
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2023 m. vasario 9 d. Nr. KP-2 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 7 d. 13.00-13.50 val. nuotoliniu būdu per konferencijų platformą 

„Microsoft Teams“.  

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

plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Tarybos administracijos vyriausioji 

specialistė.  

 

Posėdyje dalyvavo 9 iš 10 Kolegijos narių (kvorumas yra): 

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. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

9. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Nedalyvavo: 

1. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys1. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pridedama Microsoft Teams dalyvių suvestinė. 

 

Posėdis sušauktas Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininko sprendimu. Kolegijos 

posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų asmeniniais 

elektroninio pašto adresais2.    

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Kolegijos posėdis yra teisėtas, jame dalyvauja daugiau kaip 

pusė visų Kolegijos narių3, nedalyvaujančio posėdyje kolegijos nario nuomonė nebuvo gauta, 

Kolegijos partnerių grupė svarstomais klausimais savo nuomonės ar pasiūlymų nepateikė.  

Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės neturėjo. Posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 2022-2030 m. Alytaus regiono plėtros plano projekto teikimo ministerijoms suderinti; 

2. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

3. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

4. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į VšĮ Daugų technologijos ir verslo 

mokyklos tarybą; 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2022 metais; 

 
1 Informavo, kad turi nedarbingumo pažymėjimą, nuomonės svarstomais klausimais neatsiuntė. 
2 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2023-01-31 el. paštu info@alytausregionas.lt; patikslintas sprendimo projektas išsiųstas 

2023-02-01 el. paštu info@alytausregionas.lt. 
3 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos Kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Tarybos Steigiamojo susirinkimo 

2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 58 punktu, Kolegijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 

pusė visų Kolegijos narių, tarp kurių turi būti Kolegijos pirmininkas ir (ar) Kolegijos pirmininko pavaduotojas. 
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6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties pakeitimo; 

7. Dėl atstovų delegavimo į 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos keitimo darbo grupę; 

8. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano patvirtinimo; 

9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2022-2030 m. Alytaus regiono plėtros plano projekto teikimo 

ministerijoms suderinti. 

Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, Tarybos administracijos ekspertė, pristatė 2022-2030 m. 

laikotarpio regiono plėtros plano (toliau – Planas) projekto bei švietimo ir darnaus judumo srities 

regioninių pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektų esminę informaciją. Pristatė esmines 

regiono situacijos analizės išvadas, Plano projekte identifikuotas regiono problemas, gilumines jų 

priežastis, tikslus, uždavinius, rodiklius, kurių bus siekiama, Plano projektų sąrašus švietimo ir 

darnaus judumo srityse bei kitą informaciją (pristatymas pridedamas). Informavo, kad Kolegijai 

pritarus Plano projektui, teisės aktų nustatyta tvarka Plano projektas bus teikiamas derinti 

ministerijoms, po suderinimo su ministerijomis - teikiamas Kolegijai tvirtinti. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti 2022-2030 m. Alytaus regiono plėtros plano projekto teikimui derinti 

su ministerijomis. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono 

projektų sąrašo pakeitimo. 

Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Tarybos administracijos vyriausioji specialistė, pristatė 

sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

birželio 30 d. sprendimo Nr. 51/6S-28 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

liepos 28 d. sprendimo Nr. 51/6S-37 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 
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4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į VšĮ 

Daugų technologijos ir verslo mokyklos tarybą. 

Jurgita Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė, pristatė sprendimo projektą ir jo 

aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.  

 

 NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. 

gruodžio 2 d. sprendimo Nr. K-37 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Alytaus 

regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas“ pakeitimo. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 2022 metais. 

Jurgita Butrimaitė pristatė Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos 

prevencijos programos (toliau – Programa) įgyvendinimo 2022 metais ataskaitą, sprendimo projektą 

ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Informavo, kad pristatomas sprendimo projektas yra 

patikslintas, ištaisant technines klaidas sprendimo bei priedo pavadinime (suvienodinti), akcentavo, 

kad sprendimas priimamas tarybos, o ne kolegijos vardu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022 metais“.  

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties pakeitimo. 

 Jurgita Butrimaitė pristatė patikslintą sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. Akcentavo, kad sprendimo projektas, gavus papildomą informaciją buvo patikslintas 

vasario 1 d.  

Ausma Miškinienė, Kolegijos narė, pateikė pasiūlymą patikslinti sprendimo projekto 2.6 

papunktį, pagrindiniu nariu nurodant Gediminą Giedraitį, Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiąjį 

specialistą, deleguotą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, o pakaitine nare – jos 

deleguojamą Sigitą Lenauskienę, Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėją.  

Vyko diskusija. 

  

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. kovo 

30 d. sprendimo Nr. K-7 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo, 

patikslinant sprendimo projekto 2.6 papunktį taip: „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).“. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

7. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos keitimo darbo grupę. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Dalia Kitavičienė, Kolegijos narė, pasiūlė, atsižvelgiant į tai, kad Neringa Rinkevičiūtė yra 

2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komiteto, kuris formuoja minėtą darbo grupę, pakaitinė atstovė, pagrindine nare į Darbo grupę 

deleguoti Andrę Zenevičienę, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų 

skyriaus vedėją. 
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų 

delegavimo į 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos keitimo darbo grupę“, patikslinant sprendimo projekto 1.1 papunktį taip: „1.1. Andrę 

Zenevičienę, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėją – 

pagrindine atstove;“. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

  

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano 

patvirtinimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą, jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją bei 

patikslintą 2023 m. Tarybos veiklos plano projektą (toliau – Veiklos planas). Atkreipė dėmesį, kad 

sprendimo projekte patikslintas Veiklos plano 2.2 veiksmas sekančiai „Suorganizuotas Dainavos 

krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos konkursas, skaičius“ bei jo įgyvendinimo 

terminas sekančiai „II-IV ketv.). 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

2023 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Jurgita Butrimaitė priminė, kad artimiausias kolegijos posėdis numatytas vasario 22 d., įvardino 

planuojamus svarstyti klausimus ir planuojamus į posėdį kviesti kitų institucijų atstovus. Informavo, 

kad tiek planuojamame vasario 22 d. Kolegijos posėdyje, tiek Visuotiniame dalyvių susirinkime pagal 

planuojamus svarstyti klausimus reikalingas maksimalus narių dalyvavimas. 

Informavo, kad Trijų jūrų ekonominio tinklo administratoriai pakeitė planus ir suderintos 

sutarties ir statuto pasirašymas yra numatomas š. m. 2023.05.16-17 Liubline, todėl po naujos 

Kolegijos sudėties patvirtinimo reikės priimti sprendimą dėl asmens, kuris bus įgaliotas minėtus 

dokumentus pasirašyti. 

Informavo apie gautus Tarybai derinti teisės aktus. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA: 

9.1. Į 2023-02-22 Kolegijos posėdį kviesti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Birštono 

savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Užimtumo tarnybos atstovus.  

9.2.  Visuotinį dalyvių susirinkimą siūlyti organizuoti 2023-02-22 iš karto po Kolegijos 

posėdžio. 

9.3. Tarybai siunčiamus teisės aktų projektus, kurie aktualūs regiono savivaldybėms, Tarybos 

administracijai derinti su Tarybos darbo grupės nariais ir jiems nusprendus, kad yra poreikis, apie 

parengtas pastabas ar pasiūlymus informuoti Kolegijos narius. 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 

 


