
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 2 d.  Nr. KP-13 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2021-11-29 13:00 – 16:15 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

posėdžių salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras, Alytaus regiono 

plėtros tarybos kolegijos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Ernesta Šimkuvienė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė.  

 

Dalyvavo (10 iš 10) Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba)  kolegijos narių:  

1. Nerijus Cesiulis; 

2. Andrius Jučas; 

3. Algis Kašėta (nuotoliniu būdu); 

4. Dalia Kitavičienė; 

5. Ričardas Malinauskas (nuotoliniu būdu); 

6. Valdas Petras Mikelionis; 

7. Ausma Miškinienė; 

8. Giedrius Samulevičius (nuotoliniu būdu); 

9. Linas Urmanavičius (nuotoliniu būdu); 

10. Algirdas Vrubliauskas1. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: fizinis dalyvių sąrašas pridedamas. Taip pat nuotoliniu būdu posėdyje 

dalyvavo: Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinika direktorius, Edita Laurinavičienė, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Europos Sąjungos paramos skyriaus 

vedėja, Irma Lukminienė, Varėnos rajono savivaldybės gydytoja.  

Posėdis sušauktas Kolegijos pirmininko sprendimu. Darbotvarkės projektas ir posėdžio 

medžiaga Kolegijos nariams ir Tarybos darbo grupės nariams išsiųsta jų asmeniniais elektroninio 

pašto adresais2.    

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Tarybos kolegijos posėdis yra teisėtas, nes jame dalyvauja 

visi Kolegijos nariai. Informavo, kad šio posėdžio darbotvarkės projekte numatytiems sprendimams 

priimti reikalinga visų kolegijos narių balsų dauguma (ne mažiau kaip 6 balsai). 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkė patvirtinta bendru 

sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos ir pasiūlymų Alytaus regiono 

savivaldybėms. 

2. Alytaus regiono savivaldybių specialistų aptartų savivaldybių bendradarbiavimo sričių, 

formuojant funkcinę (-es) zoną (-as) poreikio pristatymas ir pasiūlymai. Dėl savivaldybių funkcinės 

zonos strategijos rengimo: reikalavimai, procedūros/veiksmai, pasiūlymai Alytaus regionui dėl 

funkcinės (-ių) zonos (-ų) formavimo.  

3. Dėl finansavimo regionams, regionų plėtros programos, regioninių projektų finansavimo 

procedūrų.  

4. Dėl 2020 metais finansuotų kultūros projektų ataskaitos pristatymo.  

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Alytus regiono profesinio mokymo 

įstaigų tarybas.  

 
1 Kolegijos narys dalyvavo posėdyje iki 5 klausimo. 
2 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2021-11-22 el. paštu info@alytausregionas.lt; Nr. S-115. 
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6. Dėl korupcijos pasireiškimo rizikos Alytaus regiono plėtros taryboje nustatymo.   

7. Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2021-2030 m. rengimo procese nustatytų problemų, jų 

priežasčių, SSGG (išorinių ir vidinių veiksnių). 

8. Dėl priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

9. Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

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

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

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

pakeitimo. 

12. Dėl priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

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

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

14. Dėl regiono savivaldybių funkcinės (-ių) zonos (-ų) formavimo poreikio ir jų strategijos 

(-ų) rengimo finansavimo. 

15. Dėl papildomo finansavimo poreikio įgyvendinamiems regioniniams projektams pagal 

Aplinkos ministerijos finansuojamas priemones. 

16. Kiti klausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos ir pasiūlymų Alytaus 

regiono savivaldybėms. 

 SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė ir Valstybinės ligonių 

kasos direktorius Gintaras Kacevičius pristatė savo pranešimus (pridedami). 

 Vyko diskusija. Buvo užduoti klausimai dėl paslaugų prieinamumo ir kokybės Alytaus 

regiono gyventojams, reikiamų specialistų pritraukimo, dėl teisės aktų, kurių pagrindu bus 

centralizuota greitosios medicinos pagalba, dėl SAM funkcinių zonų formavimo, reformos įtakos 

privačių ir viešųjų sveikatos gydymo įstaigų sąveikos ir kita. 

