
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo 8 d.  Nr. KP-2 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 25 d. 08:05-9:35 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 8 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. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

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

6. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

8. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Posėdyje nedalyvavo 2 iš 10 Kolegijos narių: 

1. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

2. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai:  

 

1. Irmantas Adamonis, Birštono savivaldybės Vyriausiasis viešosios tvarkos specialistas; 

2. Jurgita Butrimaitė, Tarybos administracijos direktorė; 

3. Nida Cibulskienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo 

ministerijos (toliau – SADM) Kauno klientų aptarnavimo departamento patarėja; 

4. Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė; 

5. Sonata Dumbliauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėja; 

6. Lina Gaidžiūnaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų 

valdymo skyriaus vedėja; 

7. Gintarė Jociunskaitė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė; 

8. Algirdas Reipas, uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ (toliau – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“) direktorius; 

9. Valentinas Vincas Revuckas, Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas; 

10. Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų 

skyriaus vedėja; 

11. Ernesta Žudytė–Stasionienė, Tarybos administracijos vyresnioji specialistė. 

12. Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės meras; 

13. Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė; 
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14. Andrė Zenevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja; 

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

Kolegijos posėdžio darbotvarkė ir posėdžio medžiaga Kolegijos nariams išsiųsta jų asmeniniais 

elektroninio pašto adresais1.    

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

nei pusė visų Kolegijos narių2. Kolegijos nariai informuoti, kad dėl posėdžio darbotvarkėje numatyto 

klausimo Nr. 5 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano pakeitimo“, sprendimui priimti 

reikalinga ne mažiau kaip 4/5 kolegijos narių balsų (ne mažiau kaip 8 balsai). 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkė patvirtinta bendru 

sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2021 m.;  

2. Dėl iki 2030 metų reikalingų investicijų regiono atliekų tvarkymui;  

3. Dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2022 m.; 

4. Informacija apie Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimą 2021 metais; 

5. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo; 

6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo; 

7. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio; 

8. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. metinio veiklos plano patvirtinimo; 

9. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo; 

10. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

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

11. Dėl priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo; 

12. Dėl priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

13. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono 

projektų sąrašo pakeitimo; 

14. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

15. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

16. Dėl priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

17. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

 
1 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022 m. vasario 18 d. el. paštu info@alytausregionas.lt; 
2 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. 

mailto:info@alytausregionas.lt
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18. Žiniai dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo neteikimo; 

19. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2021 m. 

Algirdas Reipas, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius pristatė Atliekų 

tvarkymo sistemos Alytaus regione 2021 m. ataskaitą (pranešimas pridedamas).  

Kolegijos nariai pastabų, klausimų dėl atliekų tvarkymo Alytaus regione 2021 m. ataskaitos 

neturėjo. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pristatytai atliekų tvarkymo sistemos Alytaus regione 2021 m. 

ataskaitai. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl iki 2030 metų reikalingų investicijų regiono atliekų tvarkymui. 

Algirdas Reipas, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius, pristatė 

informaciją apie reikalingą investicijų poreikį Alytaus regiono atliekų tvarkymui iki 2030 

(pranešimas pridedamas).   

Vyko diskusija dėl pasiūlytų projektų. Kolegijos narys, Ričardas Malinauskas rekomendavo 

atkreipti dėmesį ir siūlė pačioms regiono savivaldybėms apsispręsti kokiuose projektuose jos 

pageidautų dalyvauti. Algirdas Reipas pažymėjo, kad Alytaus regiono savivaldybėse atliekos 

rūšiuojamos netolygiai, o siūlomos priemonės padėtų sumažinti šiuos netolygumus. 

Kolegijos nariai ir kitų savivaldybių, kurios priklauso Alytaus regiono atliekų sistemai, atstovai 

vienbalsiai pritarė Kolegijos nario Algirdo Vrubliausko siūlymui atliekų tvarkymo klausimus ir 

problemas spręsti diskusijomis merų pasitarimuose. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti preliminarioms pasiūlytoms veikloms regiono atliekų prevencijos ir 

tvarkymo srityje ir reikalingoms investicijoms  iki 2030 metų. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonių programų 2022 m. 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno 

klientų aptarnavimo departamento patarėja Nida Cibulskienė pristatė planuojamas aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių programas 2022 m. (pranešimas pridedamas). 

Kolegijos nariai klausimų nepateikė. 
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4. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano 

įgyvendinimą 2021 metais. 

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

akcentavo, kad Alytau regiono plėtros 2014-2020 metų plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaita 

parengta pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) formą, kurioje 

pateikiamos apskaičiuotos plane numatytų pasiekti rodiklių pasiektos reikšmės, įvertinta 2021 metais 

įgyvendintų projektų įtaka regiono plėtros plane numatytiems SSGG veiksniams.  

Jurgita Butrimaitė informavo Kolegijos narius, kad 2021 m. buvo įgyvendinta 14 projektų, kitų 

projektų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2022-2023, iš viso įgyvendinti 89 projektai, 2021-12-

31 dienai regioniniams projektams išmokėta 85 proc. paramos lėšų. 

