
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2015-12-15  Nr. 51/6P-12 

Daugai 

 

 Posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

 Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Virginijus Jaruševičius, Algis 

Kašėta, Sigitas Leonavičius, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Giedrius 

Samulevičius, Aurimas Truncė, Linas Urmanavičius,  Algirdas Vrubliauskas. 

 Kviesti dalyvauti asmenys: dr. Svetlana Kauzonienė, LR Švietimo ir mokslo viceministrė. 

  Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 12 tarybos narių iš 12. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.ŠMM iniciatyva: Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir 

eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas (Future Classroom). 

2.Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties tvirtinimo.  

3.Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 29 „Dėl Alytaus 

regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (pakeitimai susiję su 

2014-2020 m. programavimo laikotarpiu).  

4.Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės 

valdžios bendradarbiavimo tarybos Lietuvos dalies sudėties atnaujinimo. 

5.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal priemones: „ Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobulinimas“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“. 

6.Dėl kito Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio. 

 

Posėdį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas 

Grigaravičius.  

Informavo, kad posėdyje dalyvauja 12 tarybos narių (iš 12). Kvorumas yra. Siūlė tvirtinti 

posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas buvo patvirtinti bendru sutarimu.  

 

1. SVARSTYTA. ŠMM iniciatyva: Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas (Future 

Classroom). 

Pranešėja LR Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė pristatė Švietimo ir 

mokslo ministerijos iniciatyvą, kurią įgyvendinant kuriamas gamtos technologijų, inžinerijos, 

kūrybingumo ir matematikos atviros prieigos centrų tinklas dešimtyje šalies miestų (STEAM). Ši 

iniciatyva įgyvendinama siekiant didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, 

inžinerija, matematika. Akcentavo, kad daugelis tarptautinių ataskaitų rodo, kad ateityje gali 

pritrūkti pagrindinių gamtos mokslų, technologijų profesijų specialistų ir ragino modernizuoti 

gamtos mokslų mokymą mokyklose. Pristatė bendras tendencijas dėl kvalifikuotų tyrėjų ir 
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specialistų poreikio, STEAM ugdymo veiksmų planą. Kalbėjo apie Centro kūrimą Alytuje, jo 

įveiklinimą bei finansavimą. Pranešimo tekstas pridedamas (2 priedas). 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Tarybos nariai domėjosi galimybe steigti tokius centrus ar jų filialus kiekvienoje 

savivaldybėje, verslo ir mokyklų bendradarbiavimu ugdant jaunuosius tyrėjus, pedagogų 

kompetencijomis dirbti tokiuose centruose, finansavimu.  

 

Algis Kašėta teigė, kad Varėnos savivaldybės moksleiviams bus sudėtinga atvykti į minėtą 

Centrą, nes atstumas ir laiko sąnaudos yra didelės. Klausė ar nevertėtų kurti mobilias laboratorijas. 

Ričardas Malinauskas sakė, kad Druskininkų savivaldybės mokiniams taip pat didelės 

laiko sąnaudos atvykti į tokį centrą. Atstumas nuvykti ir grįžti atgal į Druskininkus yra apie 150 km. 

Sakė, kad reikia stiprinti savivaldybių mokyklose chemijos, fizikos mokymo bazes, nes jos yra 

prastos būklės.  

Virginijus Jaruševičius domėjosi pedagogų kompetencijomis. Jis akcentavo, kad verslo 

atstovai jau parėmė vienos laboratorijos įrengimą Alytaus miesto mokykloje. Klausė ar nevertėtų ja 

naudotis. 

Artūras Margelis klausė ar parengus reikalavimus tokių Centrų įkūrimui, savivaldybės 

negalėtų pačios jų steigti. 

Vytautas Grigaravičius pritarė idėjai steigti regioninį Centrą. 

Sigitas Leonavičius atkreipė dėmesį, kad verta diskutuoti apie universitetų ir planuojamų 

Centrų bendradarbiavimą ir jų veiklų apjungimą. Sakė, kad daugelis Lietuvos universitetų 

mokyklose steigia klases, laboratorijas. Reikia plėtoti jų bendradarbiavimą. 

