
 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 51/6P-11 

Lazdijai 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 25 d. 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Cesiulis (1-12 klausimai) ir Ausma Miškinienė  (13-15 

klausimai). 

Posėdžio sekretorė: Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Jovita Balčiūnienė, Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas, Dalia 

Kitavičienė, Audrius Klėjus, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Dalia Matukienė,  Ausma 

Miškinienė, Giedrius Samulevičius, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas.  

Nedalyvavo tarybos nariai: Gediminas Daukšys, Ričardas Malinauskas, Algis Kašėta, Lina 

Sosunovičienė, Aistė Pranckuvienė ir Rimas Švedkauskas. 

Posėdyje dalyvavo - 12 tarybos narių, nedalyvavo – 6 tarybos nariai.   

Kvorumas yra.  

Posėdyje dalyvavo kviesti asmenys: Margarita Janušonienė, Alytaus apskrities Regioninės 

kultūros tarybos pirmininkė; Alvydas Sakavičius, Energetikos ministro patarėjas; Jūratė 

Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja. 

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

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

nedalyvavimą šiame posėdyje iš anksto pranešė šie Tarybos nariai: 

1. Gediminas Daukšys (priežasties nenurodė); 

2. Ričardas Malinauskas (komandiruotėje); 

3. Algis Kašėta (dalyvauja konferencijoje); 

4. Rimas Švedkauskas (atostogauja). 

Taip pat informavo, kad Tarybos nariai Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas užpildė 

Tarybos nario nuomonės lapus, kuriuose išreiškė savo nuomonę dėl pateiktų sprendimo projektų 

(pridedama).  

Dalia Matukienė į posėdžio darbotvarkę pasiūlė įtraukti klausimą dėl Tarybos kreipimosi į 

valstybines institucijas dėl UAB „Ekologistika“ (Alytuje) kilusio gaisro. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė posėdžio metu pirmoje eilėje svarstyti klausimus, dėl kurių  

Taryba turi priimti sprendimus ir tik po to svarstyti klausimus, kuriems nereikalingas Tarybos 

pritarimas ar sprendimo priėmimas. Informavo, kad turės skubiai išvykti į gaisro vietą UAB 

„Ekologistika“ Alytuje. Sakė, jam išvykus, toliau posėdį ves Tarybos pirmininko pavaduotoja 

Ausma Miškinienė. 

Atsižvelgiant į siūlymus, Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo. 

2. Dėl dalyvavimo projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant 

besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. 

3. Dėl atstovų delegavimo į regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas. 

4. Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per 

sieną komisijos sudėtį.  
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5. Dėl atstovo delegavimo į Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programos  stebėsenos komiteto Lietuvos delegaciją. 

6. Dėl atstovo delegavimo į Veiksmų programos valdymo komitetą. 

7. Dėl Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano parengimo. 

8. Dėl dalyvavimo 2019 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

9. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimo. 

10. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

11. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

12. Dėl Tarybos kreipimosi į valstybines institucijas dėl padangų perdirbimo įmonėje UAB 

„Ekologistika“ kilusio gaisro. 

13. Dėl energetikos sektoriaus pokyčių ir galimybių savivaldybėms.  

14. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2019 m. 

15. Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje 2020-2023 metų 

prioritetų.  

16. Kiti klausimai 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimas. 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją ir informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario nuomonės 

lape pritarė siūlomam pakeitimui. 

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Dalyvavimas projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir  

papildomai informavo, kad buvo gautas Druskininkų savivaldybės administracijos raštas (2019-10-

22, Nr. S12-3094), kuriame savivaldybė nurodė, kad yra suinteresuota dalyvauti minėtame projekte 

partneriu ir kad atitinka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytus kriterijus. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINĮ SPRENDIMĄ. Rekomenduoti Druskininkų 

savivaldybės administraciją, atitinkančią Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytus 

kriterijus, tapti partnere projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. 

