
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. gruodžio 18  d. Nr. 51/6P-13 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 12 d. 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Cesiulis. 

Posėdžio sekretorė: Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Jovita Balčiūnienė, Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas, Algis Kašėta, 

Dalia Kitavičienė, Deimantė Laumytė, Dalia Matukienė, Ausma Miškinienė, Giedrius 

Samulevičius, Rimas Švedkauskas, Algirdas Vrubliauskas.  

Nedalyvavo tarybos nariai: Gediminas Daukšys, Audrius Klėjus, Jurgis Krasnickas, Aistė 

Pranckuvienė, Sigitas Leonavičius, Ričardas Malinauskas, Linas Urmanavičius. 

 

Posėdyje dalyvavo - 11 tarybos narių, nedalyvavo – 7 tarybos nariai.   

Kvorumas yra.  

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

Posėdžio pradžioje posėdžio pirmininkas Nerijus Cesiulis informavo Tarybą, kad Vidaus 

reikalų ministras 2019-11-29 įsakymu Nr. 959 pakeitė Alytaus regiono plėtos tarybos sudėtį - 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją taryboje atstovaus Deimantė Laumytė 

vietoje Linos Sosunovičienės. 

Posėdžio pradžioje nauja Tarybos narė - Deimantė Laumytė užpildė Tarybos nario 

nešališkumo deklaraciją. 

 

Nerijus Cesiulis informavo Tarybą, kad apie savo nedalyvavimą šiame posėdyje iš anksto 

pranešė Tarybos nariai: Ričardas Malinauskas (atostogauja) ir Linas Urmanavičius (atostogauja), 

kurie užpildė Tarybos nario nuomonės lapus ir juose išreiškė savo nuomonę dėl 4 pateiktų 

sprendimo projektų (pridedama).  

 

Į posėdžio darbotvarkę buvo pasiūlyta pirmuoju numeriu įtraukti klausimą „Dėl priemonės 

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo“, taip pat 

prie kitų klausimų aptarti Susisiekimo ministerijos pateiktą informaciją dėl regionų projektų 

įgyvendinimo spartinimo bei socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo ir papildomų lėšų 

poreikio. 

Atsižvelgiant į siūlymą, Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

2.   Dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. 

3. Dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

4. Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

5.   Dėl Tarybos pasiūlymų tobulinti energetikos sektoriaus teisės aktus. 

6. Dėl priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 
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7. Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

8. Kiti klausimai:  

8.1. Dėl ekologiško transporto įsigijimo ir dviračių bei pėsčiųjų takų plėtros regioninių 

projektų įgyvendinimo spartinimo.  

8.2. Dėl socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo ir papildomų lėšų poreikio. 

8.3. Dėl sekančio Tarybos posėdžio.  

 

1. SVARSTYTA. Priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė informavo, kad klausimas Tarybai buvo parengtas 

skubos tvarka, atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos gautą projekto „Alytaus 

r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ papildomo finansavimo 

prašymą, kartu teisės aktų numatyta tvarka pakeičiant baigto projekto „Alytaus muzikos mokyklos 

pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas“ informaciją pagal galutinį mokėjimo 

prašymą. Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Pasakė, kad pakeitus regiono projektų sąrašą, padidinant teigiamai įvertinto Alytaus rajono 

savivaldybės prašymo dėl papildomo finansavimo projekto ES lėšas, lieka dar nesuplanuota            

4 339,04 Eur rezervo lėšų. 

 

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 10; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 1. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. 2020 metų priėmimas į regiono profesinio mokymo įstaigas. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Tarybos nariai diskutavo, kokie gali būti regiono plėtros tarybos sprendimai, svarstant 

mokinių priėmimą į regiono profesinio rengimo įstaigas. Tarybos nariai diskutavo, kad šį klausimą 

reikėtų plačiau analizuoti ateinančių metų sausio mėnesį kartu su regiono profesinio mokymo 

įstaigų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais. Taryba diskutavo dėl profesinio 

mokymo esamos situacijos analizės ir perspektyvos, siekiant pritraukti į regiono savivaldybės 

reikalingus specialistus, gilesnės analizės poreikio. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA PRIIMTI PROTOKOLINĮ SPRENDIMĄ: 

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

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

duomenis (pridedama). 

2.2. 2020 m. sausio mėn. organizuoti Tarybos susitikimą su regiono profesinio mokymo 

įstaigų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl profesinio mokymo ateities 

perspektyvų Alytaus regione.  

 

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

 

3. SVARSTYTA. Priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 
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Balsavimo rezultatai: „už“ – 11; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono 

projektų sąrašo pakeitimas. 

