
 
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 

K-7 „DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 

PAKEITIMO  

 

2023 m. vasario 9 d. Nr. K-9 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 7 dalimi, 

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegija  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. K-7 „Dėl Alytaus 

regiono plėtros tarybos darbo grupės sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 

punktu, 3 ir 7 dalimi, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus 

regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 143 punktu 

ir siekdama užtikrinti Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos tikslų įgyvendinimą, Alytaus regiono 

plėtros tarybos kolegija  n u s p r e n d ž i a:   

1. Sudaryti Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) darbo grupę iš regiono 

savivaldybių ir regiono plėtros tarybos administracijos atstovų regionui aktualiems klausimams 

analizuoti ir pasiūlymams Tarybai teikti (toliau – Darbo grupė). 

2. Patvirtinti personalinę Darbo grupės sudėtį: 

2.1.  Jurgita Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė (Darbo grupės pirmininkė) 

(pakaitinė narė – Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, Tarybos administracijos ekspertė); 

2.2. Lina Gaidžiūnaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų 

valdymo skyriaus vedėja (pakaitinė narė – Jurgita Rudienė, Druskininkų savivaldybės administracijos 

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė); 

2.3. Svetlana Griškevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir 

investicijų skyriaus vedėja;   

2.4. Gintarė Jociunskaitė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė (pakaitinė 

narė – Andrė Zenevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus 

vedėja); 

2.5. Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir 

investicijų skyriaus vedėja; 

2.6. Gediminas Giedraitis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinė narė – Sigita 

Lenauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėja).  

3. Pavesti Darbo grupei analizuoti ir Tarybos organams teikti pasiūlymus dėl: 



3.1. Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, kurių įgyvendinimas turės poveikį regiono 

plėtrai; 

3.2. Tarybos Kolegijai ir Visuotiniam dalyvių susirinkimui teikiamų sprendimų projektų; 

3.3. projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais; 

3.4. regioninių projektų įgyvendinimo ir (ar) finansavimo šaltinių paieškos; 

3.5. bendrų su kitais regionais ir (ar) savivaldybėmis funkcinių zonų vystymo tikslų ir 

uždavinių nustatymo; 

3.6. regiono savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimų perdavimo 

Tarybai; 

3.7. Alytaus regionui numatytų/skiriamų Europos Sąjungos bei kitų finansavimo šaltinių 

lėšų panaudojimo; 

3.8. Tarybos tarptautinio bendradarbiavimo; 

3.9. strateginių regiono planų parengimo ir jų įgyvendinimo; 

3.10. kitų regionui svarbių klausimų. 

4. Įgalioti Darbo grupę pagal poreikį kviesti valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ir 

kitų organizacijų, įmonių atstovus dalyvauti Darbo grupės posėdžiuose. 

5. Įpareigoti Darbo grupę per du mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo parengti ir 

pasitvirtinti darbo grupės darbo reglamentą. 

6. Nustatyti, kad šios sudėties Darbo grupė sudaroma iki kol po savivaldybių tarybų 

rinkimų naujos sudėties Tarybos kolegija priims sprendimą dėl darbo grupės.  

7. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                       Nerijus Cesiulis

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


