
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO, ORGANIZUOTO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA,  

PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. KP-11 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. rugpjūčio 19 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras, Alytaus 

regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Laura Jotautaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė. 

  

Posėdyje dalyvavo 8 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. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

8. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys (Kolegijos nario įgaliojimai 

pasibaigę1); 

2. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys. 

 

Kolegijos posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga bei Kolegijos nario 

balsavimo lapo forma Kolegijos nariams išsiųsti jų asmeniniu elektroniniu paštu2.    

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau 

kaip pusės visų Kolegijos narių balsų dauguma, išskyrus sprendimą dėl regiono plėtros plano 

pakeitimo (reikalinga 4/5 balsų) 3. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.  

 
1 Kolegijos darbo reglamento 38 p. numatyta, kad savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atšaukti jos deleguotą 

Kolegijos narį, Kolegijos narys Kolegijos nario įgaliojimų netenka nuo savivaldybės tarybos sprendimo atšaukti Kolegijos 

narį įsigaliojimo dienos. 
2 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2021-08-19 el. paštu info@alytausregionas.lt.  
3 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 str. 5 d. nustatyta, jog sprendimus, kuriais keičiamas regiono plėtros 

planas Kolegija priima 4/5 visų Kolegijos narių balsų dauguma, t. y. tokiam sprendimui priimti reikalinga, kad už jį 

balsuotų ne mažiau kaip 8 (iš 10) Kolegijos nariai. 
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2. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.  

 

NUSPRĘSTA. Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano, patvirtinto Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014–

2020 m. plėtros plano patvirtinimo“ dalį „Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija. 

Pritarė – 8, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Alytaus regiono 

projektų sąrašo pakeitimo. 

 

NUSPRĘSTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, 

patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 51/6S-39 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija.  

Pritarė – 8, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

PRIDEDAMA. Kolegijos narių balsavimo lapai. 

 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas            Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė            Laura Jotautaitė 