Algirdas Vrubliauskas klausė apie Centrų finansavimą. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties tvirtinimas.  

Pranešėja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė pateikė informaciją dėl Alytaus regiono 

plėtros tarybos darbo grupės sudėties tvirtinimo.  

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

 Algis Kašėta sakė, kad Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas dirba gerai ir 

profesionaliai, todėl mano, kad kuriamos darbo grupės veiklą turi koordinuoti sekretoriato vadovė 

Vilija Vervečkienė. Jis pasiūlė keisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. priimtą 

sprendimą Nr. 51/6S-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“ į darbo grupę įtraukiant Regioninės plėtros 

departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vedėją Viliją Vervečkienę, kaip grupės 

koordinatorę. Siūlė kreiptis į Regioninės plėtros departamentą prie VRM, kad ją deleguotų.  

 

 Ričardas Malinauskas pritarė Algio Kašėtos nuomonei ir sakė, kad Vilija Vervečkienė turi 

koordinuoti kuriamos darbo grupės veiklą. 

 

 NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 51/6S-24 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“: 

1. Pakeičiant 1.6 papunktį jį išdėstant „6. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vedėja Vilija Vervečkienė (grupės koordinatorė).“ 

2. Pakeičiant 2 punktą  jį išdėstant „2. Kreiptis į regiono savivaldybių administracijas bei 

Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kad deleguotų savo atstovus.“ 

 



 3 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo   

Nr. 29 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ 

pakeitimai (pakeitimai susiję su 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu).  

Pranešėja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė pristatė tarybos nuostatų ir darbo reglamento 

pakeitimus, reikalingus atlikti pagal 2014 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 

ministro įsakymą Nr. 1V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 

3 d. įsakymo Nr. 1V-798 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros 

tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Šie pakeitimai buvo įtraukti ir 

siūlomi regiono plėtros tarybai priimti dar š. m. spalio 5 d. vykusiame posėdyje, tačiau klausimo 

svarstymas buvo atidėtas. Informavo, kad papildomai įtrauktas darbo reglamento pakeitimas pagal  

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-10-26 rašte Nr. (24.59-09)6K-1507797 „Dėl 

bendradarbiavimo susitarimo“ nurodytas nuostatas dėl bendradarbiavimo susitarimo laikymosi. 

Tarybos nariams šis raštas buvo išsiųstas 2015-11-10. Atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją regionų plėtros taryboms, jos įpareigotos 

pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti vidaus procedūrų aprašus (regiono plėtros tarybos – darbo 

reglamentą), užtikrinti jų atitiktį minėtiems teisės aktams ir vadovavimąsi jais.  

  

Vyksta diskusija svarstomu klausimu. 

Diskutuojama apie gautas pastabas ir pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

nuostatų ir darbo reglamento.  

 

Algis Kašėta klausia ar atsižvelgta į gautas pastabas dėl tarybos darbo reglamento. 

 

Parnešėja pateikė informaciją apie gautas pastabas iš Varėnos rajono ir Alytaus miesto 

savivaldybių specialistų dėl tarybos darbo reglamento: 

Siūlyta 4.2. punktą posėdžiui reikalingą medžiagą“ pakeisti į „tarybos sprendimų projektus 

ir kitą posėdžiui reikalingą medžiagą“. Į pasiūlymą atsižvelgta.  

Siūlyta 4.6-4.8 punktus papildyti numatant papildomas funkcijas regiono plėtros tarybos  

sekretoriatui, t.y. papildyti 4.7 punktu „organizuoja Tarybos sudarytų darbo grupių veiklą“ ir 4.8. 

punktu „rengia informaciją ir/ar dokumentus Tarybos pirmininkui ar kitiems Tarybos nariams, 

reikalingus Tarybos paskirtoms funkcijoms ar įgaliojimams vykdyti“. Į pasiūlymą atsižvelgta. 

Siūlyta 31 punktą „savivaldybės taryba ir administracija“ keisti į „savivaldybės taryba ar 

administracija“.   Į pasiūlymą atsižvelgta. Dėl kitų pasiūlymų 31 punktui neatsižvelgta. 