 

3. SVARSTYTA. Atstovų delegavimo į regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

papildomai informavo, kad savivaldybės pasiūlė Tarybai deleguoti šiuos asmenis: Joną Žemaitį į 

Daugų technologijos ir verslo mokyklos tarybą, Stasę Bingelienę į Varėnos technologijos ir verslo 

mokyklos tarybą, Eglę Mačionienę – į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybą (minėti 

asmenys sutiko būti Tarybos deleguojamais į atitinkamas profesinio mokymo įstaigų tarybas ir 

atstovauti Alytaus regiono plėtros tarybą).   
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Nijolė Vagnorienė informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario 

nuomonės lape pritarė sprendimo projektui. 

  Neringa Rinkevičiūtė, Tarybos darbo grupės vadovė, informavo, kad Alytaus miesto 

savivaldybės administracija į Alytaus profesinio rengimo centro tarybą siūlo Vaidą  Liesionį, AB 

Mašinų gamyklos „Astra“ generalinį direktorių, kuris šiuo metu atstovauja Tarybą Alytaus 

profesinio rengimo centro taryboje ir sutinka toliau jai atstovauti. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, deleguojant: 

1. Vaidą  Liesionį, AB Mašinų gamyklos „Astra“ generalinį direktorių, į Alytaus 

profesinio rengimo centro tarybą. 

2. Joną Žemaitį, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėją, į Daugų technologijos ir verslo mokyklos tarybą. 

3. Stasę Bingelienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėją, į Varėnos technologijos ir verslo mokyklos tarybą. 

4. Eglę Mačionienę, VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorę, į Veisiejų technologijos ir 

verslo mokyklos tarybą. 

 

4. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės 

bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį. 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją ir  informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario nuomonės 

lape pasiūlė deleguoti į šios komisijos sudėtį Ausmą Miškinienę. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per 

sieną komisijos sudėtį deleguoti Ausmą Miškinienę. 

Ausma Miškinienė į minėtos komisijos sudėtį pasiūlė deleguoti Tarybos narį Audrių Klėjų.  

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, deleguojant Audrių Klėjų, Alytaus 

regiono plėtros tarybos narį. 

 

5. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto Lietuvos delegaciją. 

Vidas Raštikis pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario nuomonės lape pasiūlė deleguoti 

į šio komiteto Lietuvos delegacijos sudėtį tuos pačius Tarybos deleguotus atstovus: Neringą 

Rinkevičiūtę ir Svetlaną Griškevičienę. 

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, deleguojant: 

1. Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoją  (tikruoju nariu);  

2. Svetlaną Griškevičienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų 

skyriaus vedėją (pakaitiniu nariu).  
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6. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Veiksmų programos valdymo komitetą. 

Vidas Raštikis pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario nuomonės lape pasiūlė deleguoti 

į valdymo komitetą - Nerijų Cesiulį. 

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, deleguojant Nerijų Cesiulį, Alytaus 

regiono plėtros tarybos pirmininką. 

 

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų 

plano parengimas. 

Nerijus Cesiulis informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario 

nuomonės lape pritarė šiam sprendimo projektui. 

Neringa Rinkevičiūtė, Tarybos darbo grupės vadovė, pristatė informaciją, pateiktą 

sprendimo projekto aiškinamajame rašte.  

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Linas Urmanavičius pasiūlė Tarybai pateikti tvirtinti ekspertų paslaugos pirkimo sąlygas ir 

kriterijus. 

Nerijus Cesiulis paklausė, kas vykdys viešuosius minėtos paslaugos pirkimus.   

Neringa Rinkevičiūtė atsakė, kad rengiant minėtos paslaugos pirkimo dokumentus pirkimo 

sąlygos ir pirkimų kriterijai bus derinami su regiono savivaldybėmis. Paslaugos pirkimą vykdyti 

siūloma - Alytaus miesto savivaldybei. Siūlomas paslaugos pirkimo kriterijus – ekonominis 

naudingumas.  

