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2017-04-14 Nr. 51/6P-7 

Alytus  

 

Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 14 d. 10. 00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Nerijus Jauneika, 

Algis Kašėta, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Tautvydas Tamulevičius, 

Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas. 

Dalyvavo kviesti asmenys: Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 

direktorius; Valentinas Revuckas Birštono savivaldybės administracijos direktorius; Alvydas 

Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės meras ir Birutė Vyšniauskaitė,  VšĮ Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos žurnalistė. 

Nedalyvavo tarybos nariai: Ričardas Malinauskas ir Danutė Remeikienė (pateikė savo 

pritarimą 3 ir 4 darbotvarkės klausimams užpildydama tarybos nario nuomonės lapą). 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimo. 

2.  Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  

3. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos apie atliekų tvarkymą Alytaus 

regione 2016 m. pateikimo. 

4.   Dėl bendradarbiavimo kuriant dokumentinį filmą „Dzūkija“.  

5. Dėl siūlymo iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant regiono 

projektus sutaupytų lėšų panaudojimui. 

 

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

Grigaravičius.  

 

Posėdžio pradžioje 2 Alytaus regiono plėtros tarybos nariai Nerijus Jauneika ir Tautvydas 

Tamulevičius, kurie buvo patvirtinti 2017 m. balandžio 13 d. vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr.1V-289 naujoje Alytaus regiono plėtros tarybos sudėtyje, pasirašė Alytaus regiono plėtros 

tarybos nario nešališkumo deklaraciją (vadovaujantis 2016 m. liepos mėn. 1 d. patvirtintu 

sprendimu Nr.51/6S-30 Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentu). 

 

Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių (iš 12). Kvorumas yra.  

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimas. 

Vytautas Grigaravičius, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas, informavo, kad 2017 

m. balandžio 13 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-412 „Dėl regionų plėtros tarybų 

sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta nauja Alytaus regiono plėtros tarybos sudėtis. 

Vietoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguotų narių Sigito Leonavičiaus ir Virginijaus 

Jaruševičiaus įrašyti kiti deleguoti tarybos nariai: Nerijus Jauneika ir Tautvydas Tamulevičius. 
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2. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  

Vytautas Grigaravičius pasiūlė tvirtinti patikslintą posėdžio darbotvarkę.  

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Patvirtinti patikslintą posėdžio darbotvarkę. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos apie atliekų 

tvarkymą Alytaus regione 2016 m. pateikimas. 

Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB ARATC) 

direktorius, informavo, kad vadovaujantis Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo 

planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, regionų plėtros 

tarybos kiekvienais metais iki kovo 1 d. pritarus regiono plėtros tarybai, teikia Aplinkos apsaugos 

agentūrai informaciją apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio 

biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. Teigė, kad regiono plėtros taryba reikalingą  

pateikti informaciją gavo iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių. Teigė, kad 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras minėtą informaciją 2017-03-30 pateikė Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui. Pranešėjas pateikė 

informaciją apie viešosios komunalinių atliekų paslaugos prieinamumą Alytaus regione, Birštono 

bei Prienų rajono savivaldybėse. Informavo kokia veikia regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra, 

tvarkomos atliekų rūšys ir pajėgumai. Pateikė informaciją apie didelių gabaritų surinkimo ir žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelių darbą. Supažindino su atlietų tvarkymo paslaugų ir kontrolės 

padalinio veiksmais 2016 metais. Informavo apie mišrių komunalinių atliekų apdorojimą 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose. 

 

Vyko diskusija. 

Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės meras, domėjosi ar negalima perdirbti 

statybinių atliekų. 

Algirdas Reipas atsakė, kad bandoma tai daryti, tačiau šiuo metu yra sudėtinga. 

Artūras Margelis domėjosi šiferio stogų dangos atliekų tvarkymu. 

Algirdas Reipas atsakė, kad tai yra problema. Tam reikalingos specialios sąlygos 

darbuotojams ir aplinkai, kurioje dirbama. Kalbėjo apie asbesto šalinimo apmokestinimą bei 

draudimą jį šalinti. 

Algis Kašėta siūlė parengti veiksmų planą, kad užkirsti kelią ydingiems sprendimams, 

kuriuos savivaldybės turi realizuoti. Siūlė tai aptarti su Aplinkos ministerijos atstovais ir 

savivaldybių merais. 

Vytautas Grigaravičius sakė, kad šiandien Alytaus miesto savivaldybėje viešės Aplinkos 

ministras ir pakvietė tarybos narius dalyvauti susitikime. 

Algirdas Vrubliauskas klausė, kam bus panaudojamos sąvartyno mokesčio lėšos ir kokia iš 

to nauda savivaldybėms. 

Algirdas Reipas, atsakė, kad šios lėšos patenka į valstybės biudžetą ir savivaldybėms jos 

negrįžta. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Pritarti Alytaus regiono plėtros tarybos informacijai apie atliekų tvarkymą ir informacijai 

apie mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio apdorojimo įrenginiuose 2016 metais ir 

siūlo ją pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. 

