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Posėdis įvyko 2019 m. kovo 29 d. 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Česlovas Daugėla, Vytautas Grigaravičius, 

Nerijus Jauneika, Vytautas Junevičius, Algis Kašėta, Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė, 

Giedrius Samulevičius, Lina Sosunovičienė, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas.  

Dalyvavo kviesti asmenys: Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė ir Algirdas 

Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius. 

Nedalyvavo tarybos nariai: Šarūnas Klėgeris, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Valdas 

Petras Mikelionis, Norbertas Pranckus. 

Kvorumas yra. Dalyvavo 12 Alytaus regiono plėtros tarybos narių iš 17. 

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos apie 2018 metų atliekų tvarkymo 

sistemą regione ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio 

apdorojimo įrenginiuose. 

2. Dėl Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių veiklos rezervo lėšų poreikio ir 

projektų išdėstymo prioritetine tvarka. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

4.  Kiti klausimai. 

 

Posėdį pradėjo Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau - Taryba) pirmininkas Vytautas 

Grigaravičius. Informavo, kad posėdyje dalyvauja 12 tarybos narių iš 17 ir kvorumas yra. 

Informavo, kad Tarybos nariai: Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis ir Valdas Petras Mikelionis 

iš anksto pranešė, kad posėdyje nedalyvaus, tačiau Tarybai nepateikė savo nuomonės numatomais 

Tarybos posėdyje svarstyti klausimais.  

Vytautas Grigaravičius pasiūlė į posėdžio darbotvarkę įrašyti klausimą „Dėl Alytaus 

regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

plėtra“ pakeitimo“, kurį reikia svarstyti skubos tvarka.  

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

Papildyta darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija apie 2018 metų 

atliekų tvarkymo sistemą regione ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio 

biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. 

Algirdas Reipas,  UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius informavo, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. patvirtinto įsakymo Nr. 



D1-863 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo“ 4 punktu bei 4.2 papunkčiu, 

teikiama regiono plėtros tarybai informacija apie atliekų tvarkymo sistemą regione ir mišrių 

komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. 

Pranešėjas pateikė informaciją apie viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumą 

Alytaus regione (šiuo atveju atliekų tvarkymas apima Alytaus regioną ir Birštono bei Prienų rajono 

savivaldybes), komunalinių atliekų tvarkymo būdus (kompostavimą, perdirbimą ir kt.), apibūdino 

esamą regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą, tvarkomų atliekų rūšis ir pajėgumus, kokie 2018 

metais Alytaus regione buvo eksploatuojami atliekų tvarkymo įrenginiai, kaip vyko komunalinių 

atliekų apskaita pagal tvarkymo būdus Alytaus regione. Taip pat informavo kaip vyksta 

rūšiuojamasis atliekų surinkimas bei pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimas regione bei Birštono ir 

Prienų savivaldybėse. Akcentavo, kad 2018 metais 10 proc. didėjo atliekų rūšiavimas privačiame 

sektoriuje, kuriame buvo išrūšiuojama apie 2/3 atliekų (1/3 atliekų buvo išrūšiuojama daugiabučių 

gyventojų). Alytaus regione daugiausia atliekos buvo rūšiuojamos Alytaus ir Prienų rajonų bei 

Birštono savivaldybėse. Taip pat, pranešėjas informavo apie mišrių komunalinių atliekų susidarymo 

2018 m. dinamiką Alytaus regione, kaip vyksta atliekų tvarkymas didelių gabaritų, atliekų 

surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse. Supažindino Tarybą su atliekų tvarkymo 

paslaugų ir kontrolės padalinio veiksmais 2018 m.  

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Sigitas Leonavičius domėjosi kiek dar metų dirbs Alytaus regiono sąvartynas iki bus pilnai 

užpildytas, klausė ar šis sąvartynas turi pirminius valymo įrenginius, nes jis daro didelę įtaką 

Alytaus miestui, nes visa nuotekų valymo našta tenka UAB „Dzūkijos vandenys“. 

 

Algirdas Reipas atsakė, kad šiuo metu veikia dvi atliekų tvarkymo sekcijos ir bus statoma 

trečia. Įdiegus atliekų deginimą bei atitinkamai išplėtus atliekų tvarkymo infrastruktūrą, Alytaus 

regiono sąvartynas galėtų veikti dar apie 50 metų. Sakė, kad sąvartynas neturi pirminių valymo 

įrenginių, todėl jis ir buvo statomas arčiau Alytaus miesto. Sakė, kad neatsirado nei viena 

kompanija, kuri būtų pasiūliusi valymo įrenginius iki nulinio išvalymo. Šiuo metu yra rengiamas 

prevencinis priemonių planas, kad Alytaus miesto valymo įrenginiai pajėgtų išvalyti nuotekas. 

Atkreipė dėmesį, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ gauna pelną už nuotekų šalinimą. 

 

Algis Kašėta teiravosi, kada Varėnos mieste bus pastatyti pusiau požeminiai konteineriai. 