Kolegijos nariai klausimų nepateikė. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimo 2021 m. 

ataskaitai.   

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo. 

 Girmantė Katinaitė – Stočkuvienė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte 

pateiktą informaciją. Kolegijos nariai informuoti, kad regiono plėtros plano pakeitimai atlikti 

atsižvelgiant į 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje registruotą informaciją bei 

Nacionalinės mokėjimo agentūros ir regiono savivaldybių 2022.02.14-15 pateiktus duomenis apie 

baigtiems įgyvendinti projektams išmokėtas lėšas bei pasiektas rodiklių reikšmes ir įgyvendinamų 

projektų finansavimo šaltinių sumas pagal pakeistų projektų finansavimo sutarčių duomenis. Tarybos 

vyriausioji specialistė akcentavo, kad regiono plėtros plano pakeitimo projekte atlikti pakeitimai 

neesminiai, kaip tai apibrėžta Regioninių planų rengimo metodikose. 

Kolegijos nariai klausimų nepateikė. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „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. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. metinės veiklos 

ataskaitos patvirtinimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 m. metinės veiklos ataskaitą, 

akcentavo, kad ji bus pateikta kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu  Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui.  
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Administracijos direktorė informavo Kolegijos narius, kad 2021 m. veiklos planas įvykdytas ir 

jame bei administracijos direktoriaus metinėse užduotyse nustatyti rodikliai įvykdyti bei viršyti, 

išskyrus rodiklį dėl 2021-2030 metų regiono plėtros plano parengimo, kuris negalėjo būti pasiektas 

dėl metinio veiklos plano tvirtinimo metu numatytos rizikos – dėl nuo Tarybos nepriklausančių 

priežasčių, t. y. iki šiol LR Vyriausybė, VRM, kitos ministerijos nėra patvirtinusios reikalingų 

dokumentų formų, Regionų plėtros programos, visų regioninių priemonių plėtros programų, taip pat 

nėra patvirtinta 2021-2027 m. laikotarpių veiksmų programa, dėl ko 2021-2030 m. regiono plėtros 

planas negalėjo būti parengtas ir Kolegijai pateiktas tvirtinti,  

 Kolegijos nariai pastabų nepateikė.  

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021 metų 

veiklos ataskaitos ir administracijos direktoriui nustatytų užduočių įvykdymo“. 

.Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio. 

Jurgita Butrimaitė trumpai pristatė Kolegijos nariams Finansinių ataskaitų rinkinį ir informavo, 

kad Finansinių ataskaitų rinkinys bus pateiktas svarstyti ir tvirtinti Visuotiniam dalyvių susirinkimui 

2022 kovo mėn., Kolegijos nariai gali pateikti savo pastebėjimus. J. Butrimaitė apibendrino 

informaciją apie Tarybos 2021 metų veiklos pajamas, išlaidas, sutaupytas lėšas, didžiausias išlaidų 

kategorijas. 

Kolegijos nariai pastabų nepateikė.  

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. metinio veiklos plano 

patvirtinimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. metinio veiklos plano 

projektą, pristatė  Alytaus regiono plėtros tarybos 2022 m. uždavinius, siektinus rodiklius, tarybos 

administracijos direktoriui numatytas metines užduotis ir jų įvykdymo vertinimo rodiklius, rizikas 

dėl kurių gali būti metinės veiklos priemonės ar administracijos direktoriaus metinės užduotys 

neįvykdytos.  

J. Butrimaitė informavo, kad Tarybos 2022 metų veiklos plano 1 dalyje numatytos lėšos 

Tarybos veiklos planui įgyvendinti – 216,3 tūkst. Eur, iš jų 158 000 sudaro valstybės biudžeto lėšos, 

8500 Eur – 2021 m. savivaldybių lėšų likutis ir dalininkų nario 2022 mokestis  – 50000 Eur.  

Kolegijos nariai pastabų ir pasiūlymų dėl pateikto Tarybos 2022 metų veiklos plano nepateikė.   

  

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2022-ųjų 

metų veiklos plano patvirtinimo“.  

 Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 
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9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą, akcentavo, kad 2021 m. įgyvendinant Tarybos 2021-

2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planą visos priemonės buvo įgyvendintos 

100 proc., taip pat informavo, kad dalis priemonių, kurių įgyvendinimas susijęs su Tarybos interneto 

svetaine (informacijos joje skelbimu) buvo įgyvendintos alternatyviais būdais, t. y. priimtus 

sprendimus, informaciją apie projektus, aktualią informaciją visuomenei viešinant ETAR duomenų 

bazėje, www.lietuvosregionai.lt bei Tarybos Facebook paskyroje, nes Tarybos interneto svetainės 

sukūrimas numatytas 2022 metų antroje pusėje. 

Kolegijos nariai pastabų ir pasiūlymų nepateikė.   

 

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 

metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo “ 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „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. 

Taip pat informavo, kad nesuplanuotų ES lėšų likutis regione sudaro 432 798,66 Eur, taip pat 

Aplinkos ministerija skirs papildomų lėšų įgyvendinamų projektų papildomam finansavimui. 

