
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. vasario 17 d. Nr. 51/6P-2 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 12 d. 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Nerijus Cesiulis. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Posėdyje dalyvavo 11 tarybos narių, nedalyvavo 7 tarybos nariai.   

Kvorumas yra.  

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

Posėdžio pradžioje posėdžio pirmininkas Nerijus Cesiulis informavo Tarybą, kad apie savo 

nedalyvavimą šiame posėdyje iš anksto pranešė Tarybos narys Algirdas Vrubliauskas, kuris užpildė 

Tarybos nario nuomonės lapą ir jame išreiškė savo nuomonę (pritarė) dėl 1 pateikto sprendimo 

projekto (pridedama).  

Taip pat prieš posėdį buvo gauta Sigito Leonavičiaus informacija, kad negali dalyvauti 

posėdyje. Tarybos nario nuomonės lapo nepateikė. 

 

Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

2. Dėl profesinio mokymo ateities perspektyvų Alytaus regione. 

2.1. Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas planavimo proceso organizavimas. 

2.2. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2020 m. 

2.3. Informacija apie Alytaus regione reikalingų specialistų rengimą profesinio mokymo 

mokyklose. 

2.4. Pokyčiai profesiniame mokyme. 

2.5. Aktualių specialybių poreikis Alytaus regione. 

3. Kiti klausimai.:  

3.1. Dėl sekančio Tarybos posėdžio.  

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano pakeitimas. 

Giedrė Urkienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Ausma Miškinienė informavo, kad Lazdijų rajono savivaldybė atliko apklausą ir 

savivaldybės taryboje nusprendė atsisakyti įgyvendinti projektą „Ekologiškų transporto priemonių 

įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“, kuriuo būtų įsigyjamos ekologiškos transporto priemonės. 

Paaiškino, kad savivaldybė neturi savo autobusų parko ir lėšos yra per didelės minėtų transporto 

priemonių įsigijimui ir jų išlaikymui. Sakė, kad šio projekto nepanaudotas savivaldybės lėšas 

regionas gali panaudoti kitų priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ regiono projektų įgyvendinimui. 

Linas Urmanavičius sakė, kad Druskininkų savivaldybė pereina prie elektra varomų 

automobilių parko sukūrimo ir panaudos Lazdijų rajono savivaldybės projekto nepanaudotas lėšas. 

Iš viso savivaldybė planuoja įsigyti 8 ekologiškas transporto priemones. Padėkojo Lazdijų rajono 

savivaldybei ir sakė, kad šis sprendimas Druskininkų savivaldybei yra labai svarbus.  
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Balsavimo rezultatai: „už“ – 11; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Profesinio mokymo ateities perspektyvos Alytaus regione. 

2.1. Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas planavimo proceso organizavimas. 

Jolanta Zabietienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo 

skyriaus vyr. specialistė pristatė teisės aktus, reglamentuojančius priėmimą į profesinio mokymo 

įstaigas, profesinio mokymo planavimą. Informavo apie Profesinio mokymo įstaigos tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) atliekamas švietimo teisės aktų nustatytas funkcijas, kurios nustato 

bendrą (valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų) mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdamos į 

galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, derina priėmimo į profesines mokyklas planą. 

Sakė, kad šios tarybos turėtų atidžiau vertinti mokymo programas, išvengiant jų dubliavimo; 

įvertintų regiono specialistų poreikį ir pedagogų kvalifikaciją. Pranešėja pristatė valstybės 

finansuojamų ir nefinansuojamų vietų nustatymo tvarkos aprašo pagrindines nuostatas, paaiškino 

profesinio mokymo įstaigų parengtų priėmimo planų nagrinėjimo aspektus ir prioritetų nustatymą 

bei planuojamą profesinio mokymo sistemos tobulinimą. Ragino regioną aktyviau dalyvauti 

profesinio mokymo planavime. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Nerijus Cesiulis klausė ar yra sektoriniai profesinio mokymo centrai Alytaus regione ir ar 

jie yra įveiklinti. 

