
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2016-11-29  Nr. 51/6P-18 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 29 d. 14.00 val., Alytaus rajono savivaldybėje. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Virginijus Jaruševičius, Sigitas Leonavičius, Ričardas 

Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas. 

Kviesti dalyvauti posėdyje: Ona Balevičiūtė, Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovė 

Alytaus apskrityje; Rūta Martišienė, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės pirmininkė; Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė; Alvydas Vaicekauskas, Prienų 

rajono savivaldybės meras; Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 

direktorius. 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.Dėl pritarimo komunalinių atliekų vietinės rinkliavos dydžio nustatymo metodikai. 

2.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. 

3. Informacija apie Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos strategiją. 

4.Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

5.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 pakeitimo.  

6.Dėl papildomo finansavimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“. 

7.Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 

populiacijos reguliavimas“.  

8.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.   

 

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

Grigaravičius.  

 

Posėdžio pradžioje visi dalyvaujantys Alytaus regiono plėtros tarybos nariai: Vytautas 

Grigaravičius, Arvydas Balčiūnas, Virginijus Jaruševičius, Sigitas Leonavičius, Ričardas 

Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas 



 2 

pasirašė Alytaus regiono plėtros tarybos nario nešališkumo deklaraciją (pagal 2016 m. liepos mėn. 1 

d. patvirtintą sprendimu Nr.51/6S-30 Alytaus regiono plėtros tarybos  darbo reglamentą). 

 

Posėdyje dalyvauja 9 tarybos nariai (iš 12). Kvorumas yra.  

 

Siūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę su 2 papildomais klausimais: 

1. Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 

populiacijos reguliavimas“.  

2. 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. 

 

Papildyta posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas patvirtinti bendru sutarimu. 

 

Vytautas Grigaravičius Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas posėdžio dalyvius 

informavo, kad yra gauti 2 nedalyvaujančių posėdyje tarybos narių Algio Kašėtos ir Giedriaus 

Samulevičiaus nuomonės dėl Alytaus regiono 2016 m. lapkričio 29 d. plėtros tarybos posėdžio 

lapai. Atkreipė dėmesį, kad pagal galiojantį Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento 10 

punktą „Taryba sprendimus priima tik Tarybos posėdžių metu“, tai yra tik minėtų tarybos narių 

nuomonė dėl planuojamų svarstyti klausimų. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo komunalinių atliekų vietinės rinkliavos dydžio 

nustatymo metodikai. 

 

Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius pristatė 

tarybos nariams informaciją apie šiuo metu galiojančią metodiką ir šiuo metu galiojantį kaštų 

išlyginimo principą. Paaiškino, kaip bus nustatoma atliekų tvarkymo rinkliavos kintamoji dalis 

Alytaus regione pagal naują metodiką. Paaiškino kodėl galiojančią metodiką reikia keisti. Pateikė 

informaciją apie rinkliavos nustatymą savivaldybėse. 

 

Vyksta diskusija. Diskutuojama apie komunalinių atliekų tvarkymo būtinąsias sąnaudas. 

Kaštų suskaičiavimą ir išdalinimą savivaldybėms. Apie susidarančius atliekų kiekius 

regiono savivaldybėse, rinkliavos nustatymą atskirose savivaldybėse. Tarybos nariai išsakė savo 

nuomonę apie atliekų susidarymą ir jų tvarkymą konkrečiose savivaldybėse. 

 

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras atkreipė dėmesį, kad 

Druskininkų savivaldybės specialistai pateikė siūlymus svarstomai metodikai, su kuria tarybos 

nariai supažindinti, siūlė pritarti komunalinių atliekų vietinės rinkliavos dydžio nustatymo 

metodikai su Druskininkų savivaldybės pateiktomis pastabomis.  

