
ALYTAUS REGIONO PLETROS TARYBOS
KOLEGIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

2021-46-18 Nr.I(P-8
Alytus

Posddis ivyko 2021-06-17 13:00-15:00 val. nuotoliniu budu Microsoft Teams platformoje.
Posddiio pirmininkas -Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybes meras, Alytaus regiono

pletros tarybos kolegijos pirmininkas.
Pos6dZio sekretord - Jurgita Butrimaite, Aly.taus regiono pletros tarybos administracijos

direktore.

Dnlyvavo 9 (i5 t0) kolegijos nariq:
i. Nerijus Cesiulis,
2. Andrius Judas,
3. Algis Ka5eta,
4. Dalia Kitavidiene,
5. Audrius Klejus,
6. Ridardas Malinauskas,
7. Ausma MiSkiniene,
8. Giedrius Samulevidius,
9. Linas Urmanavidius,

Nedalyvavo : Algirdas Vrubliauskas.

Posedyje taip pat dalywavo: Dr. Gediminas desonis, CPVA atstovas, Andrius Valickas, Vidaus
reikalq ministerijos atstovas, Renaldas Radvila. AB ,,Energijos skirstymo operatorius" Paslaugq
tamybos direktorius. Sigitas Naru5evidius, Alytaus kolegijos direktorius, Sigitas Leonavidius,
Lietuvos prekybos, pramonds ir amatq rumq asociacijos atstovas, Neringa Rinkevidit-rte, Alytaus
miesto savivaldybes adrninistracijos Finansr"l ir investicijq skyriaus vedeja.

Kolegijos posedis suSauktas Kolegijos pirmininko sprendimu. Darbotvarkes projektas,
posedZio medZiaga ir posedZio prisijungimo nuoroda Kolegijos nariams i5siqsti jq asmeniniais
elektroninio pa5to adresais l.

Posedis ivyko nuotoliniu budu, naudojantis elektroninemis priemonemis - video-konferencinio
rySio platforma ,,Microsoft Teams". PosedZio dalyviai prisijunge i jq eI. pa5t4 atsiqstomis
prisijungimo nuorodomis. Visi posedZio dalyviai, prisijungdami prie nuotolinio posedZio, registravosi
video-konferencinio rySio platfbrmoje ,,Microsoft Teams", nurodydami bei pawirtindami savo vard4,
pavardg ir el. pa5to adres4.

Jurgita Butrimaite, posedZio sekretord, informavo, kad Kolegijos pos€dis yra teisetas, nes jame
dalyvauja 9 iS i0 Kolegijos nariai. Informavo, kad Sio posedZio darbotvarkes projekte numatytiems
sprendimams priimti reikalinga visq kolegijos nariul balsq dauguma (ne maZiau kaip 6 balsai).

PosedZio pirmininkas pasidle tvifiinti posedZio darbotvarkg. Darbotvarke patvirtinta bendru
sutarimu.

DARBOTVARKE:
1. Del funkciniq zonq.
2. Infonnacija del AB ,,Energijos skirstymo operatorius" ir savivaldybiq bendradarbiavimo.
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3. Informacija del Alytaus kolegijos iSorinio institucinio vefiinimo'

4. Del Kolegijos partnedq grupes persgnalines sudeties pakeitimo.

5. Del Alytaus iegiono pletros tarybos deleguotq atstovq veiklos,

pristatymo.
5. Kiti klausirnai.

1. SVAIISTYTA. D€l funkciniq zonq.

Dr, Gedin-rinas desonis ir Andrius Valickas pristate informacij4

(pridedama).

atstovaujant Taryb4.

funkcines zonasapie

2. SVARSTYTA. Informacija d6l

bendradarbiavimo.
Renaldas Radvila, AB ,,Energiios

pristate informacij4 furidedama).

AB ,,Energijos skirstymo operatorius" ir savivaldybiq

skirstymo operatorius" Paslaugq tarnybos direktorius,

3. SVARSTYTA. Informacija tl€l Alytaus kolegijos i5orinio institucinio vertinimo.

Sigitas NaruSevidius, Alytaus kolegijos direktorius, pristate informacij4.

4. SVARSTYTA. D6l Kolegijos partneriq grup6s personalin6s suddties pakeitimo.

Jurgita Butrimaite pristate spiendimo projekt4 ir ai5kinarnajame ra5te pateikt4 intbrmacijq.