Jolanta Zabietienė atsakė, kad yra du tokie centrai regione. Vienas jų – Alytuje, kuris 

puikiai veikia ir kitas – Druskininkuose, kuriam reikėtų skirti daugiau dėmesio. 

Linas Urmanavičius atkreipė dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir 

Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turėtų daugiau 

bendradarbiauti ir numatyti finansuoti tų specialistų mokymą, kurių yra rinkos poreikis ir kurie 

įsidarbina. Dažnai ruošiami tie specialistai, kurie neįsidarbina. 

Jolanta Zabietienė atsakė, kad kol kas išlieka skirtumai tarp minėtų institucijų dėl 

profesinio mokymo įgyvendinimo. Dialogas vyksta, veiksmai tarp šių institucijų turėtų būti labiau 

derinami.  

Buvo diskutuojama apie įsidarbinimo duomenų kaupimą ir jų teikimą. 

Jolanta Zabietienė sakė, kad tai yra sudėtingas procesas ir yra sunku šiuos duomenis 

surinkti. Profesinio mokymo įstaigos pačios kaupia duomenis apie įsidarbinimą. 

  

2.2. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2020 m. 

Nida Cibulskienė, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Kauno klientų aptarnavimo departamento patarėja informavo, kokie yra darbo rinkos iššūkiai 

šiandien, kokios darbo rinkos tendencijos 2020 m. Kalbėjo apie pasiūlos ir paklausos 

nesuderinamumą darbo rinkoje, teritorinį pasiūlos ir paklausos neatitikimą, kvalifikuotos darbo 

jėgos trūkumą. Pristatė neturinčiųjų darbo portretą Lietuvoje ir Alytaus regiono savivaldybėse, 

Alytaus regiono trumpalaikes ir ilgalaikes problemas 2020 m., darbo jėgos paklausą Alytaus 

regione, įmonių veiklos perspektyvas 2020 metais. Supažindino su 2020 m. aktyvios darbo rinkos 

politikos priemonių programa Alytaus regione. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Linas Urmanavičius sakė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų tvirtinti tik tas 

programas, kurios yra reikalingos regionui ir joms skirtų finansavimą. 

Gediminas Daukšys domėjosi kodėl toks didelis mokyklas baigusių ir darbo biržoje 

užsiregistravusių moksleivių skaičius. 

Vytautas Zubras paaiškino, kad pagal galiojančius teisės aktus, mokyklas baigę abiturientai 

turi registruotis darbo biržoje dėl socialinio ir sveikatos draudimų. Taip pat įdarbindami  

užsiregistravusius darbo biržose, darbdaviai gauna subsidijas darbo vietai. 
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Nerijus Cesiulis klausė, ar yra tikslinama informacija apie baigusius mokyklas ir 

užsiregistravusius darbo biržoje asmenis po vienerių metų. 

Nida Cibulskienė atsakė, kad tokia informacija tikslinama po pusės metų. 

Andrius Jučas domėjosi, kurios iš pristatytų užimtumo skatinimo priemonių buvo 

efektyviausios ir ar nereikėtų numatomas lėšas į jas perkelti iš kitų programų. 

Nida Cibulskienė atsakė, kad visoms užimtumo skatinimo priemonėms yra nustatyti 

efektyvumo rodikliai ir jų yra siekiama. Neišskyrė efektyviausių programų ir sakė, kad po pusės 

metų priemonės įgyvendinimo rodiklis būna pasiektas apie 70 proc. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 11; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINĮ SPRENDIMĄ:  

1. Pritarti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programoms 2020 m. 

 

2.3. Informacija apie Alytaus regione reikalingų specialistų rengimą profesinio 

mokymo mokyklose. 

Nijolė Vagnorienė pristatė aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.  

Tarybos nariai informuoti, kad 2019 m. gruodžio 12 d. vykusio Alytaus regiono plėtros 

tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu  buvo nuspręsta:  

1. Pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlymus dėl 2020 metų mokinių 

priėmimo į Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigas pagal regiono profesinio mokymo įstaigų 

pateiktus duomenis. 