 

Ona Balevičiūtė, Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje 

informavo tarybos narius, kad pagal galiojančius teisės aktus, vietinė rinkliava pagal naują metodiką 

turi būti taikoma nuo 2017 m. sausio 1 d. Dėl to visoms regiono savivaldybėms buvo išsiųsti 

paklausimai. Ar taikyti dvinarę rinkliavą už komunalines atliekas ar ne yra savivaldybių tarybų 

apsisprendimas.  

 

NUTARTA: Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių 
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sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis solidarumo principu) Alytaus regiono 

savivaldybėms metodiką su Druskininkų savivaldybės pateiktomis pastabomis (pridedama). 

 

BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. 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. 

 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus skyriaus 

vyriausiasis specialistas informavo apie Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano pakeitimus, 

pagal kuriuos, atsižvelgiant į savivaldybių prašymus keičiama plane informacija dėl priemonių 

Nr.05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir Nr.05.5.1-APVA-

R-19 „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinimo. Informavo, kad vadovaujantis Regioninių planų 

rengimo metodikos patvirtintos 2011 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ 28 punktu 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo projektai išsiūti derinti su atsakingomis 

ministerijomis.  

 

 NUTARTA: Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano, patvirtinto Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-

2020 m. plėtros plano patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir  ją išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama).   

 

BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 
 

3.SVARSTYTA.  Informacija apie Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 

veiklos strategiją. 

  

Rūta Martišienė, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

pirmininkė informavo apie sudarytą Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regioną ir parengtą 

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos strategiją. Tarybos nariai su minėta 

strategija supažindinti. Medžiaga buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Klausė ar tarybos nariai neturi 

pastabų ar pasiūlymų strategijai. 

 

PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: Pritarti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono 

vietos veiklos strategijai.  

 

BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Pritarimas priimtas bendru sutarimu. 
 

4.SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 
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Vidas Raštikis informavo, kad į sudarytą Alytaus regiono projektų sąrašą įtraukiami 3 

projektai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektas „VšĮ Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas“, Druskininkų savivaldybės 

administracijos projektas „Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, 

modernizavimas ir pritaikymas kultūros  poreikiams“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

projektas „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms“.  Projektiniai pasiūlymai įvertinti kaip atitinkantys teisės aktuose nustatytas regionų 

projektų finansavimo sąlygas. 

 

NUTARTA: Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 51/6S-37 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja 

redakcija (pridedama).  

  

 BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 
 

5.SVARSTYTA. 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 pakeitimo. 

 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo, kad priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ 

regiono projektų sąrašas su 4 projektais buvo patvirtintas š. m. rugsėjo 19 d., kurį siūloma keisti, 

įtraukiant į regiono projektų sąrašą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektinį 

pasiūlymą „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Pareiškėja paaiškino, kad 

minėto projekto vertinimas užtruko ilgiau nei kitų šios priemonės projektinių pasiūlymų dėl 

trūkstamų su projektiniu pasiūlymu privalomų pateikti dokumentų. 2016 lapkričio 8 d.  šis 

projektinis pasiūlymas įvertintas teigiama išvada, todėl juo papildomas regiono projektų sąrašo 

projektas. Taip pat siūloma patikslinti Druskininkų savivaldybės administracijos projektinį 

pasiūlymą „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ 

pagal š. m. lapkričio mėn. 10 d. gautą iš pareiškėjo patikslintą projektinį pasiūlymą, t.y. projekte 

atsisakoma bendrojo plano koregavimo veiklos, nebelieka atitinkamo rodiklio, keičiamas paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas, projekto pradžios data bei sumažinama projekto 

vertė. Projektas atitinka priemonės PFSA reikalavimus. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal minėtą 

priemonę nesuplanuotoms ES lėšoms ir nepasiektiems regiono rodikliams projektai yra planuojami 

rengti ir teikti 2018 metais (Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių administracijos). 

