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Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 14 d. 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

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

Kašėta, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Tautvydas Tamulevičius.  

Dalyvavo kviesti asmenys: Gitana Grigaitytė, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė 

ypatingiems pavedimams; Linas Jasiukevičius, Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir 

privačios partnerystės skyriaus ekspertas; Dominykas Pošiūnas, Centrinės projektų valdymo 

agentūros Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas; Algirdas Reipas, UAB Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centro direktorius; Eglė Stebulienė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė; 

Giedrius Surplys, Vidaus reikalų viceministras. 

Nedalyvavo tarybos nariai: Danutė Remeikienė, Giedrius Samulevičius, Linas Urmanavičius, 

Algirdas Vrubliauskas. 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl įpareigojimo organizuoti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo 2014-2020 

m. plano pakeitimą. 

2. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

3. Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

4. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo. 

5. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ keitimo. 

6. Dėl apibendrintos informacijos apie Alytaus regione vykdomos Integruotų teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimą. 

7. Dėl ES lėšų paskirstymo principų sveikatos apsaugos ministerijos regioninių priemonių 

projektams. 

8. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės darbo reglamento tvirtinimo. 

9. Dėl regionų specializacijos.  

10. Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimas su savivaldybėmis. 

11. „Versli Lietuva“ teikiamos paslaugos regionuose ir bendradarbiavimo galimybės. 

12. Kiti klausimai:  

12.1. Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimo 

didesne apimtimi. 

12.2. Dėl Tarybos posėdžio, skirto Ūkio ministerijos užsakytos Lietuvos ekonominių teritorijų 

specializacijos studijos pristatymui, datos nustatymo. 

 



Posėdį pradėjo Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius. Jis 

informavo, kad šiuo metu Alytaus regiono plėtros tarybos narys Gintautas Salatka eina Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Pagal galiojančius teisės aktus, minėtos 

pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis ir Gintautas Salatka negali būti 

Alytaus regiono plėtros tarybos nariu, nes į tarybą jis buvo deleguotas kaip savivaldybės tarybos 

narys. Atsižvelgiant į tai, Lazdijų rajono savivaldybės taryba turi deleguoti naują savivaldybės 

tarybos narį į Alytaus regiono plėtros tarybą vietoje deleguoto Gintauto Salatkos.  

 

Posėdyje dalyvavo 7 tarybos nariai (iš 12). Kvorumas yra.  

 

Tarybos narė Danutė Remeikienė iš anksto pranešė, kad posėdyje nedalyvaus, nes yra 

komandiruotėje užsienyje. Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento 33 

punktu „Jeigu Tarybos narys Reglamento 31 ar 32 punkte nustatytu atveju negali atvykti į Tarybos 

posėdį, apie tai raštu, elektroniniu paštu ar faksu praneša Sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 1 darbo 

dieną iki Tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastis, kodėl negali dalyvauti Tarybos 

posėdyje. Kartu su nurodytu pranešimu Tarybos narys gali pateikti Tarybai savo nuomonę 

numatomu (-ais) Tarybos posėdyje svarstyti klausimu (-ais) Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos 

posėdžio lape (4 priedas)“. Elektroniniu paštu Danutė Remeikienė buvo informuota, kad gali 

pateikti savo nuomonę dėl klausimų, kurie bus svarstomi posėdyje, užpildant Tarybos posėdžio lapą 

(4 priedą). Sekretoriatas negavo Danutės Remeikienės nuomonės lapo.  

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius pasiūlė tvirtinti 

posėdžio darbotvarkę.  

 

NUTARTA: 

Bendru sutarimu patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA. Įpareigojimas organizuoti Alytaus regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo 2014-2020 m. plano pakeitimą. 

