
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo 29 d. Nr. KP-3 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 28 d. 15:00-16:08 val. nuotoliniu būdu per konferencijų platformą 

„Microsoft Teams“.  

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras, Alytaus regiono 

plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Jurgita Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė.  

 

Posėdyje dalyvavo 10 iš 10 Kolegijos narių (kvorumas yra): 

1. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

2. Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

4. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

5. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

6. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

8. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

10. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pridedama Microsoft Teams dalyvių suvestinė. 

 

Posėdis sušauktas Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininko sprendimu. Kolegijos 

posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų asmeniniais 

elektroninio pašto adresais1.    

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Kolegijos posėdis yra teisėtas, jame dalyvauja visi Kolegijos 

nariai2.  

Posėdžio pirmininkas pateikė siūlymą į darbotvarkę įtraukti 2 papildomus klausimus („Dėl 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. ataskaitos“ ir „Dėl Tarybos 

atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos  koordinavimo darbo 

grupę“). Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės neturėjo. Patikslinta posėdžio 

darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. ataskaitos 

pristatymo; 

2. Dėl Tarybos atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos  koordinavimo darbo grupę; 

 
1 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022 m. kovo 21 d. el. paštu info@alytausregionas.lt; patikslinta medžiaga patalpinta 

Microsoft outlook kalendoriuje visiems kolegijos nariams. 
2 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos Kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Steigiamojo susirinkimo 2020 

m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 58 punktu, Kolegijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė 

visų Kolegijos narių, tarp kurių turi būti Kolegijos pirmininkas ir (ar) Kolegijos pirmininko pavaduotojas. 

mailto:info@alytausregionas.lt
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3. 2021-2030 m. regionų plėtros programos projekto pristatymas; 

4. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų, atliekamų įgyvendinant projektą 

„Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas“ galutinių ataskaitų 

pristatymas. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. 

ataskaitos pristatymo. 

J. Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė informavo, kad Regioninės plėtros 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prieš posėdį informavo, kad Alytaus integruotos 

teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) įgyvendinimo 2021 m. ataskaitą rengęs darbuotojas 

pristatyti ataskaitos šiandienos posėdyje negalės. J. Butrimaitė informavo, kokiu tikslu rengiama 

ITVP įgyvendinimo ataskaita, kad ją sudaro regiono savivaldybių parengtos ir savivaldybių taryboms 

pristatytos šios programos įgyvendinimo ataskaitos, pateikė susijusią informaciją (ataskaita 

pridedama). 

Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų ITVP įgyvendinimo 2021 m. ataskaitai neturėjo. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos  koordinavimo darbo grupę. 

J. Butrimaitė pristatė alternatyvius sprendimo projektus ir jų aiškinamuosiuose raštuose pateiktą 

informaciją. Akcentavo, kad įvertinus visą pateiktą informaciją Kolegijai reikia priimti sprendimą, ar 

į darbo grupę deleguoti Kolegijos narį ar kitą savivaldybės atstovą, ar Tarybos sprendimo, kuriuo 

Taryba buvo delegavusi Tarybos narius, atitinkamus punktus pripažinti netekusiais galios ir pritarti 

protokoliniam sprendimui, kad šioje darbo grupėje Tarybą atstovautų Tarybos administracijos 

darbuotojas, išmanantis regiono plėtros plano ir Alytaus integruotos teritorijų vystymo programos 

turinį bei žinantis visų regiono savivaldybių projektų įgyvendinimo esamą situaciją. 

 

NUSPRĘSTA: 

2.1. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. 

sprendimo Nr. 51/6S-25 „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo“; 

2.2. Pritarti, kad Alytaus integruotos teritorijų valdymo programos įgyvendinimo koordinavimo 

darbo grupėje Alytaus regiono plėtros tarybą atstovautų Tarybos administracijos darbuotojas. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 10  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

3. SVARSTYTA. 2021-2030 m. regionų plėtros programos projekto pristatymas. 

Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė, pristatė 

2021-2030 m. regionų plėtros programos projektą (toliau – projektas) (pridedamos skaidrės). 

J. Butrimaitė uždavė pranešėjui klausimus dėl regionui nustatytų rodiklių siektinų reikšmių, dėl 

ES paramos lėšų dydžio apskaičiavimo regionams skaičiavimų teisingumo ir Tarybos pateiktų 

pastabų, į kurias rengiant projektą neatsižvelgta.  

Kolegijos nariai klausimų ar pasiūlymų neturėjo. 
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4. SVARSTYTA. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų, atliekamų 

įgyvendinant projektą „Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo 

didinimas“ galutinių ataskaitų pristatymas. 

AB „Smart Continent LT“ pristatė atliktos savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo 

galimybių studijos rezultatus (skaidrės pridedamos). 

Kolegijos nariai klausimų ar pasiūlymų neturėjo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Jurgita Butrimaitė 


