
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-12-02 Nr. 51/6P-17 

Alytus 

 

Posėdis įvyko – 2020 m. lapkričio 30 d. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje 

(nuo 10.00 val. iki 11.40 val.).  

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai (14 iš 17) ir kviesti dalyviai (sąrašas pridedamas). 

Kvorumas yra. 

 

Nerijus Cesiulis paskelbė posėdžio pradžią, tarė sveikinimo žodį, supažindino su posėdžio 

darbotvarke.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ bendradarbiavimo su savivalda. 

3. Dėl regioninio viešojo transporto galimybių. 

4.  Dėl dalyvavimo 2021 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimo „Dėl Alytaus regiono specializacijos 

krypčių įgyvendinimo veiksmų plano parengimo“. 

6.  Dėl 2021 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. 

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

8.  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemones: 

8.1. „Vietinių kelių vystymas“; 

8.2. „Kraštovaizdžio apsauga“; 

8.3. „Darnaus judumo priemonių diegimas“; 

8.4. „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

9.  Kiti klausimai.  

9.1. Dėl regiono plėtros tarybos darbo grupės pateiktų pastabų Regiono plėtros tarybai 

skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos projektui. 

 

1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė į posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl 

regiono plėtros tarybos darbo grupės pateiktų pastabų Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės 

biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos projektui“. 

Tarybos nariai neprieštaravo, kad papildomas klausimas būtų įtrauktas į posėdžio 

darbotvarkę.  

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ bendradarbiavimo su 

savivalda. 

Pranešėjas – Renaldas Radvila, Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) Paslaugų 

tarnybos direktorius, pristatė AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ bendradarbiavimo su savivalda 
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galimybes, ESO strategines kryptis ir prioritetus, investicinių planų derinimą su savivalda. 

Supažindino su ESO investicijomis Alytaus regione per 2019–2020 metus (pranešimas 

pridedamas). 

Pasisakė: Nerijus Cesiulis, Ričardas Malinauskas, Algis Kašėta, Algirdas Vrubliauskas. 

Tarybos nariai domėjosi suskystintų dujų naudojimu daugiabučiuose, bendradarbiavimo 

susitarimų projektais tarp ESO ir savivaldybių, galimybe atvesti gamtines dujas į Varėnos rajono 

savivaldybę, rekomendacijomis dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. 

Renaldas Radvila informavo, kad yra neplanuojami suskystintų naftos dujų balionų 

daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. ESO 

skatina dujų balionus daugiabučiuose pakeisti kitais energijos šaltiniais, o ne bausti gyventojus, 

kurie to nepadarė. Sakė, kad ESO vadybininkai savivaldybėms pristatys galimus bendradarbiavimo 

susitarimų projektus tarp ESO ir savivaldybių. Teigė, kad dėl gamtinių dujų tinklo plėtros, 

reikalinga pasikonsultuoti su kolegomis, kad atsakyti ar bus tokia galimybė. Siūlė, kad dėl 

rekomendacijų pasirenkant elektros tiekėją, reikėtų išsianalizuoti informaciją, kuri yra skelbiama 

tinklapyje „pasirinkitetiekeja.lt“. Yra du variantai: rinktis fiksuotą elektros kainą ir rinktis biržos 

kainą. Nuo kitų metų vasario 1 dienos savo pasirinkimą bus galima pakeisti. 

Svarstomu klausimu sprendimo nebuvo. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl regioninio viešojo transporto galimybių. 

Pranešėjas – Andrius Valickas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, pristatė viešojo transporto paslaugų organizavimo 

sistemos sukūrimo projektą bei atlikto gyventojų poreikio statistinio tyrimo rezultatus: įvertintus 

poreikius gauti viešąsias transporto paslaugas, išskirtas pagrindinės viešųjų transporto paslaugų 

trūkumo problemas, įvertintas šių problemų sprendimo alternatyvas. Pristatė galimas „Regioninių 

centrų“ alternatyvas Lietuvai. 