 

 NUTARTA: Pakeisti 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 sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. 
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sprendimu 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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

 

 BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 
 

6.SVARSTYTA. Dėl papildomo finansavimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“. 
 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad š. m. lapkričio 10 d. gautas Druskininkų savivaldybės 

prašymas pritarti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimui didesne apimtimi ir papildomam finansavimui bei 

kreipimuisi į Aplinkos ministeriją dėl priemonės  Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo, padidinant Alytaus regionui ES struktūrinių fondų skiriamą 

finansavimą 1 678 875 eurų suma, reikalinga projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimui didesne apimtimi. 
Druskininkų savivaldybės administracija taip pat prašė iš anksto pritarti priemonės regiono 

projektų sąrašo keitimui, padidinant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo šaltinius, kai bus padidintas Alytaus 

regionui skirtas ES lėšų limitas. J. Butrimaitė paaiškino, kad vadovaujantis galiojančių teisės aktų 

nuostatomis, iš anksto pritarti regiono projektų sąrašo keitimui negalima, turi būti laikomasi visų 

reglamentuotų procedūrų eiliškumo: tik Aplinkos ministerijai padidinus limitą Alytaus regionui 

pagal minėtą priemonę, pareiškėjas galės pateikti patikslintą projektinį pasiūlymą (su įtraukta nauja 

veikla) ir tik įvertinus pastarojo atitiktį priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašui  ir įvertinus 

teigiamai, Alytaus regiono plėtros taryba galės svarstyti priemonės regiono projektų sąrašo keitimą, 

padidinant minėto projekto finansavimo šaltinius. Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta trečią sprendimo 

projekto punktą pakeisti į „Įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją pateikti patikslintą 

projektinį pasiūlymą „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra 

Druskininkų savivaldybėje“ Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui, Alytaus regione atsiradus 

pakankamai laisvų ES lėšų projekto įgyvendinimui didesne apimtimi“. 

Pareiškėja informavo, kad rašte informuojama, jog UAB „Druskininkų vandenys“ ir 

Druskininkų savivaldybė ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl ES 

struktūrinės paramos lėšų Druskininkų geriamojo vandens ruošimo gerinimo įrenginių 

rekonstrukcijai skyrimo, kadangi dėl pasenusių vandens gerinimo įrenginių nėra užtikrinamas geros 

kokybės geriamojo vandens tiekimas (atskiruose mėginiuose cheminiai ir indikatoriniai rodikliai 

neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2016 m. gegužės 10 d. raštu Nr. (19-2)-

D8-3622 informavo, kad tik pasibaigus regioninio planavimo būdu įgyvendinamos priemonės 

05.3.2-APVA-R-014 projektinių pasiūlymų vertinimui, sudarius regiono projektų sąrašus ir 

paaiškėjus pagal priemonę nepanaudotam lėšų likučiui, Aplinkos ministerija priims sprendimą dėl 

tolesnių veiksmų priemonės lėšoms įsisavinti.  

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras papildė, kad UAB 

„Druskininkų vandenys“ yra parengusi numatomos vykdyti papildomos veiklos techninį projektą, 

įvykdžiusi viešojo pirkimo konkursą ir pasirašiusi rangos darbų sutartį. Lėšų poreikis naujos veiklos 

įgyvendinimui - 3 357 750,00 eurų (su PVM).  
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 NUTARTA:  
 1.Pritarti UAB „Druskininkų vandenys“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinamo pagal Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonę Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ papildomam finansavimui, siekiant 

įgyvendinti projektą didesne apimtimi. 

2.Kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, prašant pakeisti priemonės       Nr. 

5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, padidinant Alytaus 

regionui ES struktūrinių fondų skiriamą finansavimą 1 678 875 eurų suma, reikalinga projekto 

„Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų 

savivaldybėje“ įgyvendinimui didesne apimtimi. 

3.Įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją pateikti patikslintą projektinį 

pasiūlymą „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų 

savivaldybėje“ Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui, Alytaus regione atsiradus pakankamai 

laisvų ES lėšų projekto įgyvendinimui didesne apimtimi. 