 

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

direktorius informavo, kad vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, 

regioninius atliekų tvarkymo planus rengia ir tvirtina regionų plėtros tarybos. Jis informavo, kad 

šiuo metu reikalinga pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2013-06-12 sprendimu Nr. 51/6S-148 

patvirtintą Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planą, kad ištaisyti šio 

plano trūkumus. Komunalinių atliekų tvarkymo plane nenumatytos priemonės, skirtos įgyvendinti 

Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 

17 d.  įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus, nurodytus 15 punkte: „2 priedo A dalyje nurodytų 

prioritetinių medžiagų išleidimas su nuotekomis turi būti mažinamas, o 1 priede nurodytų 

prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas- palaipsniui nutrauktas iki 2020 metų” ir 331 punkte: „Į 

kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų 

koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė 

koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų 

medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti 

planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui 

nutraukti (iki Reglamento 15 punkte nurodytų terminų) prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą 

su nuotekomis. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo 

terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, atitinkamam RAAD ir Aplinkos apsaugos 

agentūrai.”  

 



NUTARTA: 

Įpareigoti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą organizuoti Alytaus regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano pakeitimą, numatant jame papildomas 

priemones Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimams įgyvendinti ir susidarančių nuotekų 

kiekiui mažinti. 

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistas, informavo, kad  pagal paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus 

regiono 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 

priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų sąrašui 

sudaryti iki nustatytos termino (projektinių pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2017 m. rugpjūčio 

19 d., kai projektinis pasiūlymas teikiamas be investicijų projekto ir iki 2017 m. rugpjūčio 21 d., kai 

projektinis pasiūlymas teikiamas su investicijų projektu) buvo gauti 5 projektiniai pasiūlymai, 2 iš 

jų - su investicijų projektu. Šiuo metu abu šie projektai yra vertinami. 

Trys gauti projektiniai pasiūlymai (be investicinio projekto) „Alytaus lopšelio-darželio 

„Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas“ ir „Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ buvo 

įvertinti teigiamai ir siūlomi įtraukti į Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Bendra šių projektų ES 

paramos lėšų suma yra 357.274 Eur. Iš viso šios priemonės įgyvendinimui Alytaus regione yra 

numatyta 1.138.588 Eur ES fondų lėšų. Nesuplanuota lieka 781.314 ES paramos lėšų.  

Projektai tenkina šiuo metu galiojančio priemonės finansavimo sąlygų aprašo 51 punkto 

nuostatą: paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas ir regionų projektų 

sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir ji negali būti 

vėlesnė nei 2017 m. gruodžio 11 d. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus 

reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte 

nustatyta, jog siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 

1303/2013 136 straipsnį, sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į 

PFSA suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK. Vadovaujantis Aprašo 12.2 

papunkčiu, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateiktas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės 

PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais  projektiniais 

pasiūlymais. Reikalavimas dėl PFSA 13.2 ir 13.3 papunkčių reikalavimų bei dėl rodiklio P.S.380 

pasiekimo nėra pilnai įgyvendinamas, nes regiono projektų sąrašo projekte įtraukti 3 iš 5 Alytaus 

regiono plėtros plane numatytų įgyvendinti projektų.  



Reikalavimas, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų 

sąrašo patvirtinimo – tenkinamas (anksčiausias paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. spalio mėn. 

31 d.). 

 

NUTARTA: 

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą. 

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; 

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. 

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

 

Izida Baliukynienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyr. specialistė, informavo, kad pagal paskelbtą kvietimą (projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 

iki 2017-10-09) buvo gauti ir įvertinti 2 projektiniai pasiūlymai: „Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ ir „Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“. Bendra šių projektinių pasiūlymų ES 

lėšų suma – 294.420 Eur. Priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų apraše Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių 



fondų lėšų limitas yra 982.761 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro 688.341 Eur. Pagal Alytaus 

regiono plėtros 2014 - 2020 metams planą, šiai priemonei įgyvendinti planuojami dar 3 projektai.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus 

reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES 

struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į PFSA suplanuotas ES 

struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi 

būti pripažintos deklaruotinomis EK.  Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono 

projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais. Šie 

reikalavimai dar nėra tenkinami, nes projektų sąrašas yra sudaromas kaupiamuoju būdu. Į šį 

projektų sąrašo projektą yra įtraukti 2 iš 5 planuojamų regione įgyvendinti projektų. 

Reikalavimas, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų 

sąrašo patvirtinimo – tenkinamas (anksčiausias paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. spalio mėn. 

31 d.). 

 

NUTARTA: 

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą.  

 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;  

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. 