Pranešėjas – Virginijus Čiškauskas, Lietuvos transporto saugos administracijos Transporto 

veiklos skyriaus vedėjas, pristatė regioninio keliavimo tendencijas, susijusias su tolimuoju 

(tarpmiestiniu) susisiekimu Lietuvoje. Informavo, kad ateityje keleiviai turės pratintis prie 

persėdimų, kaip tai yra daroma ir kitose šalyse. Regiono mastu turės būti nuspręsta, kur ir kaip 

keleiviai keliauja ir kokias geresnes sąlygas galima jiems pasiūlyti. Informavo, kad pagal atliktą 

Alytaus regiono analizę, didžiausi keleivių srautai yra regiono viduje, t. y. tokių keleivių yra 

daugiau, nei pusė. Didžiausi srautai yra į Kauną, Vilnių ir Marijampolę. Atliktas tyrimas parodė, 

kad visi regionai gali būti pasiekiami per 1 val. Todėl yra labai svarbu užtikrinti galimybę keliauti 

regiono viduje (pranešimas pridedamas). 

Andrius Valickas pristatė 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano rodiklius bei 

planuojamas investicijas transporto sektoriuje. Atkreipė dėmesį, kad Alytaus regionas, lyginant su 

Lietuva, yra atsilikęs pagal gyventojų apyvartą keliaujant viešuoju transportu ir pagal netolygiai 

išdėstytą viešojo transporto tinklą. Sakė, kad šie rodikliai bus labai svarbūs, siekiant gauti ES fondų 

paramą ateinančiu finansiniu laikotarpiu. Teigė, kad ateityje numatoma investuoti į savivaldybių 

viešojo transporto sistemų tarpusavio integraciją bei į regioninių transporto valdymo sistemų 

sukūrimą (pranešimas pridedamas). 

Pasisakė Ričardas Malinauskas. Jis sakė, kad Druskininkų mieste yra gerai organizuotas 

viešasis transportas. Savivaldybė jau eilę metų bandė pagerinti tarpmiestinio transporto susisiekimo 

kokybę, kurį yra prasta. Autobusai pasenę, autobusų stotis, kuri yra privati, neatitinka elementarių 

higienos reikalavimų. Bandė su autobusų stoties savininkais kalbėtis, tačiau rezultatų nėra. Todėl 

pagal esamą situaciją, Druskininkų savivaldybė negali užtikrinti aukšto viešojo transporto paslaugų 

kokybės lygio, kas įtakoja viešuoju transportu besinaudojančių keleivių srautus. Sakė, kad šiuo 

metu vyksta savivaldybės diskusijos su nauju autobusų stoties savininku dėl naujo Druskininkų 

autobusų stoties projekto. 

Justas Rašomavičius,  Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 

pavaduotojas, sakė, kad šiuos aktualius Druskininkams klausimus ir esamas problemas galima 

aptarti dvišaliame susitikime. 
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Svarstomu klausimu sprendimo nebuvo. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo 2021 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

Pranešėja – Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus 

apskrities skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimo „Dėl Alytaus 

regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano parengimo“. 

Pranešėja – Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl 2021 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. 

Pranešėja – Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. 

Pasisakė Algirdas Vrubliauskas. Domėjosi, kodėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

kreipėsi į regionų plėtros tarybas dėl moksleivių priėmimo skaičiaus į profesines mokyklas. 

Nijolė Vagnorienė atsakė, kad misterija kreipėsi vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

profesinio mokymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, kurioje sakoma, kad atitinkamais metais 

priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių nustato Vyriausybė, 

atsižvelgdama ir įvertinusi regionų plėtros tarybų siūlymus. 

NUTARTA:  

Pritarti Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigų planuojamam mokinių skaičiui 2021 

m., atsižvelgiant į Alytaus profesinio rengimo centro pateiktus patikslintus duomenis dėl 

planuojamo mokinių skaičiaus Sveikatos priežiūros srities programose (Masažuotojo, Paramediko ir 

Slaugytojo padėjėjo) ir įgyvendinant Socialinės gerovės srities naują programą – Socialinio 

darbuotojo padėjėjo.  

Balsavimo rezultatai: Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano pakeitimo. 
Pranešėja – Nijolė Vagnorienė pateikė papildomą informaciją, kuri nebuvo pateikta  

sprendimo projekto aiškinamajame rašte. 

NUTARTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui, kuris buvo pristatytas posėdžio 

metu. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemones: 

8.1. „Vietinių kelių vystymas“. 

Pranešėja – Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją ir informavo, kad sprendimo priede ištaisyta techninė klaida. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

8.2. „Kraštovaizdžio apsauga“. 

Pranešėja – Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 
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Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

8.3. „Darnaus judumo priemonių diegimas“. 

Pranešėja – Giedrė Urkienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

8.4. „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

Pranešėja – Giedrė Urkienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

9. SVARSTYTA Kiti klausimai. 

9.1. Dėl regiono plėtros tarybos darbo grupės pateiktų pastabų Regiono plėtros 

tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos projektui. 

Jurgita Butrimaitė pristatė darbo grupės pateiktas pastabas Regiono plėtros tarybai skirtinų 

valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos projektui. 

NUTARTA: 

Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo 

metodikos projektui pateikti šias pastabas bei pasiūlymus:  

1. Vidaus reikalų ministerijos 2020-11-17 rašto Nr. 51/6G-518 4.3 dalyje parašyta, kad į 

išlaidas, apskaičiuojamas taikant 0,24 dydžio koeficientą, nėra įskaičiuotos dokumentų valdymui ir 

buhalterinei apskaitai skirtų programinių įrangų palaikymo (priežiūros) ir interneto svetainės 

kūrimo bei palaikymo išlaidos. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų valdymui ir buhalterinei 

apskaitai skirtų programinių įrangų palaikymo (priežiūros) išlaidos nebus patiriamos, o regiono 

plėtros tarybos (toliau - Taryba) veikla užtikrinama, tik jeigu minėtomis programinėmis įrangomis 

regiono plėtros tarybos galės naudotis neatlygintinai nuo jų įregistravimo, t. y. ne vėliau kaip nuo 

2021-03-01. Priešingu atveju – Tarybos turės įsigyti minėtas programines įrangas, nes turės 

organizuoti įstaigos veiklą nuo jų įregistravimo dienos. Taip pat manome, kad į išlaidas, 

apskaičiuojamas taikant 0,24 dydžio koeficientą, turėtų būti paskaičiuotos ir įvertintos regiono 

plėtros tarybos interneto svetainės kūrimo ir palaikymo išlaidos, nes visuomenei patrauklios, 

aktualios informacijos viešinimas ir patogus internetinės svetainės naudojimas turėtų būti vienas iš 

prioritetų, kuris padėtų gerinti regionų įvaizdį, padidintų gyventojų suinteresuotumą. 

2. Įvertinus tai, kad Vidaus reikalų ministerija 2021 m. numato įgyvendinti du projektus, 

skirtus regionų plėtros tarybų personalo kompetencijoms stiprinti1 ir tai, kad tik įsteigus regiono 

plėtros tarybas, kvalifikacijos tobulinimas bus reikalingas ir svarbus, manome, kad kvalifikacijos 

tobulinimo ir komandiruočių išlaidoms skirtos maksimalios galimos lėšos turėtų būtų padidintos ne 

2 kartus, o bent 3 kartus, lyginant su Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Departamentas) patirtomis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

komandiruočių išlaidomis. Šis siūlymas teikiamas įvertinus tai, kad Departamentui savo veiklą 

vykdant beveik dešimtmetį, yra susiformavę darbuotojų kompetencijos, taip pat buvo suorganizuota 

daug įvairių mokymų (tame tarpe ir neatlygintinų SAIT, CPVA mokymų), susijusių su dabar jau 

besibaigiančiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos laikotarpiu. Tuo tarpu regionų plėtros 

tarybos yra šiuo metu steigiamos, bus naujai formuojamos jų administracijos, įgyvendinami 

sisteminiai pokyčiai regioninės politikos srityje, ruošiamasi naujam Europos Sąjungos paramos 

laikotarpiui, kas sąlygoja didelį kvalifikacijos tobulinimo poreikį. Atkreipiame dėmesį, kad 

                                              
1 Tikėtina, kad regionų plėtros tarybos aktyviai dalyvaus planuojamuose mokymuose, o tai sąlygos didesnes 

komandiruočių išlaidas (dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuoma, transporto išlaidos, komandiruotės metu sunaudotų 

degalų įsigijimo išlaidos, automobilio nuoma; ryšių išlaidos, vietinės rinkliavos išlaidos ir kt.). 
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Metodikoje yra numatomas maksimalių galimų išlaidų apskaičiavimas, kas reiškia, kad jeigu nebus 

poreikio ir/ar pagrindimo, maksimalios išlaidos nebus patiriamos. 

