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Druskininkai 

 

 Posėdis įvyko 2015 m. birželio 2 d. 14.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė  

 Dalyvavo tarybos nariai: 

Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; Vytautas Grigaravičius, 

Alytaus miesto savivaldybės meras; Virginijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

narys; Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos narys; Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; Gintautas 

Salatka, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos narys; Aurimas Truncė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas; 

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; Algirdas Vrubliauskas, Alytaus 

rajono savivaldybės meras. 

  Kitų dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimo. 

2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

 

Posėdį pradeda ir sveikinimo žodį taria Druskininkų savivaldybės meras Ričardas 

Malinauskas. 

Toliau posėdį veda Aurimas Truncė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas, 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys. Jis informuoja, kad vadovaujantis Regioninės plėtros 

įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirtas regiono 

plėtros tarybos narys kviečia pirmąjį regiono plėtros tarybos posėdį ir pirmininkauja regiono plėtros 

tarybos posėdžiams tol, kol regiono plėtros taryba išsirenka pirmininką. 

 

Tikrina ar yra kvorumas. Posėdyje dalyvauja 11 tarybos narių iš 12.  

Siūlo tvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.  

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimas. 
 

Aurimas Truncė siūlo tarybos nariams teikti kandidatūras Alytaus regiono plėtros tarybos 

pirmininko pareigoms užimti. 

  

Ričardas Malinauskas sako, kad tarybai dirbti yra patogiau, kai pirmininkas Alytaus rajono 

ar Alytaus miesto savivaldybės meras. Jis sako, kad Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas 

Vrubliauskas turi daug pareigų, todėl kandidatu į Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko 

pareigas siūlo Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių.  
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Algirdas Vrubliauskas palaiko Vytauto Grigaravičiaus, Alytaus miesto savivaldybės mero 

kandidatūrą. 

Aurimas Truncė klausia Vytauto Grigaravičiaus ar jis sutinka pretenduoti į Alytaus regiono 

plėtros tarybos pirmininko pareigas. 

Vytauto Grigaravičiaus atsako, kad neprieštarauja siūlymui užimti Alytaus regiono plėtros 

tarybos pirmininko pareigas. 

 

Aurimas Truncė siūlo balsuoti. 

 

 VYKSTA BALSAVIMAS: 

1. Dėl Vytauto Grigaravičiaus, Alytaus miesto savivaldybės mero, išrinkimo Alytaus  

regiono plėtros tarybos pirmininku. 

 

Už - 11; Prieš - 0; Susilakė - 0. 

 

NUTARTA: 

1. Išrinkti Vytautą Grigaravičių, Alytaus miesto savivaldybės merą, Alytaus regiono 

plėtros tarybos pirmininku. 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

 Toliau posėdį veda išrinktas Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas 

Grigaravičius. 

 Jis padėkoja tarybos nariams už pasitikėjimą ir mano, kad ateityje Alytaus regiono plėtros 

taryba dirbs susitelkusi. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimas.                                                         

  

Algirdas Vrubliauskas siūlo Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju Algį 

Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą. Sako, kad tarybos pirmininko pavaduotojas turėtų būti 

su patirtimi priimant sprendimus.  

 

Ričardas Malinauskas siūlo Aurimą Truncę, Vyriausybės skirtą atstovą, Alytaus rajono 

savivaldybės tarybos narį, tarybos pirmininko pavaduotoju. Mano, kad jis yra tinkamas užimti 

tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas. 

Algis Kašėta teigia, kad gal būtų geriau, jei tarybos pirmininko pavaduotoju būtų Alytuje 

dirbantis tarybos narys ir palaiko Aurimo Truncės kandidatūrą. 

Aurimas Truncė atsisako pretenduoti į tarybos pirmininko pareigas ir palaiko Algio 

Kašėtos kandidatūrą. 

Ričardas Malinauskas sako, kad pirmininko pavaduotoją turi pasiūlyti Alytaus regiono 

plėtros tarybos pirmininkas. 

Vytautas Grigaravičius teigia, kad lengviau būtų dirbti, jei Alytaus regiono plėtros tarybos 

pirmininko pavaduotojas būtų šalia. Siūlo Algirdui Vrubliauskui užimti tarybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. 

Algirdas Vrubliauskas atsisako būti pirmininko pavaduotoju ir siūlo balsuoti už pasiūlytą 

Algio Kašėtos kandidatūrą. 

Algis Kašėta neatsisako būti renkamas Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko 

pavaduotoju. 

 

VYKSTA BALSAVIMAS: 
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1. Dėl Algio Kašėtos, Varėnos rajono savivaldybės mero, išrinkimo Alytaus regiono plėtros  

tarybos pirmininko pavaduotoju. 

 

Už - 10; Prieš - 0; Susilakė - 1. 

 

NUTARTA: 

2. Išrinkti Algį Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą, Alytaus regiono plėtros tarybos  

pirmininko pavaduotoju. 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  

 

 

 