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, pakoregavus pagal posėdžio metu 

pateiktą Lino Urmanavičiaus pasiūlymą, t. y. įtraukti papildomą sprendimo punktą: „4. Į p a r e i g o 

t i Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupę, parengus 3 punkte nurodytos paslaugos pirkimo 

techninę specifikaciją, pateikti Alytaus regiono plėtros tarybai tvirtinti“. 

 

8. SVARSTYTA. Dalyvavimas 2019 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

Nerijus Cesiulis informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario 

nuomonės lape pritarė šiam sprendimo projektui. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

9. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimas. 

Vidas Raštikis pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

papildomai informavo, kad sprendimo projekto priedas buvo patikslintas, pakeičiant Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos projekto „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės 

reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ informaciją pagal 

savivaldybės prašymą. 
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Vidas Raštikis informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario 

nuomonės lape pritarė šiam sprendimo projektui. 

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

10. SVARSTYTA. Priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimas. 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją ir papildomai informavo, kad buvo gautas dar vienas Aplinkos ministerijos raštas, 

kuriame nurodyta, kad teisinio pagrindo pakeisti regiono projektų sąrašą po spalio 1 d.  - nėra. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad Algis Kašėta Tarybos nario nuomonės lape pritarė 

sprendimo projektui, Rimas Švedkauskas – nuomonės nepareiškė. 

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

11. SVARSTYTA. Priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimas. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

informavo, kad Algis Kašėta ir Rimas Švedkauskas Tarybos nario nuomonės lape pritarė šiam 

sprendimo projektui. 

Diskusija svarstomu klausimu nevyko. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 12; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

12. SVARSTYTA. Tarybos kreipimasis į valstybines institucijas dėl padangų 

perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro. 

Tarybos narė Dalia Matukienė pristatė savo siūlymą Tarybai kreiptis į Lietuvos 

Respublikos Prezidentą, Vyriausybę, Seimą ir kitas valstybines institucijas dėl gaisro UAB 

„Ekologistika“ priežasčių, sukėlusių gaisrą, ir kaltininkų nustatymo, dėl gaisro padarinių šalinimo ir 

nuostolių atlyginimo. 

Nerijus Cesiulis pasiūlė, kad kreipimąsi į valstybines institucijas galėtų parengti Alytaus 

miesto ir rajono savivaldybės, nes valdo daugiausiai reikalingos informacijos.  

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINĮ SPRENDIMĄ. Parengti 

Tarybos raštą valstybinėms institucijoms dėl padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ 

kilusio gaisro. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Nerijus Cesiulis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  
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Nerijus Cesiulis išvyko. Posėdžio pirmininkavimą perėmė Tarybos pirmininko pavaduotoja - Ausma 

Miškinienė.  

 

13. SVARSTYTA. Dėl energetikos sektoriaus pokyčių ir galimybių savivaldybėms.  

Alvydas Sakavičius, energetikos ministro patarėjas, supažindino tarybą su nacionaline 

energetinės nepriklausomybės strategija ir klimato kaitos ir energetikos planu. Pristatė kokios 

Lietuvos energetikos siekiame, supažindino su valstybės strateginiais energetikos tikslais, 

nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu. Aptarė savivaldybėms aktualias temas bei 

galimybę įsitraukti į plano rengimą. Informavo, kas yra aktualu gyventojams. 

 Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Andrius Jučas paklausė, kokia yra Lietuvos strategija dėl biodujų gamybos ir ar 

Energetikos ministerija yra parengusi strategiją bioenergetikai valdyti. 

Alvydas Sakavičius atsakė, kad įstatyminė bazė šiuo klausimu yra rengiama. Šiuo metu 

daugiausia diskusijų kyla dėl biometano gamybos ir jo panaudojimo; yra didelis pasipriešinimas. 

Ausma Miškinienė sakė, kad Žemės ūkio ministerija administruoja nemažai priemonių 

bioenergetikai plėtoti, tačiau jomis mažai pasinaudojama.  

Alvydas Sakavičius sakė, kad mažai gyventojų pasinaudoja parama įsirengiant biokatilus. 

