, ar savivaldybės. 

Birutė Kurbanovaitė atsakė, kad reikėtų pasitikslinti dėl šios informacijos, bet pagrinde 

LEZ‘ai yra valdomi operatorių. 

Algis Kašėta paklausė kokiu maksimaliu atstumu turėtų būti nutolę gretutinės teritorijos nuo 

miesto ribos, kad galėtų būti pavadintos susieta teritorija. 



 Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad nustatyto atstumo nėra. Svarbu, kad ta susieta teritorija 

užtikrins mieste gyvenantiems žmonėms darbo vietas. Tai bus ne kilometrų, bet pagrindimo klausi-

mas.  

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudarymo. 

Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad 2015 m. spalio 5 d. Alytaus regiono plėtros 

taryba (toliau - Taryba) sprendimu Nr. 51/6S-24 buvo sudariusi darbo grupę regiono plėtros tarybos 

nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms teikti (toliau – Darbo grupė), kuri įgaliojimų 

neteko patvirtinus naujos sudėties Alytaus regiono plėtros tarybą. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 8 

punkto bei Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento 5.5 papunkčio nuostatomis, siūloma 

regiono plėtros tarybai iš regiono savivaldybių atstovų sudaryti Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

grupę regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams 

teikti. 

Atsižvelgiant į regionui svarbius klausimus bei praėjusios kadencijos Alytaus regiono plėt-

ros tarybos darbo grupės (toliau – darbo grupė) veiklą, siekiant kuo efektyvesnės regiono plėtros 

tarybos veiklos, siūloma numatyti šiuos papildomus pavedimus darbo grupei: 

 teikti pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros plano parengimo bei įgyvendinimo;  

 teikti pasiūlymus dėl Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo plano pa-

tikslinimo bei įgyvendinimo; 

 teikti pasiūlymus dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais ir kitais regio-

nui svarbiais klausimais. 

Sprendimo projekte numatomas įpareigojimas darbo grupei parengti ir pasitvirtinti darbo 

grupės darbo reglamentą; įgaliojimas į posėdžius/pasitarimus kviesti suinteresuotų institucijų atsto-

vus bei suderinus su Tarybos pirmininku, dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose posėdžiuose, 

pasitarimuose ir kituose renginiuose, kuriuose dalyvauti negali Tarybos nariai, ir per 10 dienų po 

įvykusio renginio, pateikti informaciją Tarybos nariams.  

Numatomas darbo grupės įgaliojimų laikotarpis, kuris sutampa su Tarybos įgaliojimų laiko-

tarpiu.  

Taip pat sprendimo projekte pripažįstami netekusiais galios susiję Alytaus regiono plėtros 

tarybos sprendimai. 

Sprendimo projektas suderintas su Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupe š. m. gegužės 

30 d. darbo grupės pasitarime ir pakoreguotas pagal darbo grupės pateiktas pastabas. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Ausma Miškinienė, Tarybos pirmininko pavaduotoja, pasiūlė, kad Darbo grupė būtų suda-

roma ne tik iš regiono savivaldybių administracijų darbuotojų, bet ir iš savivaldybių deleguotų ats-

tovų. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros 

tarybos darbo grupės sudarymo“ pakoregavus jį pagal Tarybos posėdžio metu pateiktą 

Tarybos pirmininko pavaduotojos Ausmos Miškinienės pastabą. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos narių / atstovų delegavimo į: 

 Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą; 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad 2019 m. liepos 2 d. raštu (pridedamas) 

Nr. (5)-SD-370 į regionų plėtros tarybas kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA), 

prašydama apsvarstyti atstovų delegavimo į Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių Kongresą 



galimybes bei iki š. m. rugpjūčio 30 d. pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatūras, atitinkančias įtraukimo 

į delegaciją kriterijus: 

1) į Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai, į Regionų rūmus – savivaldy-

bių tarybų nariai, kurie kartu yra ir regionų plėtros tarybų nariai. 

2) gerai mokantys Kongreso darbo kalbas (pagrindinės darbo kalbos: anglų ir prancūzų, 

taip pat naudojamos vokiečių, graikų, ispanų, turkų, rusų kalbos). 