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo keitimas. 

 

Izida Baliukynienė, informavo, kad 2017 m. rugsėjo 6 d. gautas Druskininkų savivaldybės 

administracijos raštas Nr. S12-2945-(23.2.), kuriame prašoma, atsižvelgiant į 2017 m. liepos 21 d. 

pateiktą LR Vidaus reikalų ministerijos informaciją dėl 04.5.1-TID –R-518 priemonės „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimo projekto derinimo, pakeisti projekto „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 

Druskininkų savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš „2017-09-

29“ į „2017-12-15“ ir projekto finansavimo sutarties sudarymo terminą iš „2017-09-29“ - į „2018-

03-15“.  

Taip pat 2017 m. rugsėjo 7 d. gautas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. 

Nr. 1-2733, kuriuo prašoma pakeisti projekto „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš „2017-09-30“ į 

„2017-12-15“, kadangi šiuo metu pareiškėjas neturi galimybių įgyvendinti PFSA nustatytų 

reikalavimų projekto parengtumui (nėra įgaliotos perkančiosios organizacijos). 

Pateiktas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir 

atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių 

reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal keičiamą informaciją. Dėl projektų paraiškos 

pateikimo ir sutarčių sudarymo terminų nukėlimo nebus tenkinamas reikalavimas 2017 metais 

pasirašyti sutartis už regionui numatytą ES lėšų sumą ir PFSA suplanuotų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, 

reikalavimas, tačiau šie reikalavimai bus tenkinami, kai bus patvirtintas 04.5.1-TID-R-518 

priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas, kuris buvo pateiktas derinti 2017-07-21. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 51/6S-37 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

5. SVARSTYTA.  Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ 

keitimas. 



Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistas, informavo, kad  Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ 

keitimas atliktas atsižvelgiant į regiono savivaldybių prašymus bei galiojančius teisės aktus.  

Vadovaujantis Regionų plėtros plano rengimo metodikos 28.5 papunkčiu, plano dalis 

„Priemonių planas“ keičiama pakeitus integruotų teritorijų vystymo programą. 2017 m. rugpjūčio 

17 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-593 buvo pakeista Alytaus 

regiono integruota teritorijų vystymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720. Atsižvelgiant į minėtoje programoje atliktus 

keitimus, keičiamas Alytaus regiono 2014 - 2020 metų plėtros planas. 

Taip pat Planas keičiamas atsižvelgiant ir į gautus regiono savivaldybių prašymus. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo 6 d. kreipėsi prašydama skirti 

papildomą finansavimą Alytaus miesto savivaldybės projektui 1.1.1.6.1 „Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas Alytaus mieste“. Pagal 2017-07-27 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-635 

pakeistą priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, Alytaus regionui papildomai skirta 1.011.500,00 Eur ir pagal PFSA 

nuostatas, į šią paramą gali pretenduoti tik Alytaus miesto savivaldybė. Taip pat Alytaus miesto 

savivaldybės administracija 2017 rugsėjo 7 d. kreipėsi raštu Nr. SD-11354 (36.102.), prašydama 

Plane nurodyti projekto 2.1.4.1.4 „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose“ du 

etapus. Padalijus projektą į du etapus, ES paramos lėšų limitas Alytaus miesto savivaldybei nekinta 

ir numatoma pasiekti didesnes stebėsenos rodiklių reikšmes. Projekto įgyvendinimo etapai atitinka 

priemonės PFSA reikalavimus.  

Druskininkų savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo 6 d. kreipėsi raštu Nr. S12-

2945(23.2), kuriame prašo patikslinti projektui 1.1.2.1.3 „Ekologiškų transporto priemonių 

įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“ priskirto produkto vertinimo kriterijaus P.S.325 „Įsigytos 

naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“ siekiamą reikšmę iš „1“ į „2“ ir prašė padidinti 

Europos Sąjungos lėšų limitą nuo „172.021“ Eur iki „417.548“ Eur ir padidinti privačių lėšų 

prisidėjimą projekto įgyvendinimui nuo „30.357“ Eur iki „422.692“ Eur, nes projektas bus 

įgyvendinamas didesne apimtimi. Padidinus projektui skiriamas ES paramos lėšas, regionui skirtų 