 

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. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

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

Taip pat informavo, kad nesuplanuotų ES lėšų likutis regione sudarys 142 847,23  Eur. Aplinkos 

ministerija informuota, prašant nesumažinti regiono limito pagal regiono savivaldybių įgyvendinamų 

projektų numatomą papildomų lėšų poreikį. 

Vyko diskusija. 

 

 

http://www.lietuvosregionai.lt/
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NUSPRĘSTA.Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. 51/6S-38 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

11.2. Pritarti Alytaus rajono, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių įgyvendinamų 

projektų preliminariai 130 000 Eur papildomo finansavimo poreikio apsvarstymui, kai tik bus 

įvykdyti įgyvendinamų projektų papildomų veiklų viešieji pirkimai arba kai paaiškės reikalinga 

projektams papildomo finansavimo lėšų suma. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

12. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros 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. 

spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-41 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

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

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

13. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „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 – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

14. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui „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. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

15. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

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

Taip pat informavo, kad nesuplanuotų ES lėšų likutis regione sudaro 21 390,04 Eur, faktiškai visi 

regiono projektai yra baigti įgyvendinti, tad galima informuoti Kultūros ministeriją, kad 21 390,04 

Eur ES lėšų regionas nepanaudos. 

Vyko diskusija. 

  

NUSPRĘSTA:  

15.1.  Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 13 

d. sprendimo Nr. 51/6S-8 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

15.2.  Informuoti Kultūros ministeriją apie Alytaus regionui skirtų ES lėšų likutį, kurio 

regionas nepanaudos. 

Balsavimo rezultatai: 

Už –8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

16. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

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

Taip pat informavo, kad nesuplanuotų ES lėšų likutis regione sudaro 7 761,89 Eur, kad regione dar 

yra įgyvendinami 2 projektai, iš kurių vienam – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centro įgyvendinam projektui yra reikalingas papildomas finansavimas papildomai įrangai 

ir/arba finansavimo intensyvumui padidinti. Vyko diskusija. 

 

NUSPRĘSTA:  

16.1.  Pritarti sprendimo projektui „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. birželio 21 

d. sprendimo Nr. 51/6S-21 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 
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16.2.  Artimiausiu metu apsvarstyti klausimą dėl papildomo finansavimo projektui „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ 

suplanavimo regiono plėtros plane. 

Balsavimo rezultatai: 

Už –8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

17. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir 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. 

lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

18. SVARSTYTA. Žiniai dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo neteikimo. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – RPD) pasiūlė Tarybai svarstyti klausimą dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo, sumažinant projektui 

„Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“ finansavimo šaltinių sumas, tame tarpe ir ES 

lėšų sumą. Informavo, kad administracija šio sprendimo projekto neparengė, nes patikrinę faktinius 

duomenis ir sukontaktavę su projekto pareiškėju – Alytaus miesto savivaldybės administracija, 

įsitikino, kad priemonės regiono projektų sąraše įgyvendinamam projektui „Darnaus judumo 

priemonių diegimas Alytaus mieste“ yra suplanuotas papildomas finansavimas, dėl kurio CPVA dar 

nėra pakeitusi finansavimo sutarties, todėl SFMIS ši informacija neatsispindi. Pakeitus regiono 

projektų sąrašą pagal RPD siūlymą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamam 

projektui CPVA negalėtų skirti papildomo finansavimo. 

 

19. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

J Butrimaitė informavo, kad pagal Tarybos nuostatus Visuotinio dalyvių susirinkimo 

pirmininkas renkamas 1 metų rotaciniu principu, pirmininko įgaliojimai baigiasi 2022-03-10, tad iki 

03.09 reikia suorganizuoti Visuotinio dalyvių susirinkimą ir jame apsvarstyti šį ir kitus klausimus, 

bei pasiūlė Kolegijos nariams, kurie yra ir Visuotinio dalyvių susirinkimo nariai,  sutarti dėl sekančio 

Visuotinio dalyvių susirinkimo datos. 

J. Butrimaitė informavo, kad paskutiniu metu Taryba gavo derinti nemažai teisės aktų projektų, 

trumpai pristatė juos. Informavo, kad pastarąsias savaites Tarybos administracija ir Tarybos darbo 

grupės nariai analizavo Vidaus reikalų ministerijos parengtą Regionų plėtros programos projektą, 

kuriame numatyti regionams planuojami skirti paramos krepšeliai, rodikliai ir jų siektinos reikšmės 

bei išankstinės sąlygos projektams, kuriam parengė 11 puslapių pastabų ir pasiūlymų sąrašą. 
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NUSPRĘSTA: 

19.1. Pritarti Tarybos Visuotinio dalyvių susirinkimo organizavimui 2022 m. kovo 9 d. 9 val.   

19.2. Pritarti pastabų ir pasiūlymų Regionų plėtros programos projektui pateikimui Vidaus 

reikalų ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. 

Balsavimo rezultatai: 

Už – 8  

Prieš – 0 

Susilaikę – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Nerijus Cesiulis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                       Girmantė Katinaitė – Stočkuvienė 

 

 