3) išmanantys Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso veiklos, vietos ir re-

gionų demokratijos problematiką. 

4) atitinka subalansuotą atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, savivaldybėms ir 

politinėms partijoms vietos ir regionų valdžios institucijose. Minėtame LSA rašte nurodyta, kad at-

sižvelgiant į 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus, ateinančios kadencijos delegacijoje tu-

rėtų būti atstovaujamos šios partijos ir nepartiniai sąrašai – komitetai (2 nariai); Lietuvos socialde-

mokratų partija (2 nariai); Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionys demokratai (2 nariai); Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjunga (2 nariai). 

5) proporcingo moterų ir vyrų pasiskirstymo Lietuvos Respublikos vietos ir regionų val-

džios institucijose, t. y. kiekvienoje nacionalinėje delegacijoje turi būti ne mažiau kaip 30 proc. ma-

žiau atstovaujamos lyties atstovų (Lietuvos delegacijos sudėtyje turės būti 4 moterys). 

Atstovus į Vietos valdžios rūmus skiria Lietuvos savivaldybių asociacija, atstovus į Regionų 

rūmus – Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos tei-

kimu.  

Minėtame LSA rašte prašoma, teikiant kandidatūras, nurodyti teikiamų kandidatų par-

tiškumą bei pridėti jų gyvenimo aprašymus (CV). Delegacijos sudėtis bus svarstoma LSA valdy-

bos posėdyje bei teikiama Vidaus reikalų ministerijai. Galutinę delegacijos sudėtį tvirtins Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Algirdas Vrubliauskas kandidatu į Europos Tarybos Vietos valdžios rūmus pasiūlė Nerijų 

Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą. 

Nerijus Cesiulis kandidatu į Europos Tarybos Vietos valdžių rūmus pasiūlė Algirdą Vrub-

liauską, Alytaus rajono savivaldybės merą. Į Europos Tarybos Regionų rūmus Lazdijų ir Varėnos 

rajonų atstovus. 

Ausma Miškinienė pasiūlė Audrių Klėjų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį.  

Algirdas Kašėta pasiūlė Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską, bet patiksli-

nus informaciją apie instituciją į kurią siūlomas kandidatas, pasiūlė Giedrių Samulevičių, Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos narį. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl atstovų delegavimo į Euro-

pos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresą“, į Europos Tarybos Vietos valdžios rūmus siū-

lant Alytaus regiono plėtros tarybos atstovus: Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą, 

ir Algirdą Vrubliauską, Alytaus rajono savivaldybės merą, o į Europos Tarybos Regionų rūmus 

siūlant Audrių Klėjų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį,  ir Giedrių Samulevičių, Varė-

nos rajono savivaldybės tarybos narį. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 Europos Sąjungos regionų komitetą;  

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. (5)-SD-371 

į regionų plėtros tarybas kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija, prašydama iki š. m. rugpjūčio 30 

d. pateikti ne daugiau kaip 6 regiono savivaldybių tarybų narių kandidatūras į Europos Sąjungos 

regionų komiteto tikruosius ir pakaitinius narius.  

Kandidatai ir jų atranka turi atitikti sekančius reikalavimus:  



1. Tiesioginis arba išvestinis rinkėjų mandatas; atstovaujamame regione esančios savivaldy-

bės tarybos nario mandatas (prioritetas teikiamas regiono plėtros tarybos nariams ir (arba) regiono plėt-

ros tarybos pirmininko mandatas). 

2. Mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą. 

3. Lyčių lygybės, t. y. delegacijos sudėtyje turi būti abiejų lyčių atstovų. 

4. Proporcinis atstovavimas. Lietuvos savivaldybių asociacijos rašte nurodyta, kad atsižvel-

giant į 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus, ateinančios kadencijos delegacijoje turėtų būti 

atstovaujamos šios partijos ir nepartiniai sąrašai: komitetai – 5 atstovai, Lietuvos socialdemokratų 

partija - 4 atstovai, Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 4 atstovai, Lietuvos vals-

tiečių ir žaliųjų sąjunga – 3 atstovai, Lietuvos liberalų sąjūdis – 2 atstovai.  

