ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
PROTOKOLAS
2017 m. kovo 20 d. Nr. SSP-1
Alytus
Sueiga vyko 2017 m. kovo 17 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.
Sueigos pirmininkas – Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitijos seniūnaitis.
Sueigos sekretorė – Irina Juškauskienė, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitė.
Iš viso yra 14 seniūnaičių.
Dalyvauja: Likiškių seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Šlekys, Medelyno seniūnaitijos
seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė, Volungės seniūnaitijos seniūnaitis Stasys Petkevičius,
Domantonių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Minsevičiūtė–Balynienė.
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė Vida Grišmanauskienė įgalioja Aldoną
Marcinkevičienę atstovauti jai seniūnaičių sueigoje.
Ulonų seniūnaitijos seniūnaitis Janis Laurinaitis savo atsiliepimus ir pasiūlymus
atsiuntė elektoniniu paštu. Laiškas pridedamas.
Sueigoje dalyvavusieji seniūnaičiai pritarė, kad būtų įskaityti Vidos Grišmanauskienės
ir Janio Laurinaičio balsai.
Sueigoje dalyvauja Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė
Grinienė.
Darbotvarkė:
1. Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo projekto.
2. Dėl vietos bendruomenių skirstymo pagal teritorijas.
3. Dėl seniūnaičių kandidatūros į darbo grupę, svarstant atliekų rinkliavos klausimus.
4. Dėl seniūnaičių kandidatūros į Kultūros projektų atrankos komisiją.
5. Dėl seniūnaičių kandidatūros į Sveikatos apsaugos projektų atrankos komisiją.
6. Dėl įėjimo kortelių.
1. SVARSTYTA. Seniūnaičių nuostatų pakeitimo projektas.
NUTARTA:
1. Siūlyti Alytaus miesto tarybai į seniūnaičių sueigos nuostatus įtraukti šiuos
pakeitimus:
1.1. Aprašyti sąvokas kas yra seniūnaitija ir kas yra seniūnaitis.
1.2. nuostatų 7 punktą papildyti 7.6 punktu: „seniūnaičių sueiga teikia pasiūlymus dėl
savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų, detaliojo planavimo dokumentų,
bendrojo plano sprendinių keitimo, potencialių investuotojų įvertinimo“, nes tai tikrai nesusiję su
išplėstine sueiga, kadangi ta sueiga sprendžia tik tai, kas susiję su poreikių ir inciatyvų finansavimu.
1.3. išbrauti 8.2 punktą, kadangi šis punktas prieštarauja 7.5 p., nes visi klausimai
sprendžiami sueigose gyventojams yra svabūs ar vienu ar kitu aspektu, tokiu atveju kiekvienu
klausimu reiktų šaukti išplėstinę sueigą, išskyrus socialinius klusimus, kuriuos aprašo 7.1-7.3
puktai.
1.4. nuostatų 9 punkte konkretizuoti išplėstinės sueigos sprendimų statusą.
1.5. nuostatų 10 punktą išdėstyti taip: „Alytaus miesto savivaldybė neatlygintinai
suteikia patalpas seniūnaičių sueigoms“, kad nebūtų užkirstas kelias išvykstamiesiems
posėdžiams.
1.6. 11 punktą panaikinti. 12 punktą pateikti kaip 11, nes šie punktai praktiškai
dubliuojasi.
1.7. 13.1 punktą išdėstyti taip: „Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba
Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) kvietimu, bet ne
rečiau kaip vieną kartą per metus. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, į sueigą gali būti
kviečiami savivaldybės institucijų atstovai ir gyventojai“.

1.8. 13.3 punktą išdėstyti taip: „Išrinkus seniūnaičių sueigos pirmininką, sudaroma
tvirtinama sueigos darbotvarkė. Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai,
gyventojai ir Alytaus miesto savivaldybės įgaliotas asmuo.“
1.9. 13 punktą papildyti papildomais punktais:
1.9.1. „Su sueigos preliminaria darbotvarke ir klausimais turi būti supažindinami visi
sueigos dalyviai ne vėliau nei prieš 3 d.d., informaciją atsiunčiant el. paštu bei paskelbiant
tinklalapyje www.alytus.lt.“
1.9.2. „Su išplėstinės sueigos preliminaria darbotvarke ir klausimais turi būti
supažindinami visi sueigos dalyviai ne vėliau nei prieš 5 d. d., informaciją atsiunčiant el.
paštu bei paskelbiant tinklalapyje www.alytus.lt.“
1.10. Siūlome 8 punkte apspręsti pagal kokius kriterijus atrenkami bendruomeninių
organizacijų atstovai į išplėstines sueigas.
Siūlome nuostatuose numatyti, kad bendruomeninės organizacijos, kurios pretenduoja
dalyvauti išlėstinėse sueigose, įstatuose būtų numatyta asociacijos veikla – „tenkinti
gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės viešuosius poreikius, priimti sprendimus dėl
gautų lėšų panaudojimo, finansuojant veiklas, skirtas pažeidžiamų bendruomenės narių
tenkinimui, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų
erdvių , aplinkos organizavimui ir kitoms vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančiomis
iniciatyvoms.“
1.11. Siūlome bendruomeninių organizacijų sarašą tvirtinti seniūnaičių teikimu, mero
sprendimu.
Pritarta bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Vietos bendruomenių tarybų formavimo pagal teritorijas.
NUTARTA. Siūlyti, formuojant vietos bendruomenių tarybas:
2.1. Medelyno seniūnaitiją jungti kartu su Senamiesčio seniūnaitija.
2.2. Panemunės seniūnaitiją jungti kartu su Putinų seniūnaitija.
Pritarta bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. Seniunaičių atstovo kandidatūra į Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupę.
NUTARTA: Deleguoti Putinų seniūnaitijos seniūnaitį Tadą Čiaką.
Pritarta bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. Seniūnaičių atstovo kandidatūra į Kultūros projektų atrankos
komisiją.
NUTARTA. Deleguoti Domantonių seniūnaitijos seniūnaitę Gintarę Minsevičiūtę–
Balynienę.
Pritarta bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA: Seniunaičių atstovo kandidatūra į Sveikatos apsaugos projektų
atrankos komisiją.
NUTARTA. Deleguoti Dainavos seniūnaitijos seniūnaitę Eglę Teresevičienę.
Pritarta bendru sutarimu.
6. SVARSTYTA. Dėl kreipimosi į Alytaus m. savivaldybės administraciją dėl įėjimo
kortelių suteikimo seniūnaičiams.
NUTARTA. Kreiptis į savivaldybės administraciją, kad suteiktų seniūnaičiams įėjimo
korteles į Alytaus miesto savivaldybės pastatą.
Pritarta bendru sutarimu.

Sueigos pirmininkas

(parašas)

Tadas Čiakas

Sueigos sekretorė

(parašas)

Irina Juškauskienė

