
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. lapkričio 21 d. Nr. KP-12 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 14 d. 9:30-10.10 val. nuotoliniu būdu per konferencijų 

platformą „Microsoft Teams“.  

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

plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Tarybos administracijos vyriausioji 

specialistė.  

 

Posėdyje dalyvavo 9 iš 10 Kolegijos narių (kvorumas yra): 

1. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

2. Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

4. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

5. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

7. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

9. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Nedalyvavo: 

1. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras1. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pridedama Microsoft Teams dalyvių suvestinė. 

 

Posėdis sušauktas Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininko sprendimu. Kolegijos 

posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų asmeniniais 

elektroninio pašto adresais2.    

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Kolegijos posėdis yra teisėtas, jame dalyvauja daugiau kaip 

pusė visų Kolegijos narių3, nedalyvaujančio posėdyje kolegijos nario nuomonė nebuvo gauta.  

Posėdžio pirmininkas pateikė siūlymą į darbotvarkę įtraukti 1 papildomą klausimą („Dėl 

pritarimo Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo statutui ir Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo 

sutarčiai“). Kolegijos nariai pastabų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės neturėjo. Patikslinta posėdžio 

darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. ESO veiklos rezultatų ir artimiausių veiklos planų pristatymas; 

2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo; 

3. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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 Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-11 pakeitimo; 

 
1 Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, Kolegijos posėdyje nedalyvavo, nes buvo komandiruotėje. 
2 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022 m. lapkričio 7 d. el. paštu info@alytausregionas.lt;  
3 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos Kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Steigiamojo susirinkimo 2020 

m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 58 punktu, Kolegijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė 

visų Kolegijos narių, tarp kurių turi būti Kolegijos pirmininkas ir (ar) Kolegijos pirmininko pavaduotojas. 
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4. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės  gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr.  10.1.3-ESFA-R-920-11 pakeitimo; 

5. 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 

Nr. 06.2.1-TID-R-511-11 pakeitimo; 

6. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-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 Nr. 05.3.2-APVA-

R-014-11 pakeitimo; 

7. Dėl regiono savivaldybių dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ 2023 m.; 

8. Dėl pritarimo Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo statutui ir Trijų jūrų regionų ekonominio 

tinklo sutarčiai; 

9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. ESO veiklos rezultatų ir artimiausių veiklos planų pristatymas. 

Andrius Daugirdas, Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) Sprendimų verslo 

klientams vadybininkas, pristatė informaciją apie: ESO strategines kryptis ir prioritetus, išmaniosios 

apskaitos diegimo programą, elektros energijos rinkos liberalizavimą, suskystintų naftos dujų (toliau 

– SND) balionų pašalinimo iš daugiabučių namų 2022 m. programą, elektromobilumą Lietuvoje, 

atliktas ir planuojamas investicijas, ESO ekstremalių situacijų valdymą, bendradarbiavimą dėl 

elektros ir gamtinių dujų tinklų pažeidimų mažinimo (pranešimas pridedamas). 

Vyko diskusija. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo. 

Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. Akcentuota, kad regiono projektų sąrašas keičiamas skiriant papildomą 13 731,11 Eur 

ES lėšų ir 1 211,57 Eur valstybės biudžeto lėšų finansavimą projektui „Nenaudojamų teritorijų 

Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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 Nr. 09.1.3-

CPVA-R-725-11 pakeitimo. 

 Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją. Akcentuota, kad regiono projektų sąrašas tikslinamas sumažinant baigto 
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įgyvendinti projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, 

modernizavimas“ finansavimo šaltinių lėšas pagal faktiškai patirtas ir projektui įgyvendinti išmokėtas 

lėšas. Kolegijos nariai informuoti, kad priemonė regione baigta įgyvendinti ir Alytaus regione 

nesuplanuotų ES lėšų likutis sudaro 1 374,21 Eur. Pažymėta, kad likusios nepanaudotos ES lėšos 

negali būti regione panaudotos, nes visi šios priemonės projektai jau baigti įgyvendinti. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto 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 Nr. 

09.1.3-CPVA-R-725-11 pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės  gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr.  10.1.3-

ESFA-R-920-11 pakeitimo. 

 Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją. Akcentuota, kad regiono projektų sąrašas keičiamas skiriant papildomą 3 037,10 

Eur ES lėšų finansavimą projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje“. 

 

 NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės  gerinimas savivaldybėse“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo Nr.  