ES paramos lėšų limitas nebus viršijamas, nes projektui bus panaudotos nesuplanuotos regiono ES 

paramos lėšos (245.527 Eur). Taip pat Druskininkų savivaldybė prašė pakeisti projektų informaciją: 

2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ pavadinimą į „Druskininkų sav. Viečiūnų 

progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“, kadangi 

vadovaujantis 2017 m. vasario 28 d. Druskininkų savivaldybės sprendimu Nr. Tl-40 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Druskininkų Viečiūnų pagrindinė mokykla yra progimnazija ir vadinasi Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų progimnazija ir 1.1.2.1.3 „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų 

savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą pakeisti iš „2017 m. 

rugsėjo mėn. 29 d.“ į „2017 m. gruodžio mėn. 15 d.“ bei pakeisti finansavimo sutarties sudarymo 

terminą iš „2017 m. gruodžio 29 d.“ į „2018 m. kovo mėn. 15 d.“. 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo 7 d. kreipėsi raštu Nr. 1-2733, 

kuriame prašė pakeisti projekto 1.1.2.1.4  „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą iš „2017 m. 

rugsėjo mėn. 30 d.“ į „2017 m. gruodžio mėn. 15 d.“, kadangi šiuo metu savivaldybė negali pateikti 

viešųjų pirkimų grafiko bei pirkimo dokumentų, kurie turi būti suderinti su TID iki paraiškos 

pateikimo. Projekto finansavimo sutarties sudarymo terminas yra vėlesnis nei numatyta PFSA. 

Tačiau planuojamas PFSA keitimas ir sutarčių sudarymo terminas planuojamas nukelti į 2018 

metus. 



Varėnos rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi raštu Nr. PSD-

3876-(23.23.), kuriame prašė pakeisti informaciją projektų: 1.1.1.3.1 „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“, 1.1.1.3.3 „Varėnos miesto 

Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, 1.1.1.3.4 

„Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ ir 1.1.1.3.5 

„Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste“ bei pakeisti projekto pavadinimą į „Nenaudojamų 

teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“. Taip pat prašė į Planą įtraukti 

projektą 1.1.1.3.6 „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“.  

Plano keitimai pagal Planų rengimo metodiką yra neesminiai, keitimų derinti su 

atitinkamomis ministerijomis nereikėjo. 

 

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“ dalis „4. Priemonių planas“ ir „5. Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti 

nauja redakcija.  

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA. Apibendrinta informacija apie Alytaus regione vykdomos Integruotų 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimą. 

 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyr. specialistė, informavo, kad pagal Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo gaires, patvirtintas 2014 m. liepos 11 Nr. 1V-480 (suvestinė redakcija nuo 2017-09-

05), integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita už praėjusius metus teikiama 

regiono plėtros tarybai susipažinti. Tarybos nariams buvo išsiųsta informacija apie Alytaus regione 

vykdomos integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą. Pranešėja atkreipė dėmesį, jog 

per 2016 m. nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių 

veiksnių, paminėjo programos tikslą, uždavinius bei numatytus įgyvendinti programos veiksmus. 

 

Tarybos nariai nepateikė pastabų dėl Alytaus regione vykdomos Integruotų teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo. 

 

7. SVARSTYTA. ES lėšų paskirstymo principai sveikatos apsaugos ministerijos 

regioninių priemonių projektams. 

 

Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės vadovė, Alytaus miesto 

sav. administracijos Investicinių projektų sk. vedėja informavo, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. 

posėdžiavusi Alytaus regiono plėtros tarybos sudaryta darbo grupė išanalizavo Sveikatos apsaugos 

ministerijos administruojamos priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 

projekto finansavimo sąlygų aprašą. Įvertinusi priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

nuostatas, darbo grupė nusprendė siūlyti Alytaus regiono plėtros tarybai ES lėšas, skirtas priemonės 

įgyvendinimui Alytaus regione, paskirstyti visoms savivaldybėms lygiomis dalimis. Darbo grupės 

posėdyje dalyvavo 4 darbo grupės nariai iš 5. Buvo pateiktos dvi ES lėšų pasiskirstymo 

alternatyvos:  

1) dalinti po lygiai visoms savivaldybėms (už alternatyvą balsavo 3 darbo grupės nariai iš 4); 



2) 10 procentų visos regionui skirtos ES lėšų sumos skirti  tikslinėms savivaldybėms (Alytaus, 

Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybės), o likusią sumą dalinti pagal tikslinių grupių asmenų 

skaičių (už alternatyvą balsavo 1 darbo grupės narys iš 4).  

