
 

PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos  

2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 

K-16 

  

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS IR JO VERTINIMO RODIKLIAI  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Alytaus regiono plėtros 

tarybos organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

1.  Sudaryti Alytaus regiono plėtros 

tarybos patariamąją partnerių grupę 

(toliau – Partnerių grupė). 

Įvertinus deleguotų atstovų atitikimą  

nustatytiems reikalavimams, parengtas 

Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimo 

dėl Partnerių grupės sudarymo projektas, 

skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

II ketv. 

Sudaryta Partnerių grupė, skaičius. 1 Kolegija  II ketv. 

2.  Priimant sprendimus apsvarstyti 

Partnerių grupės pateiktas išvadas ar 

nuomonę. 

 

Gautos Partnerių grupės išvados ar 

nuomonės pateiktos svarstyti Kolegijai, 

dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

II-IV ketv. 

Kolegijos sprendimai priimti, apsvarsčius 

Partnerių grupės pateiktas išvadas ar 

nuomonę, dalis (proc.). 

100 Kolegija  

 

II-IV ketv. 

3.  Patvirtinti 2021–2030 metų Alytaus 

regiono plėtros planą. 

 

 

Parengtas 2021–2030 metų Alytaus 

regiono plėtros plano,  kuriame pateikta 

regiono esamos situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, uždaviniai ir 

rodikliai, bent viena pažangos priemonė, 

jos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai, projektas, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

IV ketv. 

Patvirtintas 2021–2030 metų Alytaus 

regiono plėtros planas, kuriame pateikta 

Alytaus regiono esamos situacijos analizė, 

nustatyti regiono plėtros tikslai, uždaviniai 

ir rodikliai,  bent viena pažangos priemonė, 

jos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir 

1 Kolegija  

 

IV ketv 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Alytaus regiono plėtros 

tarybos organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

finansavimo šaltiniai. 

4.  Pakeisti Alytaus regiono plėtros  

2014-2020 metų planą pagal 

pasiūlymus pateiktus nuo 2021-03-

02 iki 2021-11-20. 

Parengti Kolegijos sprendimų dėl Alytaus 

regiono plėtros 2014-2020 metų plano 

pakeitimo pagal gautus pasiūlymus 

projektai, dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

 

II-IV ketv. 

Priimti Kolegijos sprendimai dėl Alytaus 

regiono plėtros 2014-2020 metų plano 

pakeitimo, dalis (proc.). 

100 Kolegija  

 

II-IV ketv. 

Kolegijos priimti sprendimai dėl  Alytaus 

regiono plėtros 2014-2020 metų plano  

pakeitimo paskelbti Teisės aktų registre, 

dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

 

II-IV ketv. 

5.  Išnagrinėti Alytaus regiono plėtros 

tarybai pateiktus derinti teisės aktų, 

nacionalinės regioninės politikos 

įgyvendinimo planavimo dokumentų, 

projektus. 

Išnagrinėta, pateiktų Alytaus regiono 

plėtros tarybai derinti teisės aktų,  

nacionalinės regioninės politikos 

įgyvendinimo planavimo dokumentų, 

projektų, dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

Kolegija 

I-IV ketv. 

6.  Patvirtinti Alytaus regiono plėtros 

tarybos biudžetą. 

Parengtas  Alytaus regiono plėtros tarybos 

biudžeto projektas, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

II ketv. 

Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 

biudžetas, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

II ketv. 

7.  Nustatyti Alytaus regiono plėtros 

tarybos lėšų naudojimo tvarką. 

Parengtas  Alytaus regiono plėtros tarybos 

lėšų naudojimo tvarkos projektas, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

II ketv. 

Patvirtinta  Alytaus regiono plėtros tarybos 

lėšų naudojimo tvarka, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

II ketv. 

8.  Nustatyti  Alytaus regiono plėtros 

tarybos vidaus kontrolės tvarką. 

Parengtas Alytaus regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės tvarkos projektas, 

skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

II ketv. 

Patvirtinta Alytaus  regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės tvarka, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

II ketv. 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Alytaus regiono plėtros 

tarybos organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

9.  Nustatyti Alytaus regiono plėtros 

tarybos administracijos direktoriaus 

darbo apmokėjimo sistemą. 

Parengtas Alytaus regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus darbo 

apmokėjimo sistemos projektas ir pateiktas 

svarstyti Kolegijai, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

II ketv. 

Patvirtinta  Alytaus  regiono plėtros 

tarybos administracijos  direktoriaus darbo 

apmokėjimo sistema, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 

10. Nustatyti Alytaus regiono plėtros 

tarybos administracijos darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistemą. 

Parengtas  Alytaus  regiono plėtros tarybos 

administracijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos projektas, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

II ketv. 

Patvirtinta  Alytaus  regiono plėtros 

tarybos administracijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 

 

11. 

 

 

Organizuoti regiono plėtros tarybos 

administracijos darbą. 

 

Parengti ir Administracijos direktoriaus 

įsakymais (jeigu taikoma) patvirtinti 

naujos įstaigos veiklai ir vidaus 

administravimui užtikrinti reikalingi 

dokumentai (tvarkos, aprašai, instrukcijos 

ir kt.), skaičius. 

10 Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 

 

12. 

Organizuoti Alytaus regiono plėtros 

tarybos organų – Visuotinio dalyvio 

susirinkimo ir Kolegijos darbą. 

Suorganizuoti susirinkimai/posėdžiai, 

kuriems parengta ir pateikta svarstyti 

reikalinga medžiaga, skaičius. 

10 Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. 

13. Svarstyti klausimus Alytaus regiono 

plėtros tarybos organuose – 

Visuotiniuose dalyvių 

susirinkimuose ir Kolegijos 

posėdžiuose. 

Parengti ir priimti sprendimai, 

įgyvendinant nacionalinę regioninę 

politiką ir regiono plėtros tarybai 

nustatytas funkcijas, skaičius. 

30 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. 

14. Priimti sprendimus dėl regiono 

projektų sąrašų keitimo, vykdant 

2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

Patvirtinti siūlomų finansuoti regiono 

projektų sąrašų pakeitimai, skaičius. 

4 Kolegija II-IV ketv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2014 m. birželio 

4 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 11 p. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Alytaus regiono plėtros 

tarybos organas, 
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tarpinės institucijos funkcijas1. 


