
Išrašas 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2023 m. vasario 23 d. Nr. KP-3 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 22 d. 13.00-14.00 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 10 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. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

8. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

10. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

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 adresais1.    

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

pusė visų Kolegijos narių2, nedalyvaujančio posėdyje kolegijos nario nuomonė nebuvo gauta.  

Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės neturėjo. Posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2022 m.  

2. Dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2023 m. 

3. Informacija apie Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimą 2022 metais. 

4. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo. 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio. 

6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. veiklos vertinimo. 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2022 m.  

 

Erika Mockevičienė, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Aplinkosaugos valdymo ir 

planavimo padalinio vadovė pristatė Atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2022 m. ataskaitą 

(pranešimas pridedamas).  

Vyko diskusija. 

 
1 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2023-02-15 el. paštu info@alytausregionas.lt. 
2 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. 

mailto:info@alytausregionas.lt
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R. Malinauskas paprašė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro specialistų, rengiant 

informaciją ateityje, pateikti palyginimus Alytaus regiono atliekų su kitais regionais. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pristatytos atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2022 m. 

ataskaitos pateikimui Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

programų 2023 m. 

Nida Cibulskienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento patarėja, pristatė planuojamas aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių programas 2023 m. (pranešimas pridedamas). 

Vyko diskusija. 

 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano 

įgyvendinimą 2022 metais. 

Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Tarybos administracijos vyriausioji specialistė, pristatė 

sprendimo projektą bei jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Atkreipė dėmesį, kad patikslintas 

sprendimo projekto pavadinimas, sukeičiant žodžius vietomis. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros 

plano įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m.  patvirtinimo“. 

 Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo. 

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

informaciją. Atkreipė dėmesį, kad patikslinta sprendimo projekto antros pastraipos formuluotė 

(žodžius sukeičiant vietomis). 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. 

spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano tvirtinimo“ 

pakeitimo.“ 

Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų 

rinkinio. 

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

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA.  

<...>. 

Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 

m. veiklos vertinimo. 

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

Vyko diskusija. 
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NUSPRĘSTA. Pritarti posėdžio metu patikslinam sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono 

plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022-ųjų metų veiklos vertinimo“, patikslinant 

sprendimo 1-3 punktus ir juos išdėstant taip: 

„1. Tarybos administracijos direktorės Jurgitos Butrimaitės 2022-ųjų metų nustatytų metinių 

užduočių atlikimą įvertinti labai gerai. 

<...>. 

Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikę – 0. 

 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

J. Butrimaitė informavo Tarybą apie gautą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

išaiškinimą dėl kolegijos įgaliojimų pasibaigimo ir naujos sudėties kolegijos suformavimo terminų. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 

 

 

 

 

 