SAM specialistai rekomendavo regionui planuoti investicijas į dienos chirurgijos centrų veiklos 

plėtrą, taip pat užtikrinti šeimos gydytojo komandos plėtrą. 

 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono savivaldybių specialistų aptartų savivaldybių 

bendradarbiavimo sričių, formuojant funkcinę (-es) zoną (-as) poreikio pristatymas ir 

pasiūlymai. Dėl savivaldybių funkcinės zonos strategijos rengimo: reikalavimai, 

procedūros/veiksmai, pasiūlymai Alytaus regionui dėl funkcinės (-ių) zonos (-ų) formavimo. 

 CPVA ekspertas Gediminas Česonis ir Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės 

vyresnysis patarėjas (toliau – VRM atstovas) Andrius Valickas pristatė informaciją apie funkcines 

zonas (pranešimai pridedama). 

G. Česonis pristatė Alytaus regiono savivaldybių ir Tarybos administracijos specialistų 

pasitarimuose identifikuotas preliminarias regiono savivaldybių bendradarbiavimo funkcinėje zonoje 

sritis ir planuojamas veiklas: 

Bendradarbiavimo 

sritis 

Galimos bendradarbiavimo veiklos 

Socialinių 

paslaugų teikimas  

Informacinės sistemos, skirtos visų socialinės paramos paslaugų 

(įskaitant socialines paslaugas) koordinavimui, monitoringui, klientų 

aptarnavimui bei duomenų analizei regiono mastu kūrimas ir plėtojimas, 

bei susijusios kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas – 

dalyvauja visos regiono savivaldybės. 

Krizių centro įkūrimas ir plėtojimas socialinę riziką patiriančioms 

šeimoms Lazdijų rajono savivaldybėje (dalyvauja Lazdijų rajono 
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savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė, kitos savivaldybės įvertins 

dalyvavimo galimybę). 

Krizių centro įkūrimas ir plėtojimas krizę patiriantiems asmenims, 

specializuojantis priklausomybių ligomis sergantiems ir smurtą 

patiriantiems (be vaikų) asmenims Alytaus rajono savivaldybėje 

(dalyvauja visos regiono savivaldybės). 

Vaikų dienos centro plėtra autizmo spektro sutrikimus turintiems 

vaikams ir šeimoms Alytaus miesto savivaldybėje (dalyvauja visos 

regiono savivaldybės). 

Apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ar savarankiško gyvenimo 

namų žmonėms su proto negalia poreikis – dalyvauja visos regiono 

savivaldybės 

Sveikatos 

priežiūros 

paslaugų teikime 

Pavėžėjimo paslaugos asmenims nuvykti į/iš sveikatos priežiūros 

įstaigas (taip pat ir dėl socialinių paslaugų) teikimo organizavimas ir 

koordinavimas regiono mastu bei tam reikalingų transporto 

priemonių įsigijimas, koordinuojant ir organizuojant paslaugų teikimą 

Lazdijų rajono savivaldybėje (dalyvauja visos regiono savivaldybės) 

Mobilių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas, 

įsigyjant ir / ar pritaikant ekologiškas transporto priemones, kuriose 

integruota sveikatos paslaugų teikimui reikalinga įranga (pvz. 

odontologinėms paslaugoms teikti) bei koordinavimas regiono mastu, 

koordinuojant ir organizuojant paslaugų teikimą Alytaus miesto 

savivaldybėje (dalyvauja visos regiono savivaldybės) 

Registracijos regiono sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų 

gavimui bendros centralizuotos sistemos įdiegimas (skambučių centras 

ir internetinė platforma – svarstytina apjungti su socialinių paslaugų 

teikimui siūlomu sukurti įrankiu) (dalyvauja visos regiono savivaldybės). 

