
 

 
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

  

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2023 m. vasario 9 d.  Nr. K-11 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1V-56 „Dėl 

Pavyzdinės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formos patvirtinimo“ ir Alytaus regiono plėtros 

tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. 

sprendimu Nr. 1 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“, 41.3 ir 41.5 papunkčiais, Alytaus 

regiono plėtros tarybos kolegija  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Alytaus regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos planą (pridedama).  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Kolegijos primininkas            Nerijus Cesiulis  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos 

kolegijos 

2023 m. vasario   d. sprendimu  

Nr.  

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

1. Lėšos Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos) veiklos planui įgyvendinti__________238,9__ 

                                                                                                                                             (tūkst. eurų) 

2. Tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai ir Tarybos veiklos vertinimo rodikliai: 

 

Eil. Nr. 

Alytaus regiono plėtros 

tarybos veiksmų 

pavadinimai 

Atsakingi vykdytojai1 

Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai 

Veiksmo 

įvykdymo 

terminas Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Veiklos uždavinys: įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Alytaus regione 

1.1. Parengti ir patvirtinti  2014-

2020 metų regiono plėtros 

plano2 (toliau – Planas) 

Administracija, 

Kolegija 

 

Pagal Regionų plėtros planų rengimo metodikos3 nuostatas 

parengti, su Partnerių grupe suderinti, patvirtinti Plano 

pakeitimai, procentai 

100 I-IV ketv. 

 
1 Sutrumpinimai:  

Alytaus regiono plėtros tarybos administracija – Administracija;  

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius – Direktorius; 

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegija – Kolegija;  

Alytaus regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas – Susirinkimas;  

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė – Partnerių grupė. 
2 Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planas, patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. 

plėtros plano patvirtinimo“. 
3 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706. 



 

 

pakeitimus, koordinuoti bei 

kontroliuoti jo įgyvendinimą 

 Pagal Regionų plėtros planų rengimo metodikos4 nuostatas 

parengta, Kolegijos partnerių grupei ir Kolegijai svarstyti 

pateikta Plano įgyvendinimo metinė ataskaita; patvirtinta 

ataskaita paskelbta interneto svetainėje ir pateikta Vidaus 

reikalų ministerijai, skaičius 

1 2023-04-28 

1.2. Parengti ir patvirtinti  2022-

2030 metų regiono plėtros 

planą (toliau – 2023-2030 m. 

planas) 

 

 

Administracija, 

Kolegija 

 

Pagal Strateginio valdymo metodikos5 nuostatas parengtas, 

su Partnerių grupe suderintas ir Kolegijos patvirtintas 2022-

2030 m. planas, skaičius 

1 2023-04-07 

Pažangos priemonių aprašuose, numatytuose Tarybos 

patvirtintame 2022-2030 m. plane suplanuota Europos 

Sąjungos fondų lėšų suma sudaro ne mažiau kaip 35 proc. 

nuo regionui 2022–2030 metų Regionų plėtros programoje 

preliminariai numatytos ES fondų lėšų sumos, procentai 

35 I-IV ketv. 

1.3. Organizuoti ir koordinuoti 

Alytaus regiono 2021-2027 

m. atliekų prevencijos ir 

tvarkymo plano parengimą 

bei regioninio atliekų 

tvarkymo plano priemonių, 

užtikrinančių valstybiniame 

strateginiame atliekų 

tvarkymo plane nustatytų 

užduočių, įgyvendinimą 

Administracija, 

Kolegija 

 

 

Parengtas ir patvirtintas Alytaus regiono 2021-2027 m. 

atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, skaičius 

1 I-IV ketv. 

Kolegija 

 

Apsvarstyta Kolegijos posėdyje informacija dėl regioninio 

atliekų tvarkymo plano priemonių, užtikrinančių 

valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 

nustatytų užduočių, įgyvendinimą, skaičius 

 

1 2023-04-01 

1.4. Skatinti savivaldybių 

bendradarbiavimą, siekiant 

užtikrinti sklandų regioninių 

projektų suplanavimą ir 

įgyvendinimą 

Administracija Organizuoti ir koordinuoti bendrus regiono 

savivaldybių susitikimus, skaičius 

 

4 I-IV ketv. 

1.5. Pateikti pasiūlymus/pastabas 

dėl Tarybai pateiktų derinti 

teisės aktų, programų, 

Administracija, 

Kolegija 

 

Išanalizuoti Tarybai pateikti derinti teisės aktų, programų, 

planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektai ir esant 

poreikiui, pateikti pasiūlymai/pastabos, procentai 

100 I-IV ketv. 

 
4 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706. 
5 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. Nr. 1264. 