2. Organizuoti Tarybos susitikimą su regiono profesinio mokymo įstaigų ir Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl profesinio mokymo ateities perspektyvų Alytaus regione. 

Po susitikimo pateikti ministerijai informaciją dėl naujų mokymo programų poreikio ir atitinkamai 

patikslinti prognozuojamą mokinių skaičių regiono profesinio mokymo įstaigose 2020 metais. 

Pranešėja informavo, kad LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) 

neinformavo ar buvo atsižvelgta į Tarybos pateiktą informaciją dėl 2020 metų mokinių priėmimo į 

Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigas pagal regiono profesinio mokymo įstaigų pateiktus 

duomenis. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Tarybos nariai diskutavo dėl planuojamo mokinių skaičiaus nustatymo Alytaus regiono 

profesinėse mokyklose 2020 m. pagal šių mokyklų pateiktą informaciją. Domėjosi ar šie skaičiai 

numatyti atsižvelgiant į rinkos poreikius bei įsidarbinimo galimybes regione. 

Posėdyje dalyvavę, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo  ir Veisiejų 

technologijos ir verslo mokyklos atstovai, sakė, kad su ministerija savo mokyklų pateiktus skaičius 

tikslino. 

Nerijus Cesiulis sakė, jog yra tikėtina, kad regione rengiami specialistai, kurių nereikia 

regionui. Klausė ar nereikėtų sukurti finansinį mechanizmą skatinti tas profesines mokyklas, kurios 

rengia paklausių profesijų specialistus. Mano, kad remiamą specialybę baigusieji, turėtų pagal ją ir 

dirbti. 

 Jolanta Zabietienė atsakė, kad tokio mechanizmo nėra, tačiau galima tai siūlyti. Sakė, kad 

iš regionų ministerija gauna siūlymus dėl planuojamų programų, kurie yra daugiau profesinių 

mokyklų norų sąrašas. Sakė, kad įmonės turėtų skatinti profesines mokyklas baigusiuosius pas juos 

dirbti. Dėl mokinių skaičiaus nustatymo profesinio mokymo įstaigose daugiau ir atsakingiau turėtų 

dirbti Profesinio mokymo tarybos kartu bendradarbiaujant su ministerija. Reikia žiūrėti į tendencijas 

regione ir Lietuvoje, nes net ir labai tikslūs skaičiai apie specialistų poreikį ir įsidarbinimo 

galimybes, neatspindi realybės. Sakė, kad šiuo metu mokinių skaičiaus planas profesinėse 

mokyklose pagal atitinkamas programas, jau patvirtintas. Š. m. lapkričio mėnesį bus vykdomos 

diskusijos dėl planuojamo mokinių skaičiaus nustatymo regionų profesinėse mokyklose 2021 m. 

Tuomet regionas galės pateikti savo siūlymus, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei įsidarbinimo 

galimybes. 
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2.4.  Pokyčiai profesiniame mokyme. 

Vytautas Zubras, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius pristatė Profesinio 

mokymo įstaigų tinklo pertvarką, profesinio mokymo priėmimo planavimą ir vykdymą. 

Supažindino su sektorinių profesinių komitetų funkcijomis bei supaprastinta profesinių standartų 

rengimo ir tvirtinimo procedūra. Informavo, kad tobulinama profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimo sistema. Pristatė modulinę profesinio mokymo sistemą, Alytaus profesinio rengimo 

centre įgyvendinamas inžinerinės pramonės krypties programas. Sakė, kad teigti jog centre 

nevykdomos inžinerinės programos, negalima. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įvardintos regionui 

reikalingos inžinerinės programos yra kitų Alytaus profesinio rengimo centre mokomų programų 

dalis (kompetencija). Vienoje programoje yra keletas kompetencijų. Supažindino su priemonėmis 

mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Kalbėjo apie bendradarbiavimo stiprinimą su verslu, 

aukštosiomis mokyklomis, bendrų projektų inicijavimą bei įgyvendinimą.  