10.1.3-ESFA-R-920-11 pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

5. SVARSTYTA. 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 Nr. 06.2.1-TID-R-511-11 pakeitimo. 

 Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją. Akcentuota, kad regiono projektų sąrašas keičiamas sumažinant baigto 

įgyvendinti projekto „Saugaus eismo priemonių diegimas Alytaus mieste“ finansavimo šaltinių lėšas 

pagal faktiškai patirtas ir projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas. Kolegijos nariai informuoti, kad ši 

priemonė regione baigta įgyvendinti ir Alytaus regione nesuplanuotų ES lėšų likutis sudaro 26 060,88 

Eur. Pažymėta, kad likusios nepanaudotos ES lėšos negali būti regione panaudotos, nes visi šios 

priemonės projektai jau baigti įgyvendinti. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „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 Nr. 06.2.1-TID-R-511-11 pakeitimo“. 
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Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-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 Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11 pakeitimo. 

Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą 

informaciją. Akcentuota, kad regiono projektų sąrašas keičiamas skiriant papildomą 1 112 763,85 Eur 

ES lėšų finansavimą projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus 

rajone (Krokialaukyje)“. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-

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 Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11 pakeitimo“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl regiono savivaldybių dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių 

upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ 2023 m. 

Jurgita Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė, pristatė sprendimo projektą ir jo 

aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Akcentuota, kad Taryba ankstesniais sprendimais buvo 

įgaliojusi Druskininkų savivaldybės administraciją pateikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ paraišką ir gavus finansinę paramą 

įgyvendinti projektą. Atsižvelgus į Druskininkų savivaldybės administracijos patirtį šio projekto 

įgyvendinime, jeigu nebūtų norinčių kitų savivaldybių tarpe, Tarybos administracija siūlytų įgalioti  

Druskininkų savivaldybės administraciją parengti ir pateikti projekto paraišką. 

Pažymėta, kad populiacijos pokyčių stebėsena parodė, jog kraujasiurbių upinių mašalų 

gausumo reguliavimo nutraukti negalima, nes populiacija yra linkusi atsistatyti, todėl šis sprendimas 

leistų užtikrinti šio projekto veiklų tęstinumą ir bendrą finansavimą pagal patvirtintą finansavimo 

schemą – prie jo prisidedant regiono savivaldybėms lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 proc. 

Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl dalyvavimo 2023 m. projekte 

,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimo priemonių 

įgyvendinimas“, trečią sprendimo punktą patikslinant sekančiai: „Įgalioti Druskininkų savivaldybės 

administraciją pateikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 

populiacijos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ paraišką ir gavus finansinę paramą įgyvendinti 

projektą.“. 

Balsavimo rezultatai: 

 Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 
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8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo statutui ir 

Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo sutarčiai. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte (pridedama) 

pateiktą informaciją. Priminė, kad Taryba 2021 m.  pasirašė Liublino deklaraciją dėl prisijungimo 

prie Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo, siekiant bendradarbiauti regionų ekonominės plėtros 

srityje, didinti regionų, išsidėsčiusių tarp Baltijos, Adrijos ir Juodosios jūros, konkurencingumą 

Europos mastu, kuriame dalyvauja 15 vietos ir regiono institucijų iš 5 valstybių. Informavo, kad 

Sutarties ir Chartijos projektai yra suderinti su visomis Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo šalimis.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl pritarimo Trijų jūrų regionų ekonominio 

tinklo statutui ir Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo sutarčiai“. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Jurgita Butrimaitė pristatė planuojamo Kolegijos posėdžio, Kolegijos ir darbo grupės darbinių 

sesijų poreikį, informavo, kad posėdžio ir darbinių sesijų (mokymų) išlaidos būtų finansuojamos iš 

Tarybos dalininkų lėšų. 

Vyko diskusija dėl vietos, datos. 

J. Butrimaitė informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – LRS) yra pateiktas 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektas ir kad LRS Valstybės valdymo 

ir savivaldybių komiteto pirmininkas per paskutinį posėdį, į kurį buvo pakviesti regionų plėtros tarybų 

atstovai, pasiūlė ir regionams pateikti savo pasiūlymus dėl minėto įstatymo pakeitimo, atsižvelgiant 

į praktiką, pastebėtus trūkumus ar galimybes patobulinti reglamentavimą. Informavo, kad Tarybos 

administracija yra parengusi siūlymus bei pastabas, kurias, prieš pateikiant LRS Valstybės valdymo 

ir savivaldybių komitetui turi suderinti su Kolegija. 

 

NUSPRĘSTA: 

9.1. Kolegijos posėdį, Kolegijos ir darbo grupės darbines sesijas (mokymus), jeigu reikia, 

kviečiant ir savivaldybių atstovus, organizuoti š. m. gruodžio 14-15 d. 

9.2. Tarybos administracija su Tarybos darbo grupe suderintas pastabas ir pasiūlymas 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektui suderins su Kolegijos nariais 

elektroniniu paštu iki lapkričio 16 d. ir pateiks Tarybos pastabas ir siūlymus kartu su kitomis regionų 

plėtros tarybomis arba individualiai. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 9  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 