Minėtame Lietuvos savivaldybių asociacijos rašte prašoma, teikiant reikalavimus atitinkan-

čias kandidatūras, nurodyti teikiamų kandidatų partiškumą bei kuriuos kandidatus Taryba deleguoja 

tikraisiais, o kuriuos – pakaitiniais nariais. Taip pat prašoma pridėti jų gyvenimo aprašymus (CV).  

Delegacijos į Europos Sąjungos regionų komitetą sudėtis bus svarstoma Lietuvos savivaldy-

bių asociacijos valdybos posėdyje bei teikiama Vidaus reikalų ministerijai. Galutinę delegacijos su-

dėtį tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Nerijus Cesiulis kandidatais į Europos Sąjungos regionų komiteto tikruosius narius pasiūlė: 

Algirdą Vrubliauską, Alytaus rajono savivaldybės merą, Ausmą Miškinienę, Lazdijų rajono 

savivaldybės merę, Ričardą Malinauską, Druskininkų savivaldybės merą. Kandidatais į Europos 

Sąjungos regionų komiteto pakaitinius narius pasiūlė: save – Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto 

savivaldybės merą, Algį Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą, Andrių Jučą, Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos narį. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl atstovų delegavimo į 

Europos Sąjungos regionų komitetą“, deleguojant šiuos Alytaus regiono plėtros tarybos 

atstovus į Europos Sąjungos regionų komiteto tikruosius narius: Algirdą Vrubliauską, Alytaus 

rajono savivaldybės merą, Ausmą Miškinienę, Lazdijų rajono savivaldybės merę, Ričardą 

Malinauską, Druskininkų savivaldybės merą; į Europos Sąjungos regionų komiteto pakaitinius 

narius deleguojant: Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą, Algį Kašėtą, Varėnos 

rajono savivaldybės merą, Andrių Jučą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delegaci-

joje; 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad LR Vidaus reikalų ministerija, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr.520 „Dėl 2014-

2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 3.4. papunkčiu sudariusi Lietuvos Respublikos delegaciją į 2014-

2020 metų ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. 

Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – ARPT) yra delegavusi atstovus (1 pagrindinį ir 1 pakaitinį) į 

Lietuvos delegaciją minėtame komitete. 

ETBT komiteto posėdžiai organizuojami 1-2 kartus per metus ETBT programose dalyvau-

jančių šalių teritorijoje, taip pat yra vykdomos sprendimų priėmimo rašytinės procedūros. Posėdžių 

ir ETBT programos darbo kalba – anglų kalba, todėl Lietuvos delegacijos atstovai turi išmanyti ETBT 

programos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei puikiai mokėti anglų kalbą. Gali būti 

numatytas dalyvavimo ETBT programos posėdžiuose dalies išlaidų kompensavimas. Programos ste-



bėsenos komiteto darbas organizuojamas vadovaujantis šių komitetų darbo reglamentais. Šis komi-

tetas priima sprendimus dėl projektų finansavimo, dėl tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimais į-

gyvendinat projektus ir vykdo kitas jiems nustatytas funkcijas. 

Sprendime siūloma įtraukti punktą, kuris įpareigotų Tarybos deleguotą atstovą atsiskaityti 

apie deleguotų atstovų veiklą ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ste-

bėsenos komitete. 

Taryba 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-26 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

atstovų į 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendra-

darbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją skyrimo“ į 

ETBT buvo delegavusi Tarybos narį Arvydą Balčiūną (pagrindiniu nariu) ir Alytaus miesto savival-

dybės administracijos Investicijų skyriaus vedėją Neringą Rinkevičiūtę (pakaitine nare). Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688 „Dėl regionų plėtros 

tarybų sudėčių patvirtinimo“ buvo pakeista ARPT sudėtis, todėl siūloma šį sprendimą pripažinti ne-

tekusiu galios.  

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Nerijus Cesiulis į 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delega-

cijoje tikrąja nare pasiūlė skirti Dalią Kitavičienę, Alytaus rajono savivaldybės narę, pakaitine nare – 

Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Ausma Miškinienė tikrąja nare pasiūlė Sonatą Dumbliauskienę, Lazdijų rajono savivaldy-

bės mero patarėją, nes ji turinti didelę patirtį administruojant bendrus Lietuvos – Lenkijos ir kitus 

projektus. 