Sutiko, kad reikia investuoti į gyventojų informavimą. 

Algirdas Vrubliauskas sakė, kad reikėtų konsoliduoti institucijų pajėgas informuojant apie 

paramą biokatilų įrengimui. Klausė kokia situacija šioje srityje Alytaus regione, lyginant su 

situacija Lietuvoje; gal gyventojai laukia didesnės paramos ir ar yra ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Sakė, kad sąlygos biokatilams įsirengti turi būti peržiūrimos. Siūlė tai svarstyti regiono plėtros 

tarybai. 

Alvydas Sakavičius sakė, kad pateiks informaciją apie situaciją Lietuvoje įsirengiant 

biokatilus. Paramos intensyvumas (10 proc.) ateityje nesikeis. Sakė, kad siekiama, jog energija iš 

atsinaujinančių šaltinių būtų konkurencinga ir visos galimybės yra vertinamos. 

Ausma Miškinienė sakė, kad teisės aktai gali būti keičiami, atsižvelgiant į savivaldybių 

nuomonę. Taip greičiau pasieksime tikslus. Pritarė, kad tikslinga surinkus regiono savivaldybių 

pasiūlymus dėl bioenergijos panaudojimo ir apsvarsčius tarybos darbo grupei, pateikti Tarybos 

siūlymus Energetikos ministerijai. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINĮ SPRENDIMĄ. Surinkti 

pasiūlymus iš regiono savivaldybių bei Tarybos darbo grupės ir parengti Tarybos pasiūlymus 

Energetikos ministerijai dėl teisės aktų, reglamentuojančių atsinaujinančių energijos šaltinių 

panaudojimą/finansavimą savivaldybėse, tobulinimo. 

 

14. SVARSTYTA. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programos 2019 m.  

Jūratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja, 

informavo kokie yra darbo rinkos iššūkiai šiandien, kokios darbo rinkos tendencijos 2019 m. 

Pristatė neturinčiųjų darbo portretą Alytaus regiono savivaldybėse, Alytaus regiono trumpalaikės ir 

ilgalaikės problemas 2019 m., darbo jėgos paklausą Alytaus regione, įmonių veiklos perspektyvas 

2019 metais. Supažindino su 2019 m. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programa Alytaus 

regione. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Ausma Miškinienė klausė, kodėl nebuvo finansuojama dalis paraiškų pagal savarankiško 

užimtumo rėmimo programą. 

Lina Cibulskienė, Užimtumo tarnybos atstovė atsakė, kad didelė dalis paraiškų neatitiko 

nustatytų kriterijų. 

Algirdas Vrubliauskas klausė kokia situacija su Atvejo vadybos modelio pilotu.  

Jūratė Stankevičienė atsakė, kad planuojamas šio projekto tęstinumas.  
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Andrius Jučas klausė, ar nepanaudoti du milijonai iš suplanuotų penkių milijonų Alytaus 

regiono projektams įgyvendinti bus perkelti į kitus metus. 

Jūratė Stankevičienė atsakė, kad taip, nepanaudotos lėšos bus perkeltos į kitus metus. 

Sigitas Leonavicius klausė, ar Užimtumo tarnyba gali pagelbėti įsivežant verslo įmonėms 

trūkstamą darbo jėgą. 

Jūratė Stankevičienė atsakė, kad pagalba verslo atstovams yra. Tai įvairios pameistrystės 

programos, darbo užmokesčio subsidijos ir kt. Dėl darbo jėgos įvežimo iš užsienio, tai ne 

Užimtumo tarnybos kompetencija. 

Dalia Matukienė sakė, kad yra parengtas projektas Vietinės užimtumo iniciatyvos 

programai, kuris atitinka neturinčiųjų darbo portretą Alytaus regiono savivaldybėse, tačiau jis 

niekaip negauna finansavimo. Mano, kad šis projektas svarbus Alytaus regionui ir siūlo jo 

įgyvendinimui pritarti.  