 

Algirdas Reipas atsakė, kad per vieną mėnesį. 

 

Nijolė Dirginčienė domėjosi, kodėl Birštono savivaldybei, įgyvendinančiai projektą atliekų 

tvarkymo srityje, nepakanka lėšų jo įgyvendinimui. Jos nuomone,  projektui įgyvendinti numatytos 

pakankamos savivaldybės lėšos. Taip pat pasidžiaugė, kad tvarkant atliekas Birštono savivaldybė 

yra priskirta Alytaus regionui, nes jame atliekų tvarkymo sistema puikiai veikia. 

 

Algirdas Reipas padėkojo Nijolei Dirginčienei ir atsakė, kad Birštono savivaldybės projektui 

įgyvendinti lėšų nepakanka. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 Pritarti informacijai apie atliekų tvarkymą ir informacijai apie mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose 2018 metais ir ją pateikti Aplinkos 

ministerijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 



Pritarta bendru sutarimu. 

 

Sigitas Leonavičius apvarsčius 1 darbotvarkės klausimą, toliau posėdyje nedalyvavo. Toliau 

posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių. 

 

2. SVARSTYTA. Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių veiklos rezervo 

lėšų poreikis ir projektų išdėstymas prioritetine tvarka. 

Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistė informavo, kad Susisiekimo ministerija 2019-03-01 raštu Nr. 2-1825 „Dėl Veiklos lėšų 

rezervo poreikio“ kreipėsi į Alytaus regiono plėtros tarybą (toliau – Taryba), prašydama pateikti 

Alytaus regiono aktualią informaciją dėl Susisiekimo ministerijos administruojamų regioninio 

planavimo būdu atrenkamų projektų priemonių veiklos lėšų rezervo poreikio, projektus išdėstant 

prioriteto tvarka. Tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams 

teikti sudarytos darbo grupė (toliau – Darbo grupė) pateikė regiono savivaldybių informaciją dėl 

veiklos lėšų rezervo poreikio pagal Susisiekimo ministerijos administruojamas priemones Alytaus 

regiono savivaldybių naujiems ir/ar įgyvendinamiems projektams. Taryba 2019-03-14 raštu Nr. 

51/6D-34 informavo Susisiekimo ministeriją dėl veiklos lėšų rezervo poreikio Alytaus regione, 

kuriame atkreipė dėmesį, kad projektai lentelėje išdėstyti ne prioritetine tvarka bei informavo, kad 

klausimas, dėl projektų išdėstymo prioritetine tvarka, bus svarstomas š. m. kovo mėn. 29 d. 

vyksiančiame Tarybos  žodiniame posėdyje.  

2019-03-25 Darbo grupė pasitarimo metu aptarė Susisiekimo ministerijos administruojamų 

regioninio planavimo būdu atrenkamų projektų, kuriems reikalingas veiklos lėšų rezervas, 

išdėstymą prioriteto tvarka ir pasiūlė: 

1. Projektus pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

plėtra" išdėstyti prioriteto tvarka, teikiant pirmenybę šiuo metu įgyvendinamiems projektams, t. y. 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui, kuriam, skyrus papildomą 

finansavimą, didėtų įgyvendinamo projekto veiklos apimtis ir tikėtina, kad būtų sukurta daugiau 

socialinės ir ekonominės naudos; Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendinamam 

projektui, kuriam skyrus papildomą finansavimą būtų padidintas finansavimo intensyvumas. Naujai 

planuojamus projektus išdėstyti didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka.  

2. Projektus pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ išdėstyti didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka.  

3. Projektus pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ išdėstyti 

didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka. 

Projektų išdėstymas prioritetine tvarka pridedamas. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Projektus pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

plėtra" išdėstyti prioriteto tvarka, teikiant pirmenybę šiuo metu įgyvendinamiems projektams, t. y. 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui, kuriam, skyrus papildomą 

finansavimą, didėtų įgyvendinamo projekto veiklos apimtis ir tikėtina, kad būtų sukurta daugiau 

socialinės ir ekonominės naudos, Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendinamam 

projektui, kuriam skyrus papildomą finansavimą būtų padidintas finansavimo intensyvumas. Naujai 

planuojamus projektus išdėstyti didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka..  

2. Projektus pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ išdėstyti didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka.  

3. Projektus pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ išdėstyti 

didėjančia veiklos lėšų rezervo poreikio tvarka. 

Projektų išdėstymas prioritetine tvarka pridedamas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 11; prieš - 0; susilaikė - 0. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d260e79054c711e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d260e79054c711e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d260e79054c711e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d260e79054c711e6b72ff16034f7f796


Pritarta bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-

R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimas. 
Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyr. specialistė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija yra informavusi, kad prašymai dėl 

papildomo finansavimo projektams, įgyvendinamiems pagal priemonę „Miestų kompleksinė 

plėtra“, gali būti pateikti iki š m. kovo 29 d. Atsižvelgiant į tai, kad š. m. kovo 28 d. buvo gautas 

Varėnos rajono savivaldybės prašymas dėl papildomo finansavimo projektams pagal minėtą 

priemonę, klausimas „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo“ teikiamas Tarybai svarstyti skubos tvarka.  