Algirdas Vrubliauskas pasiūlė tikrąja nare pasiūlė Dalią Kitavičienę, kuri irgi yra kompe-

tentinga atstovauti regionui.  

Dalia Matukienė paklausė, ar nebūtų galima deleguoti trijų narių. 

Vidas Raštikis patikslino, kad prašoma deleguoti du narius: tikrąjį narį ir pakaitinį narį.  

Nerijus Cesiulis pasiūlė balsuoti už du variantus:  

1. Tikroji narė –  Dalia Kitavičienė, pakaitinė narė – Neringa Rinkevičiūtė. 

2. Tikroji narė – Sonata Dumbliauskienė, pakaitinė narė – Neringa Rinkevičiūtė. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros 

tarybos atstovų į 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos 

delegaciją skyrimo“, skiriant tikrąja nare Dalią Kitavičienę, Alytaus rajono savivaldybės narę, 

pakaitine nare – Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją. 

 

1. Tikroji narė –  Dalia Kitavičienė, pakaitinė narė – Neringa Rinkevičiūtė 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 10 iš 16 dalyvavusių Tarybos narių. 

Pritarta balsų dauguma. 

 

2. Tikroji narė Sonata Dumbliauskienė, pakaitinė narė – Neringa Rinkevičiūtė. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 4 iš 16 dalyvavusių Tarybos narių. 

Nepritarta balsų dauguma. 

 

 Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordi-

navimo darbo grupę; 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministras 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 patvirtino Alytaus regiono integruotą teritorijos 



vystymo programą. Alytaus integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – Alytaus ITVP) 

įgyvendinimui koordinuoti, veiksmams, susijusiems su programos įgyvendinimu, suderinti tarp 

ministerijų ir savivaldybės (-ių), programos pakeitimams suderinti Vidaus reikalų ministerija sudaro 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Alytaus ITVP programoje dalyvauja Alytaus 

miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybės. Alytaus ITVP koordinavimo darbo 

grupės nariai dalyvauja ITVP programos rengime, svarsto Alytaus ITVP programos pakeitimus, 

teikia siūlymus ir pastabas dėl Alytaus ITVP keitimo, dalyvauja Alytaus ITVP darbo grupės 

posėdžiuose. 

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, 

patvirtintų vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480, 27 punktu, regionų 

plėtros tarybos deleguoja po vieną narį ir po vieną pakaitinį narį į regiono integruotos teritorijų vys-

tymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (toliau – ITVP koordinavimo darbo 

grupė). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688 „Dėl 

regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“ buvo pakeista ARPT sudėtis. 

Į sprendimą įtraukiamas 3 punktas, kuris įpareigotų Tarybos deleguotą narį atsiskaityti apie 

savo veiklą Alytaus ITVP koordinavimo darbo grupėje. 

Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-

33 (pakeistas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/6S-36) į Alytaus ITVP koordinavimo darbo 

grupę buvo delegavusi Tarybos narius Valdą Petrą Mikelionį (nariu) ir Giedrių Samulevičių (pakai-

tiniu nariu), todėl siūloma šį sprendimą pripažinti netekusiu galios. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė palikti tų pačių savivaldybių – Lazdijų ir Varėnos rajonų atstovus, 

kaip ir buvo ankstesnėje sudėtyje.  

Ausma Miškinienė pasiūlė Audrių Klėjų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį, nariu. 

Algis Kašėta pasiūlė Giedrių Samulevičių, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narį, pa-

kaitiniu nariu. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“, 

deleguojant: nariu  Audrių Klėjų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį, pakaitiniu nariu 

Giedrių Samulevičių, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narį. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 LR aplinkos ministerijos projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-

kymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą;  

Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – 

ARPT) 2019-02-14 ir 2019-04-26 gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštus, kuriuose 

informuojama, kad įgyvendinant Vandens srities plėtros 2017-2023 metams programos1 ketvirtojo 

tikslo uždavinį – „didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos 

efektyvumą, gerinti teikiamą paslaugų kokybę“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo 

vandens paslaugų sektoriaus pertvarką. LR aplinkos ministerija, norėdama nustatyti planuojamos 

pertvarkos modelį, kurio tikslas – parengti vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos (stambinimo) 

modelį, siekiant veiklos efektyvumo (mažinti veiklos sąnaudas, keisti sąnaudą struktūrą, visiškai 