Linas Urmanavičius sakė, kad Atvejo vadybos modelio pilotinio projekto rezultatai nebus 

pasiekti ir lėšos nebus įsisavintos su atrinkta tiksline grupe.  

Dalia Matukienė sakė, kad Užimtumo tarnyba vertina programas. Yra parengti jų aprašai, 

kuriuos yra siūloma keisti, atsisakant kai kurių reikalavimų bei numatant kitokius reikalavimus arba 

balų suteikimą (pvz. 55 m. ir vyresnio amžiaus grupės; jaunimas, turintis negalią; ką tik mokslus 

baigusiųjų darbo patirties reikalavimo atitikimas ir pan.). 

Ausma Miškinienė paklausė ar nenumatoma peržiūrėti užimtumo programų aprašų ir iki 

kada galima pateikti pastabas ar pasiūlymus. 

Jūratė Stankevičienė atsakė, kad Užimtumo tarnybos vidinius dokumentus peržiūrėti galima 

iki gruodžio 31 d.; pastabas ar pasiūlymus pateikti - iki gruodžio 1 d.  

Ausma Miškinienė pasakė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo kalbama 

apie įsidarbinimo galimybių programą ir savivaldybių įtraukimą į ją nuo 2020 m. sausio 1 d. Todėl 

reikia kaip galima greičiau gauti iš Užimtumo tarnybos reikiamą informaciją, identifikuoti 

problemas ir dalyvauti įsidarbinimo galimybių programos pilotiniame projekte.  

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINIUS SPRENDIMUS:  

1. Surinkti pasiūlymus iš regiono savivaldybių bei Tarybos darbo grupės ir iki gruodžio 

1 d. pateikti Užimtumo tarnybai pasiūlymus dėl užimtumo programų aprašų tobulinimo. 

2. Prašyti Užimtumo tarnybą bent kartą per metus pristatyti Tarybai aktualią 

informaciją apie užimtumo ir pilotinių projektų įgyvendinimą regione. 

 

15. SVARSTYTA. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje 2020-

2023 metų prioritetai. 

Margarita Janušonienė, Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė, 

supažindino tarybą su patvirtintu tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modeliu, 

tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu, kuris  nustato kultūros 

ministerijos tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo tvarką, regioninių 

kultūros tarybų sudarymo tvarką, funkcijas ir jų darbo organizavimą. Supažindino su tolygios 

kultūrinės raidos prioritetais Alytaus apskrityje ir laukiamais rezultatais juos įgyvendinant, 

apibūdino esamą Alytaus apskrities kultūros lauko situaciją. Informavo, kad kultūros projektams 

Alytaus apskrityje įgyvendinti yra numatyta 154 tūkst. eurų. Savivaldybės turi pridėti 30 proc. 

projektų vertės. Kadangi regiono savivaldybės savo prisidėjimą prie projektų viršija, tikimasi, kad 

bus padidinta lėšų kvota regionui. Kadangi teisės aktuose yra numatyta bendradarbiauti su regiono 

plėtros taryba, kas pusę metų bus pristatoma informacija Tarybai apie projektų įgyvendinimą. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Neringa Rinkevičiūtė paklausė, ar bus atnaujinama regiono kultūros programa, nes 

savivaldybių plėtros planai yra parengti laikotarpiui iki 2020 metų ir jais reikia vadovautis rengiant 

kultūros programai projektus. Kadangi planavimo procesas ir kultūros programos įgyvendinimas 

prasilenkia, savivaldybėms yra problematiška numatyti 30 proc. privalomą prisidėjimą prie 
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projektų. Klausė ar nėra galimybės skelbti kvietimus anksčiau, nei dabar numatyta, nes 

savivaldybės turi susiplanuoti lėšas.  

Margarita Janušonienė atsakė, kad tokia galimybė atnaujinti kultūros programą yra, 

kiekvienais metais tai padaryti galima iki rugpjūčio 1 d. Skelbti kvietimus anksčiau, nei dabar 

numatyta, galimybės nėra, nes kvietimų skelbimas, paraiškų vertinimas ir rezultatų skelbimas 

vyksta vienu metu. 