3. Metodikos 2.1 papunktyje įvardijama, kas yra laikoma bendrosiomis funkcijomis ir 

skliausteliuose yra nurodomas baigtinis sąrašas. Siekiant užtikrinti, kad į bendrųjų funkcijų 

apibrėžimą būtų įtrauktos visos bendrojo pobūdžio funkcijos (pvz., funkcijos, susijusios su civiline, 

gaisrine ir darbuotojų sauga bei sveikata, taip pat asmens duomenų apsauga ir pan.), siūloma 

minėtame papunktyje nurodytą patikslinimą pateikti kaip pavyzdį, t. y. „(pvz., dokumentų, 

personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir kita)“ .  

4. Siūlome pakoreguoti Metodikos 12 punktą sekančiai „12. Regiono plėtros tarybos 

išlaidos komandiruotėms ir išlaidos už kitas paslaugas apmokamos valstybės biudžeto lėšomis ta 

dalimi, kuri yra tiesiogiai ir pagrįstai susijusi su valstybės biudžeto lėšomis finansuojama veikla.“ Iš 

minėto punkto siūloma išbraukti „turtui įsigyti, nuomoti, taip pat išlaidos už turto eksploatavimą, 

remontą, draudimą“, nes manome, kad netikslinga proporcingai išskaičiuoti darbo vietų (baldų, 

kompiuterinės įrangos ir patalpų išlaikymo) išlaidų, finansuotinų iš valstybės biudžeto ir kitų 

šaltinių, procentines dalis, kadangi darbo vietos, nepriklausomai nuo to, ar bus vykdomos 

papildomos, iš valstybės biudžeto nefinansuotinos veiklos, bus reikalingos pagrindinių regiono 

plėtros tarybos funkcijų, finansuotinų iš valstybės biudžeto lėšų, vykdymui. Manoma, kad logiška 

finansavimą iš skirtingų finansavimo šaltinių (valstybės biudžeto ir kitų šaltinių) procentinėmis 

dalimis išskaičiuoti komandiruotėms, darbo užmokesčiui ir paslaugoms ar prekėms, reikalingoms 

kitų veiklų, nefinansuotinų iš valstybės biudžeto, vykdymui. Darbo vietų ir/ar biuro išlaikymo 

išlaidų finansavimo iš skirtingų finansavimo šaltinių apskaičiavimas procentinėmis dalimis dėl 

papildomų vykdomų regiono plėtros tarybų funkcijų būtų per didelė administracinė našta ir 

nesukurtų pridėtinės vertės. Arba siūloma nefinansuotinos iš valstybės biudžeto veiklos (-ų) išlaidų 

apmokėjimą (iš valstybės biudžeto ir kitų išlaidų) procentiniu dydžiu apskaičiuoti tik tuomet, kai 

veiklos, nefinansuotinos iš valstybės biudžeto, išlaidos sudaro ne mažiau kaip 20 proc. šiai veiklai 

vykdyti reikalingų lėšų, apskaičiavus pagal Metodikos 13 punkte nurodytą formulę. 

5. Atkreipiame dėmesį, kad Metodikoje nėra numatyta galimybė, esant būtinybei (pvz., 

metų eigoje atsiradus nenumatytų/nesuplanuotų išlaidų/investicijų poreikiui) tikslinti regiono 

plėtros tarybos biudžeto sąmatą, kai jau yra pasirašyta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 

(toliau – sutartis). Tokia galimybė turėtų būti numatyta Metodikoje, nurodant biudžeto sąmatos 

tikslinimo ir/ar sutarties keitimo inicijavimo tvarką. 

Balsavimo rezultatai: Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu. 

 

  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                              Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  