 

 BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

  

7.SVARSTYTA.. Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

 

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras informavo dėl ko, šis projektas 

vykdomas. Atkreipė dėmesį, kad 2016 metais buvo atnaujinti upinių mašalų populiacijos tyrimai ir 

reguliavimo priemonių vykdymas. Nuo 2011 metų, kuomet populiacija nebuvo reguliuojama, šių 

mašalų lervų tankis Nemune išaugo beveik 15 kartų ir pasiekė pavojingą lygį. Panaudoto biologinio 

kontrolės metodo efektyvumas patvirtintas 2016 metais Gamtos tyrimų centro mokslinių darbuotojų 

atliktais tyrimais ir aprašytas ataskaitoje. Remiantis ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, 

2017 metais reikalinga atlikti tyrimus ir preparatą „VectoBac 12AS“ panaudoti dar kartą, tiek 

Lietuvos teritorijoje, tiek Baltarusijos Respublikoje esančioje Nemuno dalyje, o nesant tokiai 

galimybei – du kartus Lietuvos teritorijoje, tokiu būdu išsprendžiant lervų imigraciją iš Baltarusijos 

Respublikos. Rekomenduotas biologinio preparato kiekis – 8500-9500 l, priklausomai nuo Nemuno 

debito, vandens temperatūros, mašalų lervų tankio ir kt. parametrų, kuriuos reikalinga tikslinti 2017 

m. Projekto darbai 2016 metais buvo finansuojami Aplinkos apsaugos rėmimo programos (70%) ir 

Alytaus regiono savivaldybių (30%) lėšomis, o kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

reguliavimas leido išvengti žalingo kraujasiurbių upinių mašalų ekologinio, ekonominio poveikio ir 

neigiamos įtakos biologinei įvairovei bei žmonių sveikatai. Atlikta 2017 m. projekto įgyvendinimo 

išlaidų sąnaudų analizė parodė, kad projekto įgyvendinimui reikės 139.350,00 EUR. Šias išlaidas 

būtų galima padengti Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir savivaldybių nuosavomis lėšomis, 

tokiomis dalimis: dotacija – 97.650,00 EUR, savivaldybių nuosavos lėšos – 41.850,00 EUR 

(kiekviena savivaldybė prisideda lygiomis dalimis, po 8.370,00 EUR). 

  

NUTARTA: 
1.Dalyvauti projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 

populiacijos reguliavimas“. 
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2.Įsipareigoti bendrai finansuoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą projektą prisidedant 

visoms Alytaus regiono savivaldybėms (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų 

rajono, Varėnos rajono) lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 proc. bendros projekto vertės.  

3.Įgalioti  Druskininkų  savivaldybę teikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos lėšų naudojimo tarybai ir gavus finansinę paramą įgyvendinti projektą. 

 

 BALSAVO: 9 už; 0 prieš; 0 susilaikė. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 
 

8. SVARSTYTA. 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.   

. 

Vidas Raštikis informavo, kad Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ sudaromas kaupiamuoju būdu.  

Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 415 732,00 Eur. Šiuo metu yra 

gauti ir teigiamai įvertinti 3 projektiniai pasiūlymai, kurių ES lėšų suma sudaro 267 930,56 Eur. 

Druskininkų ir Alytaus rajono savivaldybių administracijos projektinius pasiūlymus pateikė. Tačiau 

dėl pakeistų pavadinimų ir siekiamų priemonės stebėsenos rodiklių jie teikiami derinti Susisiekimo 

ministerijai. Šiuo metu šių savivaldybių pateikti projektiniai pasiūlymai neatitinka regiono plėtros 

plano, todėl į sąrašą neįtraukiami. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 147 801,44 Eur.  

 

NUTARTA: 

 1.Pavirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos 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 sąrašą (pridedama).  

2. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  

2.1. jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 

2.2. jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

2.3. jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos 

ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

3. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.1. jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2. jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir 

kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  
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3.3. jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  


