
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 

POSĖDŽIO, ORGANIZUOTO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. KP-9 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. rugpjūčio 18  d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 25 d. 

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Alytaus regiono plėtros tarybos 

administracijos vyriausioji specialistė. 

  

Posėdyje dalyvavo 9 iš 10 Kolegijos narių (kvorumas yra), užpildydami Kolegijos nario 

balsavimo lapą: 

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; 

9. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Posėdyje nedalyvavo 1 kolegijos narys: 

1. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys1. 

 

Kolegijos posėdžio darbotvarkė2 ir posėdžio medžiaga bei Kolegijos nario balsavimo lapas 

Kolegijos nariams išsiųsti jų asmeniniais elektroninio pašto adresais3. 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau kaip 

pusės visų Kolegijos narių balsų dauguma4. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų Alytaus regiono žemėlapiui; 

2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

3. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo; 

 
1 Kolegijos narys posėdyje nedalyvavo nes atostogavo. 
2 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 85 punktu,  Kolegijos posėdžio darbotvarkę patvirtino 

Kolegijos pirmininkas Nerijus Cesiulis. 
3 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022-08-18 el. paštu info@alytausregionas.lt.  
4 Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 96 punktas. 
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4. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. K-14 „Dėl darbo 

grupės Alytaus regiono 2021–2030 metų plėtros planui parengti sudarymo“ pakeitimo“; 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į 2021–2027 metų Interreg 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą; 

6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo pakeitimo projekto; 

7. Dėl administracijos direktorės J. Butrimaitės darbo santykių; 

8. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. K-21 

„Dėl kolegijos, kaip administracijos direktoriaus darbdavio, įgaliojimų darbo teisės srityje 

įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapiui. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos 

prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapiui“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-

APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo 

Nr. K-14 „Dėl darbo grupės Alytaus regiono 2021–2030 metų plėtros planui parengti 

sudarymo“ pakeitimo. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. 

gegužės 4 d. sprendimo Nr. K-14 „Dėl darbo grupės Alytaus regiono 2021–2030 metų plėtros planui 

parengti sudarymo“ pakeitimo“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 
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5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į 2021–2027 

metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų 

delegavimo į 2021–2027 metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos komitetą“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 

darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo projekto. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo projekto“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

7. SVARSTYTA. Dėl administracijos direktorės J. Butrimaitės darbo santykių. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl administracijos direktorės J. Butrimaitės 

darbo santykių“.  

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 4 d. 

sprendimo Nr. K-21 „Dėl kolegijos, kaip administracijos direktoriaus darbdavio, įgaliojimų 

darbo teisės srityje įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. K-21 „Dėl kolegijos, kaip administracijos direktoriaus 

darbdavio, įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pritarė – 9, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

PRIDEDAMA. Kolegijos narių balsavimo lapai. 

 

 

Kolegijos pirmininkas   Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė  Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 

 

 