Siūlyta 38 punktu numatyti kas organizuos darbo grupės veiklą. 38 punktas nepapildytas, 

nes tarybos reglamente paliktas 4.6 punktas, kuriuo numatyta, kad sekretoriatas organizuoja darbo 

grupių veiklą. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo reglamentą, patvirtintus Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 51/6S-29 „Dėl Alytaus regiono plėtros 

tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ ir juos išdėstyti nauja redakcija.  

 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 

regioninės ir vietinės valdžios bendradarbiavimo tarybos Lietuvos dalies sudėties 

atnaujinimas. 
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Pranešėja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė informavo, kad š. m. gruodžio 4 d. gautas LR 

Užsienio reikalų ministerijas raštas Nr. (18.7)3-6533 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos 

Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos 

Lietuvos dalies sudarymo“, kuriuo informuojama apie rengiamą ministro įsakymą dėl Lietuvos 

Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios ilgalaikio 

bendradarbiavimo tarybos Lietuvos dalies atnaujinimo. Ankstesnė šios tarybos sudėtis buvo 

patvirtinta 2012-03-26 ministro įsakymu Nr. V-58. Joje Alytaus regiono plėtros tarybos atstovo 

nebuvo. Užsienio reikalų ministerija prašo įvertinti Alytaus regiono plėtros tarybos ketinimus būti 

atstovaujamai šioje taryboje bei delegavus atstovą pateikti informaciją apie jį (vardą, pavardę, 

pareigas, elektroninio pašto adresą, telefono numerį). 

  

NUTARTA: 

Skirti Algį Kašėtą, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoją, atstovu į 

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios 

ilgalaikio bendradarbiavimo tarybą.   

 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

5. SVARSTYTA.  Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimas pagal priemones:       

„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, „Savivaldybių institucijų 

ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

Pranešėja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Nijolė Vagnorienė informavo, kad Alytaus regiono projektai 

pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 2007-2013 metų 

laikotarpiui yra baigti. Nepanaudotų lėšų nėra. Pagal  ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis, tikslinami dešimties sąrašo 

projektų finansavimo šaltiniai. Aiškinamasis raštas pridedamas (3 priedas). 

Toliau informavo, kad 2015 m. gruodžio 7 d. gautas Druskininkų savivaldybės 

administracijos raštas „Dėl projekto lėšų sutaupymo“, kuriuo prašoma patikslinti Alytaus regiono 

projektų sąrašą Nr.12 pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimas“ 2011 - 2013 metų laikotarpiui, patikslinant Druskininkų savivaldybės administracijos 

baigiamo įgyvendinti projekto „Savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros 

valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas“ finansavimo šaltinius nes, įvykdžius 

viešųjų pirkimų procedūras, liko nepanaudota 22 183,86 Eur ES paramos lėšų. Visi regiono 

projektai pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

yra baigti. Aiškinamasis raštas pridedamas (4 priedas). 

Taip pat gautas Druskininkų savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 7 d. raštas Nr. 

S12-4787- (23.2) „Dėl projekto „Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“, kuriuo prašoma 

patikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, patikslinant Druskininkų savivaldybės administracijos 

baigiamo įgyvendinti projekto „Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“ finansavimo šaltinius, 

nes liko nepanaudota 7 342,51 Eur ES paramos lėšų. Visi regiono projektai pagal priemonę 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ baigti. 

Aiškinamasis raštas pridedamas (5 priedas). 

 

Siūloma pritarti sprendimų projektams dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal 

priemones: Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, „Savivaldybių 
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institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

. 

NUTARTA; 

1. Pritarti Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimui pagal priemonę „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (sprendimas pridedamas). 

2. Pritarti Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimui pagal priemonę „Savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (sprendimas pridedamas). 

3. Pritarti Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimui pagal priemonę „Prielaidų spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (sprendimas pridedamas). 

 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

6. Dėl kito Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio. 

 

Vytautas Grigaravičius siūlė sekantį Alytaus regiono plėtros tarybos posėdį organizuoti 

pagal poreikį. 

  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  