 

4. SVARSTYTA.  Bendradarbiavimas kuriant dokumentinį filmą „Dzūkija“. 

Birutė Vyšniauskaitė, dokumentinio filmo „Dzūkija“ scenarijaus autorė, informavo, kad š. 

m. kovo 28 d. į Alytaus regiono plėtros tarybą raštu kreipėsi VšĮ „TV Europa“ direktorius Algirdas  

Žvinakevičius, siūlydamas bendradarbiauti kuriant dokumentinį filmą „Dzūkija“. Rašte informavo, 
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kad ketinama sukurti filmą apie Dzūkijos tarmę, kraštovaizdį, architektūrą, papročius, tradicijas, 

dainas, šiandienos aktualijas. Filmo sąmatinė vertė – 23.136 Eur. Teigė, kad filmo “Dzūkija” 

kūrėjai stengsis užfiksuoti tai, kas dar yra: sukurti dokumentinį filmą apie Dzūkijos tarmę, 

kraštovaizdį, architektūrą,  papročius, tradicijas, dainas, šiandieną. Filmas, kurio trukmė 60 min.,  

apims visus metų laikus, kad būtų galima nufilmuoti svarbiausias metų ir šeimos šventes bei 

apeigas. Filmą planuojama išleisti DVD formatu 100 vnt. ir padovanoti rėmėjams, Dzūkijos 

bibliotekoms, mokykloms, muziejui. Rėmėjams pageidaujant, tiražas būtų didinamas. Filmas 

numatomas skaitmenizuoti taip, kad būtų galima žiūrėti ištisai arba tik atskiras dalis: Dzūkų tarmė, 

dainos ir šokiai, drabužiai, architektūra, tradicijos ir papročiai. Esant galimybei, būtų parengtos 

filmo kopijos anglų bei rusų kalbomis. Filmo titruose bei filmo dėžutės viršelyje bus dėkojama 

rėmėjams, patalpinant jų logotipą. Rėmėjams pageidaujant, bus surengtos filmo premjeros, 

dalyvaujant kūrėjams. Filmas planuojamas rodyti per vieną iš valstybinės televizijos kanalų, 

rodomas per kabelinės televizijos bei regioninių televizijų programas. 

 

Vyko diskusija. 

Buvo diskutuojama apie filmo biudžetą, tikslines grupes, kam bus skirtas planuojamas 

sukurti filmas, t.y. Lietuvos ar užsienio žiūrovui.. Diskutuojama apie  kiekvienos regiono 

savivaldybės pristatymo filme trukmę. Buvo siūloma pagal savivaldybės pristatymo filme trukmę 

prisidėti prie filmo biudžeto.  

 

Birutė Vyšniauskaitė pritarė tarybos narių siūlymui filmo kūrėjams susitikti su regiono 

savivaldybių, įtrauktų į filmo scenarijų, atstovais ir kartu aptarti, ką savivaldybės nori filme 

pristatyti, kokia būtų pristatymo trukmė ir kiek tai kainuotų. 

  

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Kiekviena regiono savivaldybė, susitikusi su filmo kūrėjais ir aptarusi planuojamo filmo 

scenarijų, pati nuspręs kiek lėšų skirti filmo „Dzūkija” kūrėjams. 

 

5. SVARSTYTA.  Siūlymas iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti 

įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui. 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyr. specialistė, informavo, kad  tvirtinant Alytaus regiono projektų sąrašus pagal priemones:  

„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ (ARPT 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu 

Nr. 51/6S-22), „Miestų kompleksinė plėtra“ (ARPT 2016 m. birželio 7 d. sprendimu Nr.51/6S-24) 

ir  „Socialinio būsto fondo plėtra“ (ARPT 2016 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr.51/6S-18) iš anksto 

nebuvo pritarta raštu įgyvendinančiajai institucijai dėl sutaupytų lėšų panaudojimo įgyvendinant 

regiono projektus. Informavo, kad vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl 

projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 209 punktu: 

ministerija ir regiono plėtros taryba gali iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba 

nepritarti įgyvendinant projektą sutaupytų lėšų panaudojimui rašte nustatytais atvejais bei 

atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktas rekomendacijas. Siūlė Alytaus 

regiono plėtros tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant projektus 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam regiono projektų finansavimui pagal priemones: 

Nr.07.1.1.-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“; Nr.071.1.-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Nr.08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo 

plėtra“. Pateikė informaciją, kokiais teisės aktų numatytais atvejais tai galima padaryti.  

 

Tarybos nariai nepateikė pastabų siūlomam protokoliniam sprendimui. 
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PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant projektus sutaupytų lėšų 

panaudojimui pagal priemones Nr.07.1.1.-CPVA-R-903 priemonė „Pereinamojo laikotarpio 

tikslinių teritorijų vystymas. II“; Nr.071.1.-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Nr.08.1.2-

CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“: 

1.1. 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; 

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

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

1.3. 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. 

2. Iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti papildomam regiono projektų pagal 

priemones Nr.07.1.1.-CPVA-R-903 priemonė „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. II“; Nr.071.1.-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Nr.08.1.2-CPVA-R-408 

„Socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimui nustatytais atvejais:  

2.1. 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;  

2.2. 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;  

2.3. jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

2.4. 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 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