Pranešėja informavo, kad vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) informacija apie 

sutartimis skirtą finansavimą ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono 

projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui 

regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo 

finansavimo regiono projektui skyrimo ir/ar regiono projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti 

išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, turi būti keičiamas regiono projektų 

sąrašas.  

Varėnos rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto „Varėnos miesto centrinės dalies 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ 2019-01-11 buvo pakeista 

projekto finansavimo ir administravimo sutartis (informacija - iš SFMIS) ir skirta projekto 

įgyvendinimui 188 898,14 Eur mažiau, nei buvo numatyta Alytaus regiono projektų sąraše pagal 

priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“: ES paramos lėšų – 160 563,41 Eur, valstybės biudžeto lėšų 

– 14 167,37 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų – 14 167,36 Eur. Atitinkamai keičiama projekto 

informacija minėtame regiono projektų sąraše: bendra lėšų suma vietoje „995 216,11“ įrašant „806 

317,97“; ES lėšų poreikis vietoje „845 933,69“ įrašant „685 370,28“; valstybės biudžeto lėšų 

poreikis vietoje „74 641,21“ įrašant „60 473,84“ ir savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „74 

641,21“ įrašant „60 473,85“. 

Taip pat informavo, kad š. m. kovo 28 d. buvo gautas Varėnos rajono savivaldybės prašymas 

(2019-03-28 raštas Nr. PSD-1246(23.23)), kuriuo informuojama, kad savivaldybė, įgyvendindama 

projektą „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams“ sutaupė 98 048,00 Eur ES paramos lėšų ir 8 651,30 Eur valstybės biudžeto lėšų 

(projekto finansavimo ir administravimo sutartis pakeista 2019-03-22) bei vadovaudamasi Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - PAFT), patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 200 punktu, prašo projekto sutaupytas lėšas skirti 

pagal tą pačią priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendinamiems 

projektams:  

1. „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“, kai 

didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamąją dalį, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma nesikeičia (PAFT 196.3 p.); 

2. „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“, kai didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji 

dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia (PAFT 196.3 p.). 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, keičiama projekto „Varėnos miesto Dainų slėnio 

infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ bendra lėšų suma vietoje „630 

000,00“ įrašant „514 646,41“; ES lėšų poreikis vietoje „535 500,00“ įrašant „437 449,44“; 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „47 250,00“ įrašant „38 598,48“ ir savivaldybės biudžeto 

lėšų poreikis vietoje „47 250,00“ įrašant „38 598,49“. 

Informavo, kad pagal SFMIS duomenis 2019-02-19 buvo pakeista projekto „Karloniškės 

ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ finansavimo ir administravimo 



sutartis, kurioje buvo nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 877 516,65 Eur ir 2019-

01-04 finansavimo ir administravimo sutartimi projektui „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ nustatyta projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų suma - 485.640,40 Eur.  

Priminė, kad Alytaus regiono plėtros taryba iš anksto yra pritarusi (2017-04-14 protokolas 

Nr.51/6P-7) įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui bei papildomam 

įgyvendinamų regiono projektų finansavimui pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. 

PAFT 196 p. yra nustatytas atvejis, kada gali būti skiriamas papildomas finansavimas, t.y. 

pagal PAFT 196.3 p. nuostatą - kai didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia. 

Priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA) 

581 p. nustatyta, kad projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama 

projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis 

Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.  

Papildomas finansavimas projektui PAFT 196 p. nustatytais atvejais, gali būti skiriamas, jeigu 

tenkinamos PAFT 197 p. sąlygos.  

Varėnos rajono savivaldybės administracija 2019-03-28 rašte Nr. PSD-1246(23.23) pateikė 

informaciją, kaip tenkinamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punkte 

nurodytos sąlygos pagal kiekvieną papunktį. 

Įvertinus Varėnos rajono savivaldybės pateiktą informaciją ir galiojančių teisės aktų 

reikalavimus dėl papildomo finansavimo skyrimo nuostatas, nustatyta, kad gali būti skiriamas 

papildomas finansavimas projektams: 

1.   „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“; 

2. „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“. 

Alytaus regionui priemonės įgyvendinimui skirta - 3 697 302 Eur ES fondų lėšų suma. 

Parengto regiono projektų sąrašo projekto bendra ES lėšų suma – 3 697 299,74 Eur. Nesuplanuota 

regiono projektų sąrašo projekte ES lėšų suma sudaro -  2,26 Eur. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus  regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 7 d. sprendimu 

Nr.51/6S-24 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“  įgyvendinimui patvirtinimo“, ir 

jį išdėstyti nauja redakcija. 

  

Balsavimo rezultatai: 

BALSAVO: už - 11; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


