VISUOMENINĖS KONSULTACINĖS TARYBOS STEIGIAMASIS SUSITIKIMAS
2015.09.16, Alytus
PROTOKOLAS
Darbotvarkė:
Mero sveikinimo žodis
1. Susipažinimas, prisistatymas
2. Supažindinimas su VKT nuostatais ir veiklos aptarimas
3. VKT narių pasiūlymai pirmiesiems darbams, matomos problemos mieste

Meras pasveikino susirinkusius dalyvius, papasakojo kodėl kilo mintis steigti Visuomeninę
konsultacinę tarybą.
1. VKT kandidatai prisistatė
Ilona Andreikevičienė atsisakė dalyvauti VKT veikloje dėl nesuderinamumo su tiesioginiu darbu.
2. Dalyviai supažindinti su VKT nuostatais.
- VKT pirmininku pasisiūlė Valerijus Vencius
- VKT pirmininko pavaduotoju pasiūlytas Vytautas Junevičius.
- VKT sekretore pasiūlyta Vilija Ramanauskienė
Prieštaraujančių nėra, VKT veiklos organizatoriai patvirtinti vieneriems metams.

- Bendrauti, keistis informacija ir organizuoti susitikimus sutarta elektroniniu paštu.
- Aptartas VKT susirinkimų grafikas. Nutarta rinktis ne rečiau kaip kartą per mėnesį. VKT nariai
dalyvauja susirinkimuose pagal savo galimybes.

- Susirinkimai vyks trečią mėnesio trečiadienį, savaitė prieš Alytaus miesto tarybos posėdį 17.30
valandą. Kitas susitikimas planuojamas spalio 21 dieną 17 val.30min.
- Rimas Malaškevičius pasiūlė sukurti darbo grupes, kurios dirbtų atskirais klausimais. Darbo
grupės susiformuos darbo eigoje, prie atskirų klausimų jungiantis kompetentingiems asmenims.
- Vytautas Junevičius pasiūlė darbo grupes formuoti pagal komitetų kuruojamus klausimus
ir darbą.
- Diskusijų reikalaujantys, svarbūs komitetuose svarstomi klausimai bus pateikiam VKT
nariams elektroniniu paštu. Šie savo nuomones galės išsakyti el.paštu arba dalyvaudami
komitetų posėdžiuose.
3. - Ilona Andreikevičienė darydama apklausas mieste pastebėjo, jog gyventojai nežino apie
seniūnaičius ir jų veiklą. Pasiūlyta informaciją ir seniūnaičių kontaktus per gyvenamųjų namų
bendrijų pirmininkus informaciją išplatinti ir pakabinti skelbimus laiptinių skelbimų lentose.
- Meras pristatė kelis probleminius klausimus, svarstomus mieste:
a) Litesko.sutarties pratęsimas ir tolimesnis šilumos ūkio mieste likimas.
Tarybos nariai aptarė klausimą. Darius Meškaitis pasisiūlė pabendrauti su AB „Lietuvos energija“
vadovu alytiškiu Daliumi Misiūnu šiuo klausimu, paklausti patarimų.
Loreta Braukienė kalbėjo apie konkrečią situaciją ir problemas su Alytaus šilumos tinklais,
pažadėjo atsiųsti iš UAB „Alytaus šilumos tinklai“ gautą raštą.

Liudas Ramanauskas pasiūlė susitvarkyti su savivaldybės įmone „Alytaus šilumos tinklais“, meras
pasakė, kad šis klausimas sprendžiamas.
Audrius Dailidonis iškėlė klausimą ar Pietvakarių dujų tiekimo įmonę taip pat valdo UAB
„Litesko“, nes jų DNSB bandė įsivesti dujinį šildymą, kuris būtų pigesnis, tačiau to nebuvo leista
padaryti. Pažadėta išsiaiškinti situaciją.
b) Susisiekimo viceministras Algis Žvaliauskas pasiūlė Alytaus miestui pagalvoti apie
europinės geležinkelio vėžės nukreipimą į mūsų miestą. Viceministras penktadienį viešės
Alytuje.
Mero pasiūlyta užduotis VKT:
- pagalvoti, kaip geriau švęsti valstybines šventes - Vasario 16, Kovo 11 ir pan. Anot mero, jos
valdiškos, reikia pagyvinti, padaryti masinėmis ir patraukliomis alytiškiams.

Reikalinga informacija arba sprendimai:
Iš savivaldybės:
1. Informacija apie seniūnaičius turi būti išplatinta daugiabučiuose.
2. Išsiaiškinti, ar Pietvakarių dujos priklauso UAB „Litesko“ ir taip dar labiau išplėstas
monopolis ir kodėl neleidžiama daugiabučiui įsivesti šildymą dujomis.
3. Pateikti VKT svarbiausius diskusinius klausimus, svarstomus komitetuose kitą savaitę.
Iš VKT:
1. Valstybinių švenčių minėjimas kitaip.
2. Komitetuose svarstomų klausimų komentarai, jei tokių bus. Tik esminiai.

Sekretorė Vilija Ramanauskienė

