
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2016-007-01  Nr. 51/6P-10 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2016 m. liepos 1 d.11.30 val. 

 Rašytinė procedūra baigta - 2016 m. liepos 1 d. 14 val. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

  

PAKARTOTINAI SVARSTYTA: 

1.„Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ 

alternatyvi versija, kurią pateikė tarybos narys Artūras Margelis. 

Tarybos pirmininko Vytauto Grigaravičiaus pavedimu skubos tvarka dar kartą 

organizuojama rašytinė procedūra „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo 

reglamento patvirtinimo“. Sprendimo projektas pakoreguotas ir pasiūlytas Lazdijų rajono 

savivaldybės mero Artūro Margelio. 

Atkreiptas tarybos narių dėmesys, į tai, kad siūloma tvirtinti tarybos nuostatų ir darbo 

reglamento nauja redakcija: 

1.Neatitinka Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų pavyzdinių regiono plėtros tarybos 

nuostatų ir darbo reglamento (koreguotos nuostatos įvestos raudonu šriftu);  

2.Papildytos minėtuose dokumentuose nuostatos dubliuoja arba persidengia su jau 

esančiomis nuostatomis. 

 Taip pat atkreiptas tarybos narių dėmesys, kad Alytaus regiono plėtros taryba – vienintelė iš 

visų tarpinių institucijų, kurioms reikėjo suderinti vidaus procedūrų dokumentus pagal Finansų 

ministerijos ir Valstybės kontrolės  atsiųstas pastabas iki birželio 30 d., to neatliko. 

 

NUTARTA: 

1.Patvirtinti pridedamus: 

1.1.Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatus; 

1.2.Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentą. 

2.Pripažinti netekusiais galios Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-29 patvirtintus Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo reglamentą 

su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

Balsavimo rezultatai:  

Pritariu - 10 tarybos narių. Iš jų 2 tarybos nariai Ričardas Malinauskas ir Linas 

Urmanavičius pritarė siūlomam sprendimo projektui su pastaba, t.y. siūlė įrašyti nuostatą, kad 

Tarybos posėdžio metu balsuojant nepriimami  nedalyvaujančių posėdyje išankstiniai rašytiniai 

balsavimai ir tarybos reglamento 10 p. siūlė papildyti šia nuostata. 

Nuomonės nepareiškė – 2 tarybos nariai. 

Tarybą sudaro 12 narių. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                Vilija Vervečkienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  
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