Dalia Matukienė pasiūlė Kultūros tarybai peržiūrėti tvarkas, reglamentuojančias kultūros 

projektų įgyvendinimą, kad šis procesas vyktų sklandžiai ir sistemingai. 

Jurgis Krasnickas pritarė, kad šis regiono siūlymas yra aktualus.  

Ausma Miškinienė pasiūlė aktualizuoti savivaldybių kultūros programas pagal patvirtintas 

strategijas ir parengti Tarybos raštą Lietuvos kultūros tarybai su pasiūlymais pakeisti tolygios 

kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą ir kitus reikalingus dokumentus, juose 

numatant  reikalavimus, kad savivaldybių biudžetų planavimas ir paraiškų pateikimas neprasilenktų 

su numatytais terminais ir reikalavimais. 

 

Klausimo svarstymo metu išvyko tarybos nariai Algirdas Vrubliauskas ir Dalia Kitavičienė. 

Kvorumo neliko. 

BENDRU SUTARIMU SUTARTA: 

1. Tarybos pritarimą pristatytiems tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus 

apskrityje 2020-2023 metų prioritetams svarstyti artimiausiame Tarybos posėdyje rašytinės 

procedūros tvarka.  

2. Parengti Tarybos raštą Lietuvos kultūros tarybai su pasiūlymais keisti tolygios 

kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą ir kitus reikalingus dokumentus. 

 

16. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

16.1 SVARSTYTA. Sekančio Tarybos posėdžio data, vieta, kviečiami asmenys. 

Neringa Rinkevičiūtė, Darbo grupės vadovė pasiūlė pakviesti Vidaus reikalų ministerijos 

atstovus pristatyti naują Regioninės plėtros įstatymo projektą bei naujo periodo regiono plėtros 

planų rengimo gaires. 

 Ausma Miškinienė pasakė, kad šiuo metu jau vyksta naujo Regioninės plėtros įstatymo 

projekto svarstymai ir diskusijos, kurios kelia daugybę klausimų ir pasiūlė susitikimą organizuoti 

atviru formatu ir pakviesti kaip galima daugiau suinteresuotų asmenų. 

 

BENDRU SUTARIMU SUTARTA:  

1. Sekantį Alytaus regiono plėtros tarybos (žodinį) posėdį organizuoti š. m. gruodžio 13 d. 

Alytaus rajono savivaldybėje.  

2. Tarybos žodinius posėdžius organizuoti kiekvieną kartą vis kitoje regiono savivaldybėje. 

3. Organizuoti Vidaus reikalų ministerijos atstovų, Alytaus regiono plėtros tarybos, 

savivaldybių administracijų ir visuomenės bei socialinių ir ekonominių partnerių atstovų susitikimą, 

kuriame būtų svarstomas Regioninės plėtros įstatymo projektas bei naujo periodo regiono plėtros 

planų rengimo gairės. 

 

16.2. SVARSTYTA. Informacija apie vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos 

(stambinimo) modelio rengimą.  

Tarybą projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo plano rengimas“ priežiūros komitete atstovaujantis Sigitas Leonavičius informavo, kad 

jis dalyvavo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo 

plano rengimas“ priežiūros komiteto posėdyje Aplinkos ministerijoje, kuris vyko 2019-09-24. 

Posėdyje buvo kalbama apie  nuotekų tvarkymą centralizuotai, apie šio sektoriaus audito atlikimą 

bei planuojamus pokyčius. Paminėjo, kad Lenkijoje vyksta šio proceso decentralizavimas, nevyksta 

įmonių stambinimas. Sakė, kad rengė pasiūlymus Aplinkos ministerijai, kuriuos pateikė Alytaus 

miesto savivaldybei. 
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Ausma Miškinienė sakė, kad šioje srityje yra daug problemų, kurias reikia identifikuoti ir 

numatyti tikslines lėšas savivaldybėse. 

 

16.3. SVARSTYTA. Tarybai adresuotos informacijos ir dokumentų pateikimas 

Tarybos nariams. 