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

2.5. Aktualių specialybių poreikis Alytaus regione. 

Aivaras Katinas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovas, informavo, 

kad VšĮ „Investuok Lietuvoje“, siekdama skatinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir 

investicinį patrauklumą, nagrinėja investuotojų poreikius, susijusius su Lietuvos ir jos regionų 

investiciniu klimatu. Pristatė atliktą analizę apie aktualių specialybių poreikį darbo rinkoje ir 

situaciją Alytaus regione, tikslinius tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo sektorius. Sakė, kad 

daugelis jau veikiančių įmonių stabdo plėtros planus, o naujos įmonės sunkiai renkasi Lietuvos 

regionus dėl nepakankamos kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos. Šiuo metu inžinerinei pramonei 

rengiamų specialistų poreikis yra gerokai didesnis, nei yra dabartinė pasiūla. Supažindino su 

situacija rengiant inžinerinei pramonei reikalingus specialistus ir jų įsidarbinimu verslo įmonėse. 

Akcentavo, kad užsienio investuotojai ir toliau savo veiklai rinktųsi Lietuvą ir plėstų savo įmones, 

artimiausiu metu reikėtų daugiau dėmesio skirti regionui reikalingų specialybių aktualizavimui bei 

mokinių skatinimui šias specialybes rinktis. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Vytautas Zubras sakė, kad Alytaus profesinio rengimo centras per vienerius metus gali 

parengti specialistus pagal šiuo metu aktualias regionui mokymo programas. 

Audrius Klėjus klausė pranešėjo per kiek laiko galima parengti specialistus, kurių yra 

didelis poreikis užsienio investuotojams. Gretai tai padaryti yra sunku.  

Aivaras Katinas atsakė, kad reikia stebėti tendencijas pramonėje ir atitinkamai planuoti 

specialistų poreikį ir jų rengimą. Svarbu yra netik juos parengti, bet ir stebėti ar yra norinčių tose 

specialybėse mokytis. Reikalingas profesinis orientavimas. Alytaus miesto savivaldybė tai daro ir 

yra parengusi Profesinio orientavimo programą. 

Nerijus Cesiulis sakė, kad Alytaus miesto savivaldybė siekdama pritraukti tam tikrus 

aukštųjų mokyklų specialistus, numatė kofinansuoti jų studijas. 

Jolanta Zabietienė sakė, kad visos profesinės mokyklos neturėtų pulti rengti specialistų, 

kurie šiuo metu aktualūs investuotojams. Tai tinklo klausimas. Profesinės mokyklos turi turėti savo 

veidą. 

3 SVARSTYTA. Sekančio Tarybos posėdžio data. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: sekantį Alytaus regiono plėtros tarybos (žodinį) 

posėdį organizuoti ateinančių metų kovo 13 d. 10 val. Varėnos rajono savivaldybėje.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  
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PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS: 

 

Eil. 

Nr. 

Sprendimo pavadinimas Sprendimo 

numeris 

1. 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 

51/6S-7 
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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS ŽODINIAME 

POSĖDYJE 2020.02.12 

Dalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Jovita Balčiūnienė  

2. Nerijus Cesiulis  

3. Gediminas Daukšys  

4. Andrius Jučas  

5. Dalia Kitavičienė  

6. Audrius Klėjus  

7. Jurgis Krasnickas  

8.  Ausma Miškinienė  

9. Giedrius Samulevičius  

10. Rimas Švedkauskas  

11. Linas Urmanavičius  

 

Nedalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Algis Kašėta  

2.  Deimantė Laumytė  

3. 

Sigitas Leonavičius 

Prieš posėdį informavo, 

kad nedalyvaus.  

Nepateikė Tarybos 

nario nuomonės lapo  

4. Ričardas Malinauskas  

5. Dalia Matukienė  

6. Aistė Pranckuvienė  

7. Algirdas Vrubliauskas Prieš posėdį informavo, 

kad nedalyvaus.  

Pateikė Tarybos nario 

nuomonės lapą 

 


