
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. gegužės 5 d. Nr.KP-5 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022 m. gegužės 4 d. 8:15-09:45 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. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

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

6. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

7. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys1. 

 

Posėdyje nedalyvavo Kolegijos nariai: 

1. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

2. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pridedama Microsoft Teams dalyvių suvestinė. 

 

Posėdis sušauktas Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) protokoliniu sprendimu2. Kolegijos 

posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų asmeniniais 

elektroninio pašto adresais3.    

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

narių dauguma4, informavo, kad nedalyvaujantys posėdyje kolegijos nariai nepateikė nuomonės 

svarstomais klausimais. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl projektų ir reikalingų lėšų regiono atliekų tvarkymo sistemai iki 2030 metų.  

2. Dėl regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo. 

3. Dėl regiono savivaldybių poreikio dalyvauti viešojo transporto funkcinėje zonoje ir galimų 

veiklų.  

4. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl projektų ir reikalingų lėšų regiono atliekų tvarkymo sistemai iki 

2030 metų.  

Algirdas Reipas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, pristatė informaciją.  

Vyko diskusija. 

 

 
1 Prisijungęs buvo iš posėdžių salės kartu su R. Malinausku. 
2 2022-04-29 protokolas Nr. KP-4 protokolinis sprendimas 1.2. 
3 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022-05-02 el. paštu info@alytausregionas.lt. 
4 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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NUSPRĘSTA: 

1.1.  Pritarti šioms ARATC pasiūlytoms veikloms: 

1.1.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Marcinkonyse ir Šeštokuose-Krosnoje) ir 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Druskininkuose rekonstrukcijai;  

1.1.2. Pavojingų atliekų surinkimo automobilio įsigijimui; 

1.1.3. Automatinės prieigos sistemos EKOATRIS įdiegimui;  

1.1.4. Atgautų išteklių pažintinio parko įrengimui;  

1.1.5. Viešinimo kampanijai atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, bei poreikių ir lūkesčių 

analizės atlikimui.  

1.2. Alytaus regiono 2021-2030 metų plėtros plane suplanuoti 1,9 mln. Eur ES lėšų 1.1 

protokoliniame sprendime nurodytų veiklų finansavimui. 

1.3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės rekonstrukcijos veiklos finansavimo iš ES lėšų 

galimybes Kolegijos posėdyje apsvarstyti po Investicijų programos patvirtinimo (dėl funkcinės zonos 

poreikio). 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

2. SVARSTYTA Dėl regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo. 

J. Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė pristatė sprendimo 

projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Kolegijos nariai informuoti, kad regiono 

plėtros plano pakeitimai atlikti atsižvelgiant į 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje 

registruotą informaciją ir pagal savivaldybių pateiktus prašymus. Visi pakeitimai yra neesminiai, 

gauta Kolegijos partnerių grupės išvada „pritarti sprendimo projektui“.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. 

spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano tvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

  

3. SVARSTYTA. Dėl regiono savivaldybių poreikio dalyvauti viešojo transporto 

funkcinėje zonoje ir galimų veiklų.  

 Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis pristatė viešo transporto 

regionuose optimizavimo galimybes, užsienio ir Lietuvos regionų praktiką, bendros apskaitos 

sistemos (el. bilieto) su maršrutų planavimo sistema naudą ir galimybes. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA: 

3.1.  Rengiant Alytaus regiono savivaldybių funkcinių zonų plėtros strategiją, išanalizuoti 

esamą regiono savivaldybių situaciją dėl viešo transporto paslaugos teikimo organizavimo, paslaugos 

prieinamumą ir kokybę, viešųjų paslaugų gyventojams prieinamumą ir atliktos analizės pagrindu 

numatyti veiklas, aktualias konkrečioms savivaldybėms ir bendrai regionui, ir jų įgyvendinimui 

reikalingų investicijų preliminarų dydį. 

3.2. Kolegijos posėdyje apsvarstyti Alytaus regiono savivaldybių funkcinių zonų plėtros 

strategijos projekte siūlomus veiksmus ir preliminarias investicijas ir apsispręsti dėl savivaldybių 

bendradarbiavimo regiono funkcinėje zonoje, siekiant užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą 

regiono gyventojams, optimizuojant regiono viešo transporto sistemą arba organizuojant pavėžėjimo 

paslaugą. 
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Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

J. Butrimaitė pristatė informaciją: 

1) dėl partnerių kvietimo dalyvauti 3 Jūrų vietos valdžios kongrese Liubline, į kurį kviečiami 

Tarybos atstovai; pristatė darbotvarkę ir praktinę informaciją. 

2) dėl galimybės suorganizuoti Kolegijos narių komandiruotę į Angliją pas Alytaus miesto 

savivaldybės projekto partnerius dėl regiono verslumo ugdymo, verslo vystymo ir bendradarbiavimo 

centrų (Hub) veiklos ir kuriamų rezultatų, kuri būtų tikslinga, nes regione yra svarstoma galimybė 

steigti Alytaus regiono verslumo ugdymo, verslo vystymo ir bendradarbiavimo centrą su filialais 

regiono savivaldybių centruose. 

3) dėl kvalifikacijos kėlimo tarptautinėse parodose/konferencijose, naudingose regioninio 

planavimo aspektu. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA:  

4.1. Tarybos administracija parengs ir pateiks Kolegijai svarstyti klausimą dėl Kolegijos narių 

delegavimo dalyvauti 3 Jūrų vietos valdžios kongrese 2022.06.06-07. 

4.2. Tarybos administracija su Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistais 

suderins Kolegijos narių vizito į Angliją programą (preliminariai rugpjūčio pab.- rugsėjo mėn.), 

parengs sprendimo projektą dėl komandiruotės ir pateiks Kolegijai svarstyti. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8, 

Prieš – 0, 

Susilaikę – 0. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                       Jurgita Butrimaitė 