Turizmo  Bendrų regiono turizmo maršrutų kūrimas (dalyvauja visos regiono 

savivaldybės) 

Bendros regiono turizmo rinkodaros vykdymas, įskaitant regiono 

turizmo rinkodaros strategijos su priemonių planu parengimą, regioninio 

turizmo ženklo sukūrimą ir naudojimą, dalyvavimą parodose, pristatymą 

vietinėje ir užsienio rinkose (dalyvauja visos regiono savivaldybės) 

Bendros regiono turizmo internetinės svetainės su reikalinga 

duomenų baze sukūrimas arba esamos (pvz. atraskdzukija.lt) 

plėtojimas, pritaikant pažangius skaitmeninius sprendimus informacijos 

interaktyvumui ir patogumui užtikrinti  (dalyvauja visos regiono 

savivaldybės) 

Investicinio 

patrauklumo 

Alytaus regiono verslumo ugdymo, verslo vystymo ir 

bendradarbiavimo erdvių (hub'ų/inkubatorių), kuriose būtų sudaromos 

sąlygos  start up‘ų kūrimuisi, vykdomas verslo konsultavimas, verslo 

poreikių analizavimas, verslo planų rengimas ir konsultacijos, finansavimo 

verslui šaltinių paieška, reikalingų patalpų ar sklypų paieška, verslo 

partnerių paieška, įskaitant profesinio orientavimo ir specialistų, reikalingų 

verslui parengimo koordinavimą, bendrų regiono verslo rinkodaros 

priemonių rengimą, investuotojų pritraukimo paketų kūrimą, verslą 

konsultuojančių specialistų mokymų organizavimą, vieno langelio 

principas aptarnaujant verslą ir pan., tinklo sukūrimas regiono 

savivaldybėse (Alytaus mieste esančiam padaliniui pavedant tinklo 

veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Pramoninės zonos plėtra: inžinierinių tinklų įrengimas tarp Alytaus 

miesto ir Alytaus rajono teritorijų; regiono savivaldybių esamų 
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pastatų paskirties pakeitimo ir turimų sklypų investuotojams 

pritaikymas 

Viešo transporto  Planuojama aptarti 2021-12-03 

 

Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų dėl preliminariai identifikuotų regiono savivaldybių 

bendradarbiavimo sričių neturėjo. 

Vyko diskusija. VRM atstovas rekomendavo Alytaus regiono savivaldybių funkcinių zonų 

plėtros strategiją (toliau – strategija) rengti vieną visoms sritims su keliais skirtingais strateginiais 

tikslais pagal planuojamas bendradarbiavimo veiklos sritis. Akcentavo dėmesį, kad strategijoje turėtų 

būti integruotas požiūris, kad Alytaus regionas pasižymi dideliais vidiniais netolygumais. 

Rekomendavo atkreipti dėmesį, kad sprendžiant viešojo susisiekimo problemas, atitinkami veiksmai 

prisidėtų ir prie darbo rinkos (mobilumo, susisiekimo), turizmo ir paslaugų plėtros sąlygų gerinimo.   

Aptarta, kad funkcinių zonų formavimas turi prisidėti prie regiono problemų šalinimo ir jeigu 

regiono savivaldybės planuoja 2022 metų pabaigoje pradėti įgyvendinti projektus, funkcinės zonos 

plėtros strategiją reikėtų pasitvirtinti savivaldybių tarybose iki 2022 m. I ketvirčio pabaigos. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pristatytoms preliminarioms regiono savivaldybių bendradarbiavimo 

sritims, formuojant regiono savivaldybių funkcinę zoną.  

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl finansavimo regionams, regionų plėtros programos, regioninių 

projektų finansavimo procedūrų.  

VRM Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė pristatė informaciją apie 

finansavimo projekcijas ir reikalingus dokumentus regionams (pranešimas pridedamas). Informavo, 

kad tikėtina 2021-2027 m. investicijų veiksmų programa bus patvirtinta 2022 m. gegužės mėn., kad 

regionai su regiono plėtros plano projektais galės prisidėti prie Regionų plėtros programoje nurodytų 

rodiklių gaudami regioninėms pažangos priemonėms įgyvendinti skirtą ES lėšų krepšelį. 

Vyko diskusija. 

  

 

4. SVARSTYTA. Dėl 2020 metais finansuotų kultūros projektų ataskaitos 

pristatymo. 

Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Margarita Janušonienė pristatė 

informaciją apie 2020 metais finansuotus kultūros projektus (pridedama). 

Vyko diskusija. Kolegijos nariai paprašė ateityje pristatyti aktualią informaciją, o ne beveik 2 

metų senumo. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Alytus 

regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas.  

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo 

projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos delegavimo į 

Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas“, deleguojant Vaidą Liesionį, AB Mašinų 

gamyklos „Astra“ generalinį direktorių, į Alytaus profesinio rengimo centro tarybą, Vytautą 

Paškevičių, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

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

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją, į Varėnos technologijos ir verslo 

mokyklos tarybą. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  
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Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

6. SVARSTYTA. Dėl korupcijos pasireiškimo rizikos Alytaus regiono plėtros 

taryboje nustatymo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Alytaus 

regiono plėtros taryboje nustatymo“ 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2021-2030 m. rengimo procese 

nustatytų problemų, jų priežasčių, SSGG (išorinių ir vidinių veiksnių). 

Jurgita Butrimaitė trumpai pristatė regiono plėtros plano rengimo eigą, suorganizuotus 

pasitarimus ir šiandieninę situaciją (sudaryta plano rengimo darbo grupė; suorganizuoti 7 susitikimai 

su savivaldybių specialistais, regiono plėtros plano rengimo darbo grupe bei Kolegijos partnerių 

darbo grupe; intensyviai dirbama ir nuotoliniu būdu su socialiniais ir ekonominiais partneriais; 

informacija renkama elektroniniu būdu, apibendrinama ir derinama su suinteresuotomis 

institucijomis). J. Butrimaitė akcentavo, kad regiono plėtros planas šiais metais negalės būti 

parengtas, nes iki šiol nėra parengti būtini nacionalinio lygmens dokumentai (pvz., Regionų plėtros 

programa, regioninės pažangos priemonės pagrindimo forma ir t.t.). 

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Laura Bačinskienė pristatė šiai dienai 

identifikuotas preliminarias esmines regiono problemas ir jų priežastis bei jas sąlygojančius vidinius 

ir išorinius veiksnius (pranešimas pridedamas): 

 

Regiono problemos 

 

Regiono problemų giluminės priežastys 

Neužtikrinama gyvenimo kokybę 

gerinančių viešųjų paslaugų, 

atitinkančių gyventojų poreikius 

kokybė ir prieinamumas 

1. Švietimo įstaigos nepakankamai pritaikytos mokinių 

individualių poreikių ugdymui, nepakankamas 

kokybiškų ikimokyklinio ugdymo paslaugų 

prieinamumas 

2. Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos 

įvairioms socialinėms grupėms nėra teikiamos 

pakankamai integruotai, koordinuotai ir inovatyviai, 

nepatenkinamas aprūpinimo socialiniu būstu poreikis 

Neužtikrinamas tvarus regiono 

augimas ir prisidėjimas prie 

taršos mažinimo bei atsparumo 

klimato kaitai 

1. Nepakankamai užtikrinamas darnus judumas bei 

eismo saugumas tvariai gyvensenai regione3 

2. Nepakankamai užtikrinamas kokybiškų 

komunalinių paslaugų teikimas4 

3. Neišnaudojamos atsinaujinančių išteklių 

panaudojimo galimybės 

Nepalankios sąlygos verslui kurti 

ir plėtoti, nepatrauklios darbo ir 

karjeros galimybės 

1. Žemas verslumo lygis ir rinkos poreikių 

neatitinkanti gyventojų profesinė kvalifikacija  

2. Verslo plėtrai pritaikytos infrastruktūros trūkumas 

 
3 Apimtų pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą, eismo saugos priemones, bendros viešojo transporto paslaugų sistemos 

nebuvimą, tvarios gyvensenos įgūdžių trūkumą. 
4 Vandentvarka, nuotekos, paviršiniai vandenys, atliekos ir t.t. 
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3. Nepakankamas regiono žinomumas ir turistinis 

patrauklumas, nepakankamai išnaudojamas regiono 

kultūrinis bei turizmo potencialas 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pristatytoms preliminarioms regiono esminėms problemoms ir jų 

priežastims.  

