
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-11-07 Nr. 51/6P-18  

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. spalio 30 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. lapkričio 6 d. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1.  Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2.  Vytautas Grigaravičius – Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3.  Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4.  Algis Kašėta - Varėnos rajono savivaldybės meras; 

5.  Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

6.  Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

7.  Valdas Petras Mikelionis – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

8.  Danutė Remeikienė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

9.  Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

10.  Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

11.  Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

12.  Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl dalyvavimo projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas 

ir populiacijos reguliavimas“. 

 

1. SVARSTYTA. Dalyvavimas projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. spalio 27 d. 

buvo gautas Druskininkų savivaldybės raštas Nr. S12-3534-17.25, kuriame prašoma skubos tvarka 

svarstyti klausimą „Dėl dalyvavimo projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ 2018 metais“, nes iki š. m. lapkričio 1 d. turi būti pateikta 

paraišką kitais kalendoriniais metais planuojamam įgyvendinti projektui „Kraujasiurbių upinių 

mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ kartu su tarybos sprendimu 

dėl projekto įgyvendinimui numatomų skirti lėšų, kurios turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. 

įgyvendinamo projekto išlaidų. 

2016 m. lapkričio 29 d. Alytaus Regiono plėtros taryba priėmė sprendimą 2017 metais 

dalyvauti projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos 

reguliavimas“  bei įsipareigojo bendrai finansuoti 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. Lietuvos Respublikos  aplinkos 

ministerija šiam projektui vykdyti 2017 metais skyrė 50 tūkst. eurų dotaciją. Alytaus regiono 

savivaldybės 2017 metais sėkmingai organizavo kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

reguliavimo, panaudojant 6500 l biologinio preparato „VectoBac 12AS“, darbus Nemuno upės 

aukštupyje. Biologinio kontrolės metodo efektyvumas buvo patvirtintas Gamtos tyrimų centro 

mokslinių darbuotojų atliktais tyrimais. 

Druskininkų savivaldybės rašte taip pat teigiama, kad remiantis Gamtos tyrimų centro 

pateiktomis rekomendacijomis, 2018 metais reikalinga atlikti tyrimus ir preparatą „VectoBac 
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12AS“ panaudoti tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijos Respublikoje esančioje Nemuno dalyje, o nesant 

tokiai galimybei - du kartus Lietuvoje (pirmąjį kartą panaudojant didesnį biologinio preparato kiekį, 

o antrą kartą-mažesnį), tokiu būdu išsprendžiant mašalų imigraciją iš Baltarusijos Respublikos. Šiuo 

metu Druskininkų savivaldybės administracija rengia paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos lėšoms (dotacijai) gauti projekto vykdymui 2018 metais. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-276, patvirtintu Aplinkos 

apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, vienam Savivaldybės teikiamam 

projektui finansuoti gali būti skiriama ne didesnė kaip 100 000 Eur dotacija ir privalomas ne 

mažesnis kaip 30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų prisidėjimas savivaldybių lėšomis“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

1. D a l y v a u t i  projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas 

ir populiacijos reguliavimas“. 

2. Į s i p a r e i g o t i  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. Į g a l i o t i  Druskininkų savivaldybę pateikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ paraišką ir gavus finansinę paramą 

įgyvendinti projektą.  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


