
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. KP-4 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022 m. balandžio 27 d. 14:00-16:00 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 8 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. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

7. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys. 

 

Posėdyje nedalyvavo Kolegijos nariai: 

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

2. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pridedama Microsoft Teams dalyvių suvestinė. 

 

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

Kolegijos posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų 

asmeniniais elektroninio pašto adresais1, taip pat patalpinta Microsoft outlook kalendoriuje posėdžio 

paskyroje.    

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

narių dauguma2.  

Posėdžio pirmininkas informavo, kad nedalyvaujantys posėdyje kolegijos nariai nepateikė 

nuomonės svarstomais klausimais. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Pasiūlymų dėl regiono viešojo transporto optimizavimo pristatymas; 

2. Dėl projektų ir reikalingų lėšų regiono atliekų tvarkymo sistemai;  

3. Dėl regiono plėtros plano pirmos pažangos priemonės rengimo;  

4. Dėl regiono vizijos iki 2030 metų; 

5. Dėl Kolegijos narių kvalifikacijos kėlimo, stažuočių poreikio. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų dėl regiono viešojo transporto optimizavimo 

pristatymo. 

Klausimą pristatė UAB „Du trys“ atstovas Darius Pakusas (pridedamas pranešimas).  

 
1 Pirminė posėdžio medžiaga išsiųsta 2022 m. balandžio 13 d. el. paštu info@alytausregionas.lt; patikslinta medžiaga – 

2022.04.21 ir 2022.04.26; visa posėdžio 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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Vyko diskusija dėl savivaldybių poreikio optimizuoti viešo transporto sistemą, dėl galimų 

veiklų, preliminarių investicijų ir eksploatavimo išlaidų ir siekiamų rezultatų ir t.t. 

J. Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė akcentavo, kad 

reikalinga žinoti kiekvienos savivaldybės poziciją dėl bendradarbiavimo viešo transporto srityje, kad 

specialistai galėtų rengi tiek funkcinės zonos plėtros strategiją, tiek regiono plėtros planą.  

 

 NUSPRĘSTA:  

1.1.  Atidėti klausimo svarstymą iki kito Kolegijos posėdžio, iki kurio savivaldybėse apsitarti 

dėl bendradarbiavimo viešo transporto srityje poreikio. 

1.2.  Kolegijos posėdį organizuoti 2022.05.04 8.15 val. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl projektų ir reikalingų lėšų regiono atliekų tvarkymo sistemai.  

J. Butrimaitė pristatė šį klausimą (pridedama pristatyta informacija). Priminė, kad 2022 m. 

vasario mėn. kolegijos posėdyje buvo preliminariai pritarta UAB „ARATC“ pasiūlytoms 

reikalingoms investicijoms regione atliekų srityje iki 2030 metų, siekiant gerinti regiono atliekų 

sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą ir šalinti esamas problemas. Atkreipė dėmesį, kad Europos 

Komisijai pateiktame 2021–2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ESFIP) 

projekte žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių rekonstrukcijos/plėtros  - nėra tarp finansuotinų 

veiklų, todėl jeigu ESFIP projektas bus patvirtintas dabartine apimtimi, šiai veiklai reikės ieškoti kitų 

finansavimo šaltinių arba savivaldybėms, dalyvaujančioms regiono atliekų sistemoje, svarstyti 

galimybę dėl funkcinės zonos plėtros strategijos šioje srityje rengimo. 

 

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą iki kito Kolegijos posėdžio, į kurį kviesti UAB 

„ARATC“ atstovą. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl regiono plėtros plano pirmos pažangos priemonės rengimo.  

J. Butrimaitė pateikė informaciją apie pagal atliktą regiono situacijos analizę parengtą 

preliminarų regioninių pažangos priemonių sąrašą, pristatė nustatytas ministerijų išankstines sąlygas 

veikloms/projektams. Pasiūlė apsvarstyti, kokią rengti pirmą pažangos priemonę, atsižvelgiant į 

regiono savivaldybių techninės dokumentacijos ir turimos informacijos, reikalingos regioninės 

pažangos priemonės pagrindimui ir alternatyvų analizės atlikimui parengtumą.  

 

NUSPRĘSTA. Regionines pažangos priemones rengti atsižvelgiant į pagal savivaldybių 

informacijos ir dokumentų parengtumą pagal šį prioritetine tvarka išdėstytą sąrašą: 

3.1. Įvairialypio švietimo vykdant visos dienos mokyklų veiklą ir ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams padidinimas plėtra; 

3.2. Darnaus judumo skatinimas regiono miestuose; 

3.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas; 

3.4. Pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinių skirtumų mažinimas (socialinio 

būsto plėtra); 

3.5. Kokybiškų visuomenės ir psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo regione 

gerinimas; 
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3.6. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo 

amžiaus asmenims infrastruktūros bendruomenėje plėtra. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl regiono vizijos iki 2030 metų. 

Laura Bačinskienė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė pristatė galimas 

alternatyvas dėl regiono vizijos (pranešimas pridedamas). 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA: atidėti klausimo svarstymą, kol bus parengta daugiau alternatyvų dėl regiono 

vizijos.  

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Kolegijos narių kvalifikacijos kėlimo, stažuočių poreikio. 

J. Butrimaitė informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė nutarimą, kuriuo 

patvirtinto Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose 

taisykles, kuriose atsirado galimybė ir Tarybos kolegijos nariams apmokėti komandiruočių išlaidas. 

Paprašė Kolegijos narių išsakyti savo nuomonę ir poreikį dėl kvalifikacijos kėlimo, susijusio su 

Kolegijos narių pareigų atlikimu. 

Vyko diskusija dėl sričių, kuriose Kolegijos nariams tikslinga būtų kelti kvalifikaciją, 

organizuoti stažuotę, siekiant gauti žinių ir informacijos apie technologijas, naujoves ir 

skaitmenizavimo galimybes viešųjų paslaugų ir jų teikimo optimizavimo, modernizavimo srityje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                       Jurgita Butrimaitė 