įgyvendinti sąnaudų susigrąžinimo principą, mažinti paslaugų kainų netolygumus savivaldybėse, 

gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą) ir valstybės nustatytų tikslų įgyvendinimo, vykdo paslaugos 

„vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugos pirkimas“ pirkimą bei prašo 

                                                 
1 Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88. 



deleguoti vieną Alytaus regiono plėtros tarybos atstovą2 ir jį pavaduojantį asmenį į Aplinkos 

ministerijos projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo 

plano rengimas“ (toliau – Projektas) priežiūros komitetą (toliau – Priežiūros komitetas).  

Minėtuose raštuose informuojama, kad steigiamam Priežiūros komitetui numatomas pata-

riamasis vaidmuo, t. y. Priežiūros komitetas bus nuolatos informuojamas apie Projekto eigą – gaus 

paslaugos teikėjo parengtas tarpines ataskaitas apie atliktą esamos būklės, stambinimo alternatyvų 

analizę. Priežiūros komitetas galės teikti pastabas tarpinėms ataskaitoms, dalyvauti rengiant reko-

mendacijų įgyvendinimo planą. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019-05-24 įsakymu Nr. D1-324 buvo įsteigtas mi-

nėtas Priežiūros komitetas, patvirtintas jo darbo reglamentas ir sudėtis (pridedama, 6 lapai). 2019- 06-

06 įvyko pirmasis Priežiūros komiteto posėdis. 

Atsižvelgdama į tai, kad po š. m. kovo mėn. vykusių savivaldos rinkimų pasikeis ARPT 

sudėtis, ARPT nebuvo delegavusi savo atstovo į minėtą Priežiūros komitetą. Be to, tuo metu buvusi 

ARPT sudėtis negalėjo priimti sprendimų, nes nebuvo kvorumo. Esant tokiai situacijai, kad atstovas 

į projekto Priežiūros komitetą nebuvo deleguotas, ARPT darbo grupės susitikime, vykusiame 2019-

05-30, bendru sutarimu buvo nutarta deleguoti Tomą Valatką, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomi-

kos ir pardavimų departamento direktorių, dalyvauti Priežiūros komiteto posėdyje. Taip pat buvo 

pasiūlyta atkreipti ARPT narių dėmesį į tai, kad, deleguojant atstovus į darbinio pobūdžio darbo gru-

pes/komitetus, kur regiono plėtros tarybos deleguoti atstovai turi atlikti nemažai procedūrinių darbų 

arba reikalingos specifinės/ekspertinės žinios, būtų svarstoma, ar netikslingiau į minėtas darbo gru-

pes/komitetus deleguoti ARPT darbo grupės narius, savivaldybių ar kitų regiono institucijų specia-

listus.  

Tomas Valatka, dalyvavęs minėtame Priežiūros komiteto posėdyje, informavo, kad projekto 

vykdytojai pristatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo 

plano tikslus, kurių pagrindinis – parengti vandens paslaugų sektoriaus įmonių tobulinimo planą, ku-

ris leistų mažinti kainų netolygumus tarp savivaldybių bei išspręsti projektui keliamą uždavinį – vie-

nodos kokybės ir vienodos kainos vanduo visiems Lietuvos gyventojams. Taip pat informavo, kad 

posėdžio dalyviai buvo supažindinti su konsultantams nustatytais plano parengimo reikalavimais, ku-

rie buvo nurodyti techninėje specifikacijoje, vykdant viešąjį pirkimą. Posėdyje buvo aptarta van-

dentvarkos įmonių efektyvinimo gerosios ir blogosios praktikos analizė. Posėdžio metu buvo akcen-

tuota, kad ateityje mažės ES lėšų parama. Turi būti įvertinama tai, ar savivaldybių įmonės bus pajė-

gios laikytis ES vandens direktyvos nuostatų (prie vandentiekio ir nuotekų tinklų turi būti prijungta 

95 proc. gyventojų) bei joje numatytus reikalavimus įgyvendinti iš savų lėšų. Aptartos vandentvarkos 

įmonių stambinimo alternatyvos ir tai, kad techninėje specifikacijoje numatyta nagrinėti esamą situ-

aciją nieko nekeičiant bei 10 regioninių įmonių steigimą pagal apskritis. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Algis Kašėta paklausė, ar deleguojami asmenys turėtų būti savivaldybės vandenų įmonės 

atstovai, ar savivaldybės administracijos vadovai, ar politikai. 