Jurgita Butrimaitė paklausė Tarybos narių, kokiu būdu, forma ir dažnumu Tarybos nariams 

yra patogiau gauti informaciją bei dokumentus, adresuotus Tarybai. Paminėjo, kad yra susiklosčiusi 

praktika, kad Tarybos nariams yra išsiunčiama informacija, ją gavus. Pasiūlė nuvykti į Lenkiją 

susipažinti su jų vandentvarkos modeliu. 

Ausma Miškinienė pasiūlė savaitės bėgyje gautą Tarybai adresuotą informaciją siųsti kartą 

per savaitę, tačiau esant poreikiui, informaciją Tarybai išsiųsti iš karto ją gavus ir pakomentuojant. 

 

BENDRU SUTARIMU SUTARTA: 

1. Tarybos nariams persiųsti sugrupuotą informaciją apie per savaitę gautą Tarybai 

adresuotą informaciją, pakomentuojant dokumentų/raštų esmę  vieną kartą per savaitę 

(ketvirtadienį) el. paštu.  

2. Esant poreikiui, informaciją Tarybos nariams išsiųsti iš karto ją gavus. 

 

16.4. SVARSTYTA. Darbotvarkės klausimų/pasiūlymų pateikimas Lietuvos ir 

Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos numatomam posėdžiui. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad 2019-10-22 buvo kreiptasi į Tarybos narius, kad iki 

2019 m. spalio 24 d. informuotų, kokius aktualius klausimus siūlytų įtraukti į Lietuvos ir Lenkijos 

tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos (toliau - Komisija) posėdžio darbotvarkę. 

Pasiūlymų nebuvo gauta. 

Algirdas Svirskas pasiūlė pagalvoti tokias bendradarbiavimo sritis su Lenkija, kad būtų 

abipusė nauda. 

Neringa Rinkevičiūtė informavo, kad ji dalyvavo Komisijos posėdžiuose, teikė pasiūlymus į 

Komisijos darbotvarkę, tačiau nei karto į tai nebuvo atsižvelgta. 

Pasiūlymų dėl klausimų nebuvo pateikta. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                 Ausma Miškinienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  
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PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Sprendimo pavadinimas Sprendimo 

numeris 

1. Dėl  Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 

51/6S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

51/6S-48 

2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Alytaus 

regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas 

51/6S-49 

3. Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę 

bendradarbiavimo per sieną komisiją 

51/6S-50 

4. Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetą delegavimo 

51/6S-51 

5. Dėl atstovo delegavimo į 2014 - 2020 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos valdymo komitetą 

51/6S-52 

6. Dėl Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų 

plano parengimo 

51/6S-53 

7. Dėl dalyvavimo 2020 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas 

51/6S-54 

8. 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-55 

9. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo 

Nr. 51/6S-28 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos 2014–

2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

51/6S-56 

10. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo 

Nr. 51/6S-1 „Dėl Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos 2014–

2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos 

sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

51/6S-57 
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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS ŽODINIAME 

POSĖDYJE 2019.10.25 

 

Dalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Jovita Balčiūnienė  

2. Nerijus Cesiulis Išvyko po 12 klausimo 

svarstymo. 

3. Andrius Jučas  

4. Dalia Kitavičienė  

5. Audrius Klėjus Išvyko 15 klausimo 

svarstymo metu. 

6. Jurgis Krasnickas  

7. Sigitas Leonavičius  

8.  Dalia Matukienė  

9. Ausma Miškinienė  

10. Giedrius Samulevičius  

11. Linas Urmanavičius  

12. Algirdas Vrubliauskas Išvyko 15 klausimo 

svarstymo metu. 

 

Nedalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Gediminas Daukšys   

2.  Algis Kašėta Pateikė nuomonės lapą. 

3. Ričardas Malinauskas  

4. Aistė Pranckuvienė  

5. Lina Sosunovičienė   

6. Rimas Švedkauskas Pateikė nuomonės lapą. 

 