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

8. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

  

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

balandžio 4 d. Nr. 51/6S-18 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinimui tvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

 Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 31 d.  sprendimo Nr. 51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-

908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

10. SVARSTYTA. Dėl priemonės "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

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

pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „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“. 
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Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

11. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono 

projektų sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

birželio 29 d. sprendimo Nr. 51/6S-29 „Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

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 patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

12. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

gegužės 11 d. sprendimo Nr. 51/6S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 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“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

13. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

liepos 28 d.  sprendimo Nr. 51/6S-37 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 
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14. SVARSTYTA. Dėl regiono savivaldybių funkcinės (-ių) zonos (-ų) formavimo 

poreikio ir jų strategijos (-ų) rengimo finansavimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė informaciją pateiktą aiškinamajame rašte. Akcentavo, kad regiono 

savivaldybės turi pasirengti ir savivaldybių tarybose pasitvirtinti funkcinės zonos plėtros strategiją. 

Informavo, kad regiono savivaldybių specialistai nori, kad organizacinį/koordinacinį darbą atliktų 

Tarybos administracija, tačiau Tarybos administracija šios funkcijos atlikti negali, nes LR Regioninės 

plėtros įstatyme ir Tarybos nuostatuose tokia funkcija Tarybai nenumatyta, taip pat šios funkcijos 

atlikimui turėtų būti skirtas savivaldybių lėšų finansavimas tiek administracijos darbuotojų darbo 

užmokesčiui, tiek kitoms išlaidoms proporcingai finansuoti, nes šios funkcijos atlikimas negalėtų būti 

finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. Atkreiptas dėmesys, kad ir pagal turimus Tarybos 

administracijos laiko bei žmogiškuosius išteklius Tarybos administracija papildomas funkcijas 

prisiimti galėtų tik esamų funkcijų atlikimo kokybės sąskaitą. 

Pasiūlyta regiono savivaldybių vadovams sutarti: kas rengs bendradarbiaujančių regiono 

savivaldybių funkcinės zonos plėtros strategiją, kas, kaip ir kokiomis dalimis finansuos savivaldybių 

strategijos parengimą; paminėjo, kad yra galimybė savivaldybių patirtas išlaidas strategijų 

parengimui kompensuoti 2021-2027 m. investicijų veiksmų programos lėšomis. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA. Inicijuoti Tarybos Visuotinį dalyvių susirinkimą, siūlant apsvarstyti Alytaus 

regiono savivaldybių funkcinių zonų plėtros strategijos parengimo ir finansavimo klausimą ir su tuo 

susijusius klausimus (dėl Tarybos nuostatų pakeitimo, numatant papildomą funkciją Tarybai; dėl 

savivaldybių įnašų funkcinių zonų strategijų parengimo finansavimui; dėl Tarybos biudžete lėšų 

numatymo ir išlaidų kompensavimo iš savivaldybių lėšų). 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

15. SVARSTYTA. Dėl papildomo finansavimo poreikio įgyvendinamiems 

regioniniams projektams pagal Aplinkos ministerijos finansuojamas priemones. 

Jurgita Butrimaitė pristatė informaciją pateiktą aiškinamajame rašte. Pranešėja akcentavo, kad 

papildomo finansavimo projektams regione poreikis yra 7 250 044,32 Eur. Aplinkos ministerijai 

poreikis yra pateiktas, laukiama atsakymo, kokio dydžio papildoma ES lėšų suma galėtų būti skirta 

Alytaus regionui. Taip pat informavo, kad Aplinkos ministerija kitą savaitę su Aplinkos projektų 

valdymo agentūros specialistais tarsis kokiems projektams būtina skirti papildomą finansavimą, kad 

jie galėtų būti įgyvendinti, nes Lietuvos mastu papildomo finansavimo poreikis yra didesnis nei 

turimas sutaupytų ES lėšų kiekis. 