Giedrė Urkienė atsakė, kad tai turėtų būti Alytaus regiono plėtros tarybos nariai. 

Ausma Miškinienė išsakė nuomonę, kad regioną turėtų atstovauti merai, galbūt Alytaus 

miesto, ar Alytaus rajono savivaldybių – tie, kurie turi didžiausias teritorijas ir patirtis. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė Sigitą Leonavičių, kaip turintį daug patirties.  

Algirdas Vrubliauskas įvertino vandentvarkos pertvarkos svarbą visoms savivaldybėms ir 

kaip tinkamiausią kandidatą, turintį daug patirties, įvardino Sigitą Leonavičių. 

Algis Kašėta pasisiūlė save – Algį Kašėtą, į Priežiūros komitetą, nes jis geriausiai atstovauti 

savivaldybėms, kurių vandenų tinklai nėra integruoti ir jos puikiai tvarkosi. Jis norėtų, kad būtų ats-

tovaujami ne tik didžiųjų miestų, bet ir savivaldybių interesai. 

                                                 
2 Pagal LR vidaus reikalų ministerijos teisininkų žodinį išaiškinimą, regiono plėtros tarybos atstovas suprantamas kaip 

regiono plėtros tarybos narys, o regiono plėtros tarybos deleguotas atstovas gali būti ir kitos institucijos atstovas. 

 



Nerijus Cesiulis paklausė Algio Kašėtos, ar jis kandidatuoja būti pagrindiniu, ar pakaitiniu 

nariu. 

Algis Kašėta atsakė, kad pagrindiniu nariu. 

Ausma Miškinienė pasakė, kad ir ji gali būti šiame Priežiūros komitete ir Audrius Klėjus 

gali būti. Ji akcentavo, kad šis klausimas yra labai svarbus. Ji patvirtino, kad Sigito Leonavičiaus 

kandidatūra puikiai tinka, nes jis gali būti nešališkas ir objektyvus. 

Nerijus Cesiulis paklausė Ausmos Miškinienės,  ar pakaitiniu nariu būtų ji, ar Audrius Klė-

jus. 

Ausma Miškinienė atsakė, kad tai būtų ji. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė balsuoti už pagrindinius narius:  Sigitas Leonavičių arba Algį Ka-

šėtą; pakaitinę narę – Ausmą Miškinienę. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros ta-

rybos atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projekto „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ priežiūros 

komitetą“, deleguojant: pagrindiniu atstovu Sigitą Leonavičių, Lietuvos prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų asociacijos atstovą, pavaduojančia atstove – Ausmą Miškinienę, Lazdijų rajono 

savivaldybės merę. 

 

1. Pagrindinis narys –  Sigitas Leonavičius. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 10 iš 16 dalyvavusių Tarybos narių. 

Pritarta balsų dauguma. 
 

2. Pagrindinis narys Algis Kašėta. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 3 iš 16 dalyvavusių Tarybos narių. 

Nepritarta balsų dauguma. 
 

3. Pakaitinė narė  Ausma Miškinienė. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano pakeitimo. 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

(toliau – Planas) keitimo projektą. 

Pristatymas pridedamas. 

NUTARTA: Pritarti pateiktam sprendimo projektui „Dėl 2014-2020 m. Alytaus 

regiono plėtros plano pakeitimo“.  

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

PRIDEDAMA: 

1.Tarybos narių pasirašytos nešališkumo deklaracijos, 16 lapų.  

2. Pristatymai, 5 vnt, 47 lapai.  

3. Dalyvių sąrašas, 3 lapai. 

 

Tarybos pirmininkas   Nerijus Cesiulis 

 

Posėdžio sekretorė   Giedrė Urkienė 