 

 

planavimo dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų  

1.6. Pagal kompetenciją 

dalyvauti rengiant 

programas, skirtas regionų, 

esančių prie Lietuvos ir 

kaimyninės valstybės 

bendros sausumos ar jūros 

sienos, problemoms spręsti, 

ir atliekant jų įgyvendinimo 

stebėseną 

Administracija, 

Kolegija 

 

Pagal nacionalinių institucijų prašymus deleguoti asmenys 

į programų, skirtų regionų, esančių prie Lietuvos ir 

kaimyninės valstybės bendros sienos, rengimo ir 

įgyvendinimo stebėsenos komisijas/komitetus/darbo 

grupes, procentai 

100 I-IV ketv. 

1.7. Užtikrinti  2014-2023 metų 

laikotarpiui Alytaus regionui 

skirtų ES lėšų suplanavimą6 

Administracija, 

Kolegija 

 

Parengti Kolegijos sprendimų projektai dėl regiono projektų 

sąrašų pakeitimo ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo regiono 

projektų sąrašo projekto gavimo dienos priimtas sprendimas 

dėl pateikto svarstyti regiono projektų sąrašo pakeitimo, 

procentai 

100 I-IV ketv. 

1.8. Organizuoti Tarybos 

visuotinio dalyvių 

susirinkimo darbą 

Direktorius Suorganizuoti Susirinkimai, kuriems parengta ir pateikta 

svarstyti reikalinga medžiaga, procentai 

100 I-IV ketv. 

Direktorius, 

Susirinkimas 

Parengtas ir patvirtintas Tarybos biudžetas, skaičius 1 2022-03-01 

Direktorius, 

Susirinkimas 

Parengtas ir patvirtintas Tarybos metinių ataskaitų rinkinys, 

skaičius 

1 2022-03-31 

Susirinkimas Priimtas sprendimas dėl Tarybos vidaus audito atlikimo ir 

parinkta audito tarnyba auditui atlikti, skaičius 

1 I-II ketv. 

Susirinkimas Po rinkimų į savivaldybių tarybas, priimti sprendimą dėl 

Susirinkimo pirmininko išrinkimo, skaičius 

1 II ketv. 

Susirinkimas Po rinkimų į savivaldybių tarybas, priimti sprendimą dėl 

Kolegijos sudėties patvirtinimo, skaičius 

1 II-III ketv. 

1.9. Organizuoti Tarybos 

kolegijos darbą 

Administracija Suorganizuoti Kolegijos posėdžiai, kuriems parengta ir 

pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, skaičius 

4 I-IV ketv. 

 
6 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. 

 



 

 

Kolegija Priimti sprendimai, įgyvendinant nustatytas funkcijas, 

skaičius 

20 I-IV ketv. 

Kolegija Ne mažiau kaip pusė Kolegijos narių per ataskaitinius metus 

bent kartą dalyvavo mokymuose, gerosios patirties 

dalijimesi, stažuotėje, skaičius 

5 I-IV ketv. 

1.10. Užtikrinti Tarybos kolegijos 

partnerių grupės veiklą 

Administracija Suorganizuoti Partnerių grupės posėdžiai ir juose pateikti 

parengti privalomi apsvarstyti klausimai, skaičius 

4 I-IV ketv. 

Partnerių grupė Partnerių grupės pirmininko perrinkimo klausimas 

apsvarstytas Kolegijos reglamente nustatyta tvarka, skaičius 

1 2023-05-19 

1.11. Užtikrinti Tarybos bendrųjų 

funkcijų atlikimą ir Tarybos 

vidaus administravimą  

Administracija Išnagrinėti galimi asmens duomenų apsaugos pažeidimų 

atvejai, procentai 

100 I-IV ketv. 

Parengta 2021-2023 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo 

ataskaita (įgyvendinta ne mažiau kaip 95 proc. programos 

priemonių), skaičius  

1 IV ketv. 

Išnagrinėti galimi korupcijos pasireiškimo atvejai, procentai 100 I-IV ketv. 

Atlikta vidaus kontrolės analizė, parengti visi būtini 

dokumentai, procentai 

100 I ketv. 

Viešieji pirkimai įvykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, 

procentai 

100 I-IV ketv. 

Tarybos rengiami dokumentai yra elektroniniai7, procentai 95 I-IV ketv. 

Administracijos darbuotojai, kurie per ataskaitinius metus 

bent kartą dalyvavo mokymuose, atitinkančiuose 

jų kompetencijų didinimo poreikius, procentai 

80 I-IV ketv. 

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengtos visos 

(mėnesinės, ketvirtinės, pusmečio, metinės) veiklos, 

finansinės bei kitos ataskaitos, procentai 

100 I-IV ketv. 

1.12. Užtikrinti informacijos apie 

Tarybos veiklos pateikimą 

Administracija Parengta ir Tarybos interneto svetainėje paskelbta Tarybos 

nuostatuose, Tarybos kolegijos darbo reglamente, kituose 

teisės aktuose numatyta informacija, procentai 

100 I-IV ketv. 

 
7 Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir/ar patvirtintas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu. 