 

 

16. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad kaip ir kasmet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau 

– ŠMSM) rengdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2022 metais priimamų į 

profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus“ projektą, kreipėsi raštu į regionų 

plėtros tarybas, prašydama pateikti pasiūlymus dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo 

įstaigas, atsižvelgus į regiono savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius. ŠMSM atkreipė 

dėmesį, kad profesinio mokymo įstaigos, paprastai, planuoja ir tikisi priimti daugiau asmenų, tačiau 

praktika parodė, kad ne visas planuojamas profesinio mokymo programas stojantieji renkasi, o dalis 

įstojusiųjų per pirmąjį mėnesį nutraukia mokymąsi ir tuomet nustatytą laiką vykdomas priėmimas į 

laisvas vietas. Dėl minėtų priežasčių 2022 metais ŠMSM planuoja priimti tokį patį asmenų skaičių, 

tikintis planuotas vietas paskirstyti atsižvelgiant į asmenų pasirinkimą ir kvalifikuotų darbo vietų 

poreikį regionuose. Pranešėja taip pat informavo, kad Tarybos administracija apklausė regiono 
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savivaldybes ir profesinio mokymo ugdymo įstaigas dėl jų nuomonės bei pasiūlymų ŠMSM pateiktai 

informacijai apie planuojamas mokymo programas ir vietų skaičių, bei jų matomą poreikį. Dėl vietų 

skaičiaus ar siūlomų organizuoti kitokias mokymų programas - negauta. 

 

Pranešėja informavo, kad buvo gautas Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų 

prašymas kaip ir kasmet pateikti Kolegijai svarstyti klausimą dėl regiono savivaldybių dalyvavimo 

2022 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos 

reguliavimas“ ir įpareigojimo savivaldybėms prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. projekto lėšų, tačiau 

Tarybos administracija tokio sprendimo projekto parengti negalėjo, užtikrindama Tarybos kolegijos 

darbo reglamento 47 punkto reikalavimą, kad visais atvejais Kolegijai teikiamas sprendimo projektas 

turi atitikti įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir teisės aktų projektų rengimo 

reikalavimus. Minėtas sprendimo projektas parengtas negalėjo būti, nes LR regioninės plėtros 

įstatyme bei Tarybos nuostatuose nėra numatyta Kolegijai funkcija, kurios pagrindu galėtų priimti 

tokio pobūdžio sprendimą, taip pat Tarybos kolegija neturi įgaliojimų/kompetencijos įpareigoti kitų 

viešųjų juridinių asmenų (savivaldybių administracijų) jų lėšomis prisidėti prie projekto 

įgyvendinimo. Todėl tokio pobūdžio sprendimas būtų neteisėtas. 

 

J. Butrimaitė informavo, kad regiono savivaldybių specialistai prašė pateikti Kolegijai 

apsvarstyti klausimą, ar yra poreikis regiono savivaldybių vadovams pasirašyti ketinimų protokolą 

dėl savivaldybių funkcinės zonos plėtros strategijos rengimo. Vyko diskusija. 

 

J. Butrimaitė pasiūlė esantiems Tarybos Visuotinio dalyvių susirinkimo atstovams sutarti dėl 

sekančio Visuotinio susirinkimo datos, Kolegijos inicijuotam klausimui apsvarstyti. 

 

NUSPRĘSTA: 

16.1.  Pritarti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsiųstoje lentelėje nurodytoms 

mokymų programoms ir vietų skaičiui. 

16.2.  Regiono savivaldybėms dalyvauti  2022 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“, regiono savivaldybėms užtikrinant 

bendrą šio projekto finansavimą (prie jo prisidedant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, 

Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių administracijoms lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 

proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Sutarti, kad paraišką teiks ir gavus finansinę paramą 

įgyvendins projektą Druskininkų savivaldybės administracija. 

16.3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos specialistai parengs ir kitų regiono 

savivaldybių specialistams išsiųs ketinimo protokolo dėl savivaldybių funkcinės zonos plėtros 

strategijos rengimo projektą. 

16.4. Visuotinį dalyvių susirinkimą organizuoti 2021-12-17.  

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                       Ernesta Šimkuvienė 

 

 

 


