
ALYTAUS REGIONO PLETROS TARYBOS KOLECIJOS
pOSEDZIO, OR6ANIZUOT6 1171SyrrNtS rnOCr,oUnOS TyARKA,

PROTOKOLAS

2021m. birZelio 8 d. Nr. KP-7

Alytus

RaSytines procedfros pradLia*2021m. birZelio 2 d'

Ra5ytines proced[ros pabaiga -2021rn' birZelio 7 d.

posedZio pirmininkas - Nerijus Cesiulis, Al1'taus miesto savivaldybes meras, Alytaus

regiono pletros tarybos kolegijos (toliau - Kolegija) pirmininkas'
posedZio sekretore * Jurgita Butrimaite, Algaus regiono pletros tarybos administracijos

direktore.

pos6tlyje dalyvavo 10 i5 10 Kolegijos nariq, uZpildydami Kolegijos nario balsavimo lap4:

l. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybes me1'as;

2. Andrius Judas, Alytaus miesto savivaldybes tarybos narys;

3. Algis Ka5eta, Vardnos rajono savivaldybes meras;

4. DaliaKitavidiene, Alytaus rajono savivaldybes tarybos nare;

5. Audrius Klejus, Lazdijq rajono savivaldybes tarybos narys;

6. Ridardas Malinauskas, Druskininkq savivaldybes nieras;

7. Austna MiSkiniene, Lazdijq rajono savivaldybes mere;

8. Giedrius Samulevidius, Vardnos rajono savivaldybes tarybos narys;

9. Linas Unnanavidius, Druskininkq savivaldybes tarybos nalys.

10. Algir.das vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybes meras.

Kolegijos posedZio darbotvarkes projektas ir posedZio medhiaga bei Kolegijos nario

balsavimo lapo forma Kolegijos nariams i5siqsti jq asmeniniu elektroniniu pa5tur.

Sprendimai ra5ytines proced0ros bfrdu laikorni priimtais, jei pritarimas i5reikitas daugiau

kaip puses visq Kolegijos naritl balsq dauguma.

DARBOTVARKE:
l. Del pastabq pateikimo Valstybinio atliekq prevencijos ir tvarkymo 2A21-2A27 metq plano

projektui.
Z. Del deleguojamo asmens i Lietuvos Lenkijos tarpvyriausybines bendradarbiavimo per

sien4 korrisijos Lietuvos delegacijq'

1. SVARSTYTA. Dol pastabq pateikimo Valstybinio atliekq prevencijos ir f,varkymo

2021-2027 metq Plano Projektui.

NUSpRqSTA. Pritarti sprendimo projektui ,,Del pastabq pateikimo Valstybinio atliekq

prevencijos ir tvarkymo 202l'2027 metq plano projektui"'

Pritare - 10, nepritard - 0, nusiSalino * 0'

r posedZio nredZiaga i5siqsta 2021-06-2 el. pastu i[jb@alylausrsgionas.lt.



2. SVARSTYTA. D6l deleguojamo asmens i Lietuvos Lenkijos tarpvyriausybinds

bendradarbiavimo per sien4 komisijos Lietuvos delegacij4.

NUSPRESTA. Pritarti sprendimo projektui,,Del atstovo delegavimo iLietuvos ir Lenkiios

tarpvyriaus bing bendradarbiavimo per siea4 komisdq",

Pritar6 - 8, nepritare -2, nusi5alino * 0.

PRIDEDAMA. Kolegijos nariq balsavimo lapai.

Kqlegijos pirmininkas Nerijus Cesiulis

PosedZio selffetore Jwgita Butrimaite
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