NUSpRESTA. Pritarti sprendimo projektui ,,Del Alytaus regiono pletros tarybos kolegijos

2021, m. geguZ6s 4 cl. sprenclirno Nr. K-1a,,Del Al1,taus regiono pletros tarybos koiegijos partneriq

grupes sudarymo ir personalines sudeties patvirtinimo" pakeitimo".

Balsavimo reruhatai:
uz-9
Priei - 0

Susilaikg - 0.

5. SVARSTYTA. Del Alytaus regiono pletros tarybos deleguotq atstovq veiklos,

atstovauj ant Tarybq, PristatYmo.
Atslovavimo Aiytaus regiono pletros tarybai kitose institucijose irlar jq sudarytose grupese,

veiklq pristate:
o Audrius Klejus, Lazdijq rajono savivaldybes tarybos narys, deleguotas i Alytaus rcgiono

inregruotos teritorijq ,yity*o progrunloi lgyvendinimo koordinavimo darbo grupq ir ! Lietuvos ir Lenkijos

turp"ryriugsybinE benctiadarbiavimo per sienq komisij4 (toliau - Komisija) informavo, kad Komisijos posddis

p"r Sj tuitota.pi lvyt<o tik vienas 2b2O m., pristate svarstytus klausirnus ir priimtus sprendimus (Kornisija

sutari, kad reilia iinaudotiturizrlo pasielio potencial4, iSskiriant pasienio turizmo vystymo kryptis; maZinti

2021-zAZ:. m. laikotarpyje prograrnos teritorij4, tikslinemis paliekant tik Alytaus ir Marijampolds regionus;

savivaldybiq atstovus itiuuf.ii aktyviau datyvauti programq svarstyme; Komisijos nariams suteikti po I bals4;

sutare siulyti, kad projektus turi atrinkti prieZi[ros komitetas ir kad parei5kejams techninq dokumentacijq

bfitina butil renEi iif-tui aisku, jog bus skirtas projektui finansavimas; svarsty'ti naujame progratnavitno

laikotarpyje galimybE adminisrruotisrnulkiq projektq valdymo fondq ir kt.).

.' 
'- 

Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybes tarybos narys, deleguotas i2014-2020 m.

Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq Programos valdymo komitet4, informavo, kad

Komitetas nesirinko ! posedZius- nes 2014-2020 metq ES le5os jau buvo suplanuotos iki 2019 metq.

. Dalia Kitavidiene, Alytaus rajono savivaldybes tarybos nare, deleguota i 2014-2020 m.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sienq
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programos stebesenos komitet4 ir programos jungting programavimo darbo grupg Lietuvos
Respublikos delegacijoje, infonnavo, kad Stebdsenos komitete buvo tvirtinamos atrinktos paraiSkos.
skiriamas finansavimas; svarstoma, kuriems prioritetams skelbti Nr. 5 kvietimq neiinaudotoms
paramos le5oms; pristate kitas veiklas; programavimo komitete buvo patvirtinta darbo tvarka, pradeta
diskutuoti del poreikiq ir galimybiq analizds ir kokiomis kryptimis reiketq nukreipti ld5as; informavo
apie planuojamq posedi ir kt.

. Sigitas Leonavidius, Lietuvos prekybos, pramonds ir amattl rflmq asociacijos atstovas,
deleguotas i Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projekto ,.Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekq tvarkymo imoniq vaidymo tobulinimo plano rengimas" prieZifiros kon'ritetq, pristate
informacij4 apie darb4 prieiifiros komitete (reikalingr+ leSq kiekireformai igyvendinti;projekto esmq
(vandens tiekimo imoniq centralizavirnq)), atkreipe dernesi, kad pasikeitus Vyriausybei prieZiriros
komiteto posedZiai nevyko.

r Neringa Rinkevidi[te, Alytaus miesto savivaldybes administracijos Finansr"l ir investiciiq skyriaus
vedeja, deleguota i 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavirno per sienq, stebdsenos komitet4 Lietuvos delegacijos sudefyje ir j Europos
kaimynystes priemonds Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sien4 programos Jungtinj
programavimo komitetq, pristate infonrracij4 apie lykusius komiteto posedZius irjq metu priimtus sprendimus;
infonnavo, kad prograrna sustabdyta.

6. SVARSTYTA Kifi klausimai.
Diskusija del merq pasitarirno su CPVA ekspertais datos atideta.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

t'1-"-r/

/a;I

Nerijus Cesiulis

Jurgita Butrimaite