Nijolė Vagnorienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją ir 

informavo, kad sprendimo projektas buvo papildytas pagal Druskininkų savivaldybės prašymą 

išbraukti iš regiono projektų sąrašo pagal priemonę šiuos projektus: „Viešojo transporto 

organizavimo tobulinimas rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“, „Intelektinių 

transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ ir „Vandens transporto infrastruktūros įrengimas 

skatinant kitų rūšių transportą“. Taip pat informavo, kad Druskininkų savivaldybės administracija 

informavo, kad artimiausiu metu pateiks planuojamų įgyvendinti priemonės projektų, atitinkančių 

priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytus parengtumo reikalavimus, sąrašą ir juos planuoja 

įgyvendinti laiku. Nijolė Vagnorienė atkreipė dėmesį, kad priemonės „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“ projektų įgyvendinimas yra problematiškas ne tik Alytaus regione, bet ir visoje 

Lietuvoje.  

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 

 

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

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Tarybos pasiūlymai tobulinti energetikos sektoriaus teisės aktus. 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja, pristatė aiškinamajame rašte pateiktą informaciją taip pat 

informavo, kad yra siūloma dar viena alternatyvi pasiūlymo, dėl kurio vieningai nesutarė Tarybos 

darbo grupė, formuluotė. 

Algirdas Svirskas, Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės narys, paaiškino 

Druskininkų savivaldybės administracijos pasiūlyto Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

tvarkos aprašo pakeitimo atitinkamų nuostatų poreikį ir esamas problemas dėl minėtos programos 

lėšų panaudojimo. Taip pat pasiūlė teikti alternatyvų pasiūlymą Aplinkos ministerijai,  kurios 

kompetencijai priklauso Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo reglamentavimas. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Tarybos nariai diskutavo, kokią įtaką projektų įgyvendinimui turėtų Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo tvarkos bei priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ aprašų 

pakeitimai.  

Algirdas Vrubliauskas pasiūlė, kad siūlant padidinti maksimalų subsidijos dydį nuo 200 

tūkst. iki 800 tūkst. eurų ūkinę komercinę veiklą vykdančiam subjektui, taip pat siūlyti, kad 

subjekto, kuris kreiptųsi dėl didesnės nei 200 tūkst. Eur subsidijos, projektui turėtų būti pritarta 

regiono plėtros taryboje 

 

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

 

NUTARTA. Pritarti šių pasiūlymų teikimui: 

5.1. Energetikos ministerijai:  

5.1.1. Patikslinti priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašą Nr. 1 (toliau - Aprašas) ir atitinkamai Aprašo 2 priedą, numatant, kad būtų tinkami finansuoti 

ir šie šilumos gamybos įrenginiai: krosnis, židinys, krosnelė bei dujiniai katilai, kurie iki paraiškos 

teikimo dienos neteikia šilumos į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. 

5.1.2. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje numatyti priemones, pagal kurias 

subjektams, vykdantiems komercinę veiklą regiono plėtros tarybų patvirtintuose regionui 
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svarbiuose objektuose, būtų galimybė gauti ne mažesnę kaip 50 proc. projekto vertės ES lėšų 

paramą saulės elektrinių įsigijimo bei kitiems energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimo projektams. 

5.2. Kreiptis į Aplinkos ministeriją prašant atlikti visus būtinus derinimus su Europos 

Sąjungos institucijomis, kad galėtų pakeisti Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos 

aprašą1, padidinant maksimalų subsidijos dydį nuo 200 tūkst. iki 800 tūkst. eurų ūkinę komercinę 

veiklą vykdančiam subjektui. Subjekto, kuris kreiptųsi dėl didesnės nei 200 tūkst. Eur subsidijos, 

projektui turėtų būti pritarta regiono plėtros taryboje. 

 

6. SVARSTYTA. Priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono 

projektų sąrašo pakeitimas. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 

 

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

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

7. SVARSTYTA. Priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.  

Taip pat paminėjo, kad šis sprendimo projektas buvo patikslintas vakar, baigus vertinti 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikslintą projektinį pasiūlymą ir prašymą skirti 

įgyvendinamam projektui papildomą finansavimą. Pasakė, kad pakeitus regiono projektų sąrašą, 

padidinant teigiamai įvertintų Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių prašymų dėl papildomo 

finansavimo projektų  ES lėšas,  bus suplanuotos visos regionui skirtos priemonės rezervo lėšos. 

Diskusijos svarstomu klausimu nebuvo. 

 

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

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

8.1. SVARSTYTA. Ekologiško transporto įsigijimo ir dviračių bei pėsčiųjų takų 

plėtros regioninių projektų įgyvendinimo spartinimas.  

Jurgita Butrimaitė informavo, kad gautas Susisiekimo ministerijos raštas, kuriame prašoma 

spartinti ekologiško transporto įsigijimo ir dviračių bei pėsčiųjų takų plėtros regioninių projektų 

įgyvendinimą ir užtikrinti: 

• Kad projektų paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) būtų 

teikiamos pagal regiono projektų sąrašuose nustatytus terminus ir, tik esant ypatingai svarbioms 

aplinkybėms, būtų svarstomi prašymai dėl paraiškų pateikimo CPVA terminų atidėjimo.  

