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SPRENDIMAS  

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS NARIŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 

 

2022 m. liepos 18 d. Nr. K-28 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, 28 

straipsnio 3 dalies 1 punktu, Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų 

plėtros tarybose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašu bei 

Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 

nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, Alytaus regiono 

plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų 

patvirtinimo“, 41.5 papunkčiu, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, 

patvirtinto Tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3 „Dėl Alytaus 

regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“, 25 punktu, atsižvelgdama į 

Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro pasiūlymą1, Alytaus regiono 

plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a: 

1. K o m a n d r u o t i   š. m. rugsėjo 11-15 dienomis į Maltos Respubliką: 

1.1.  šiuos Tarybos kolegijos narius dalyvauti veiklose, skirtose kolegijos nario pareigoms 

atlikti reikalingai kolegijos nario kvalifikacijai tobulinti, t. y. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo vizituose 

turizmo plėtros, atliekų tvarkymo ir kitų vietos savivaldos teikiamų viešųjų funkcijų tematika: 

1.1.1. Nerijų Cesiulį – Tarybos kolegijos pirmininką; 

1.1.2. Algį Kašėtą – Tarybos kolegijos narį; 

1.1.3. Ričardą Malinauską – Tarybos kolegijos narį; 

1.1.4. Ausmą Miškinienę – Tarybos kolegijos pirmininko pavaduotoją; 

1.1.5. Algirdą Vrubliauską – Tarybos kolegijos narį. 

1.2. Tarybos administracijos direktorę Jurgitą Butrimaitę dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

vizituose turizmo plėtros, atliekų tvarkymo ir kitų vietos savivaldos teikiamų viešųjų funkcijų 

tematika. 

2.  Į p a r e i g o t i: 

2.1. Tarybos administraciją iš regiono plėtros tarybos dalyvių mokesčių (savivaldybių 

biudžetų lėšų): 

2.1.1. išmokėti šio sprendimo 1 punkte komandiruojamiems asmenims už 5 (penkias) 

komandiruotės dienas po 100 procentų dienpinigių dydžio avansą, kompensuoti kitas komandiruotės 

išlaidas pagal faktiškai pateiktus šias išlaidas įrodančius dokumentus; 

2.1.2. atlikti visus reikalingus viešuosius pirkimus, susijusius su komandiruote ir 

kvalifikacijos kėlimo organizavimu (gyvenamojo ploto nuomos, transporto, dokumentų, susijusių su 

 
1 VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro 2022.07.11 raštas Nr. 3310 „Dėl kvietimo į 

kvalifikacijos kėlimo seminarą“. 



išvykimu, tvarkymo, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, mokėjimo už kelius, 

komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo, ryšių (telekomunikacijų), automobilių saugojimo 

aikštelėse ir kitų su komandiruote susijusių būtinų išlaidų, nurodytų  Taisyklių 7 punkte, vertėjo, 

kvalifikacijos kėlimo/vizitų organizavimo paslaugų). 

2.2. šio sprendimo 1 punkte komandiruojamus asmenis, grįžus iš komandiruotės per 3 darbo 

dienas Tarybos administracijai pateikti komandiruotės ataskaitą ir dokumentus, įrodančius 

komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

                         

 

Kolegijos pirmininkas                                                                        Nerijus Cesiulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