 

 

visuomenei ir Tarybos 

žinomumo didinimą 

 

Parengti ir paviešinti pranešimai Tarybos Facebook 

paskyroje apie Tarybą ir jos veiklą, skaičius 

20 I-IV ketv. 

Regioninės plėtros įstatyme 

nustatyti teisės aktai paskelbti teisės aktų registre, procentai 

100 I-IV ketv. 

2. Veiklos uždavinys: įgyvendinti veiklas ir projektus, skatinančius regiono savivaldybių bendradarbiavimą, didinančius regiono 

patrauklumą bei žinomumą, prisidedančius prie darnios regiono plėtros, įgyvendinančius bendras regiono potencialą išnaudojančias 

iniciatyvas, sprendžiančias bendras regiono problemas8 

2.1. Organizuoti ir koordinuoti 

Alytaus regiono savivaldybių 

funkcinės zonos plėtros 

strategijos (toliau – 

Strategija) parengimą 

 

 

 

Administracija  

Parengta Alytaus regiono savivaldybių funkcinės zonos 

plėtros strategija, skaičius 

1 II-III ketv. 

Organizuoti ir koordinuoti bendrus 

savivaldybių susitikimus/pasitarimus ir jiems reikalingų 

dokumentų parengimą dėl Strategijos 

parengimo/pakeitimo, skaičius 

6 I-IV ketv. 

Parengtas ir su savivaldybėmis suderintas Susitarimo dėl 

strategijos įgyvendinimo (ar susitarimo pakeitimo) 

projektas, skaičius 

1 I-IV ketv. 

2.2. Suorganizuoti Dainavos 

krašto Vinco Krėvės-

Mickevičiaus literatūrinės 

premijos konkursą 

Administracija  Suorganizuotas Dainavos krašto Vinco Krėvės-

Mickevičiaus literatūrinės premijos konkursas, skaičius 

1 II-IV ketv. 

2.3. Plėtoti Tarybos tarptautinį 

bendradarbiavimą 

Administracija, 

Kolegija 

Suorganizuotas pasitarimas/susitikimas dėl tolimesnių 

bendradarbiavimo veiklų aptarimo, skaičius 

1 II ketv. 

 

  

 
8 Šio veiklos uždavinio veiksmų atlikimas finansuojamas iš Tarybos dalininkų įnašų lėšų. 



 

 

3. Tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai: 

 

Eil. 

nr. 
Užduotys 

Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai Siektinos 

vertinimo rodiklių 

reikšmės 

1. Organizuoti Alytaus regiono plėtros plano 2022–2030 m. 

parengimą ir patvirtinimą. 

Parengtas ir iki 2023 m. balandžio 7 d. Kolegijai svarstyti 

pateiktas Alytaus regiono plėtros 2022–2030 m. plano 

projektas, skaičius  

1 

2. Koordinuoti Alytaus regiono 2021-2027 m. atliekų prevencijos 

ir tvarkymo plano parengimą. 

Parengtas ir Kolegijai svarstyti pateiktas Alytaus regiono 

2021-2027 m. atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 

projektas, skaičius  

1 

3.  Užtikrinti  2014-2023 metų laikotarpiui Alytaus regionui skirtų 

Europos Sąjungos lėšų suplanavimą 

Parengti Kolegijos sprendimų projektai dėl regiono projektų 

sąrašų pakeitimo pateikti svarstyti Kolegijai, procentai 

100 

4. Užtikrinti dokumentų parengimą ir pateikimą Partnerių grupei 

svarstyti ir Partnerių grupės išvados, kuri pateikta dėl šių 

dokumentų, pateikimą Kolegijai 

Kolegijai pateiktos visos Partnerių grupės suformuotos 

išvados ir (ar) nuomonės, procentai 

100 

5.  Užtikrinti Tarybos bendrųjų funkcijų atlikimą ir Tarybos 

vidaus administravimą  

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengtos visos 

(mėnesinės, ketvirtinės, pusmečio, metinės) veiklos, 

finansinės bei kitos ataskaitos, procentai 

100 

 

Rizikos, kurioms esant metiniai Tarybos veiklos vertinimo rodikliai ar administracijos direktoriaus metinės užduotys gali būti neįvykdytos:  

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos nepriims sprendimų/nepatvirtins teisės aktų, būtinų Tarybos veiklos plano vertinimo 

rodiklių reikšmėms pasiekti arba tokius sprendimus priims tada, kai Tarybai nebeliks protingo laiko vertinimo rodiklių reikšmėms pasiekti.  

• Nepakankama teisės aktais nustatyta metodinė išorės ekspertų pagalba, ne dėl Tarybos kaltės užsitęsę derinimo/išaiškinimo procedūros. 

• Kitų įstaigų bendradarbiavimo ir operatyvumo stoka (pvz.: kitos institucijos gali per vėlai pateikti dokumentus ir informaciją (ar nepateikti), 

reikalingą Tarybos strateginiams planams, vidaus teisės aktams parengti ar kitoms funkcijoms įvykdyti ir pan.). 

• Tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas nepatvirtins Tarybos biudžete reikalingų lėšų veiklos plane numatytoms veikloms įvykdyti arba 

viešųjų pirkimų metu bus gauti didesnei, nei numatyta Tarybos biudžete, kainai pasiūlymai. 

• Kitos nuo Tarybos administracijos darbuotojų nepriklausančios priežastys.  

 