• Siekiant užtikrinti sklandesnį paraiškų vertinimo procesą, taip pat prašoma atkreipti 

savivaldybių administracijų dėmesį, kad paraiškos CPVA būtų teikiamos kokybiškai užpildytos ir 

laikantis priemonių finansavimo sąlygų aprašuose nustatytų parengtumo reikalavimų. 

Informavo, kad pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros projektams įgyvendinti Alytaus regione 

yra suplanuotos visos pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatytos ES lėšos. Ekologiško 

transporto priemonių įsigijimo projektams įgyvendinti – nesuplanuotos ES lėšos regione sudaro - 

415.111,00 Eur. Priminė, kad Taryba kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama leisti šias lėšas 

 
1 Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 
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įtraukti į regiono projektų sąrašą iki kitų metų birželio mėn., tačiau vakar buvo gautas ministerijos 

atsakymas, kad nesutinka pratęsti termino visoms ES lėšoms suplanuoti.  

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

8.1.1. Informuoti regiono savivaldybių administracijas apie Susisiekimo ministerijos raštą. 

8.1.2. Po 2019-12-31 kreiptis į Susisiekimo ministeriją, prašant leisti suplanuoti ES lėšų 

regione likutį ekologiško transporto priemonių įsigijimui.  

 

8.2. SVARSTYTA. Socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimas ir papildomų 

lėšų poreikis. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad gautas raštas iš Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, kuriame informuoja, kad rengiamas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimas, pagal kurį bus galima įtraukti naujus projektus į regiono projektų sąrašus. Paraiškas bus 

galima pateikti iki 2020-09-01, o išlaidas patirti iki 2023-12-31. Ministerijos rašte taip pat prašoma 

iki 2019-12-19 pateikti regiono nesuplanuotų lėšų likutį ir papildomų lėšų socialinio būsto 

įsigijimui poreikį. Paminėjo, kad regione praktiškai visos lėšos yra suplanuotos, likutis – 36 Eur 

centai. Informavo, kad apklausus savivaldybes, paaiškėjo, kad papildomų lėšų poreikis socialinio 

būsto įsigijimui regione yra apie 1 168 250 Eur (Alytaus ir  Lazdijų rajonų bei Alytaus miesto 

savivaldybių administracijos planuotų įgyvendinti naujus ir arba esamus projektus didesne 

apimtimi).  

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad lėšų poreikis yra daug didesnis nei 1 168 250 Eur ir 

pasidalino socialinio būsto įsigijimo savivaldybėse patirtimi. Buvo akcentuota, kad kai kurių 

savivaldybių teritorijose neįmanoma nupirkti butų ar kitokio tipo socialinių būstų dėl esamos 

situacijos rinkoje. T. y. arba jų nėra, arba per didelės būstų kainos ir savivaldybėms tenka sumokėti 

rinkos kainos skirtumą už jų įsigijimą. Šiuo metu yra pigiau statyti socialinius būstus, nei juos pirkti 

rinkos kaina. Būtina atkreipti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėmesį, kad turi būti 

finansuojama ir socialinio būsto nauja statyba. Tarybos nariai diskutavo, kad preliminariai lėšų 

poreikis socialinio būsto įsigijimui regione yra apie 5 mln. Eur. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:  

8.2.1. Tarybos sekretoriatas patikslins ES lėšų regionui poreikio apibendrinimą pagal 

regiono savivaldybių iki gruodžio 16 d. pateiktą patikslintą lėšų poreikį socialinio būsto įsigijimui. 

8.2.2. El. paštu suderinus su Taryba, iki 2019-12-19 pateikti Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai regiono problematiką ir lėšų poreikį socialiniam būstui įsigyti ir teikti pasiūlymą 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kad priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ 

finansavimo sąlygų apraše būtų numatyta, kad socialinio būsto statybos išlaidos būtų tinkamos 

finansuoti. 

 

8.3 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 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo 

Nr. 51/6S-26 „dėl Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

51/6S-69 

2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr.09.1.3-CPVA-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo 

51/6S-70 

3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

51/6S-71 

4. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo 

51/6S-72 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo 

Nr. 51/6s-45 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

51/6S-73 
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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS ŽODINIAME 

POSĖDYJE 2019.12.12 

Dalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Jovita Balčiūnienė Susilaikė balsuojant 

klausime Nr.... 

2. Nerijus Cesiulis  

3. Andrius Jučas  

4. Algis Kašėta  

5. Dalia Kitavičienė  

6. Deimantė Laumytė Užpildė Tarybos nario 

nešališkumo deklaraciją 

7. Dalia Matukienė  

8.  Ausma Miškinienė  

9. Giedrius Samulevičius  

10. Rimas Švedkauskas  

11 Algirdas Vrubliauskas  

 

Nedalyvavo posėdyje: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pastabos 

1. Gediminas Daukšys   

2.  Audrius Klėjus  

3. Jurgis Krasnickas  

4. Sigitas Leonavičius  

5. Ričardas Malinauskas Pateikė nuomonės lapą 

6. Aistė Pranckuvienė  

7. Linas Urmanavičius Pateikė nuomonės lapą 

 