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Neringa Rinkevičiūtė patikslino, kad yra sudėtinga suskaičiuoti savivaldybėse planuojamų 

projektų tikslines grupes, todėl buvo nutarta siūlyti ES lėšas priemonei įgyvendinti savivaldybėms 

paskirstyti po lygiai. 

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, pabrėžė, kad sveika gyvensena yra 

vienodai svarbi visoms savivaldybėms ir pasiūlė lėšas paskirstyti visoms savivaldybėms po lygiai. 

Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras, išsakė nuomonę, kad antrasis siūlymas yra 

savivaldybei patrauklesnis, tačiau taip pat pritarė siūlymui lėšas paskirstyti visoms savivaldybėms 

po lygiai. 

Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės vicemeras, pritarė Algiui Kašėtai ir pritarė 

lėšas paskirstyti visoms savivaldybėms po lygiai.  

 

Vytautas Grigaravičius siūlė balsuoti. 

 

Vyko balsavimas, kad ES lėšos priemonei „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 

įgyvendinti regiono savivaldybėms būtų paskirstytos po lygiai. 

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė-0. 

 

NUTARTA: 

ES lėšas priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektams regiono 

savivaldybėms skirstyti po lygiai. 

  

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

8. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės darbo reglamento 

tvirtinimas. 

 

Neringa Rinkevičiūtė, informavo, kad atsižvelgdama į Alytaus regiono plėtros tarybos š. m. 

birželio 30 d. sprendimo „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. balandžio 4 d. sprendimo 

Nr. 51/6S-19 „Dėl darbo grupės sudėties“ pakeitimo“ Nr. 51/6S-31 2 punktą, Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2015 spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-24 sudaryta darbo grupė parengė darbo 

reglamentą ir teikia Alytaus regiono plėtros tarybai tvirtinti. 

 

NUTARTA: 

Patvirtinti Alytaus regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms 

bei pasiūlymams teikti darbo grupės darbo reglamentą.  

 

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

Vytautas Grigaravičius pasiūlė toliau svarstyti kitus darbotvarkėje numatytus klausimus. 

Tarybos nariai bendru sutarimu tam pritarė. 



9. SVARSTYTA. Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ 

įgyvendinimas didesne apimtimi. 

 

Izida Baliukynienė informavo, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. gautas Druskininkų savivaldybės 

administracijos raštas Nr. S12-2803-(23.2), kuriame prašoma skirti papildomą finansavimą 

(1.387.500,00 Eur) projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimui didesne apimtimi. Pranešėja atkreipė dėmesį, kad 

vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 56 punkte ir 197.4 papunktyje 

įvardintomis sąlygomis, papildomas finansavimas projektui negali būti skiriamas, jeigu jį skyrus 

bus viršytas projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams skirtų lėšų limitas. 

Šiuo metu priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regionui skirto limito nesuplanuotų ES lėšų likutis 

(387.340,01 Eur) gali būti panaudotas tik Alytaus regione nepasiekto rodiklio P.N.050 „Gyventojai, 

kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais 

(skaičius)“ siekimui. Todėl teikiamas siūlymas tarybai pakartotinai kreiptis į Aplinkos ministeriją, 

kad būtų padidintas limitas Alytaus regionui. 

   

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Ričardas Malinauskas informuoja, kad minėtam projektui papildomos lėšos galėtų būti 

skiriamos iš kitų regionų nepanaudotų lėšų. Druskininkų savivaldybė iš anksto žinodama poreikį, 

kreipėsi į Tarybą bei kitas institucijas, kad atsiradus nepanaudotoms lėšoms, galėtų į jas pretenduoti. 

Tarybos pritarimas dėl papildomų lėšų būtų labai svarbus. 

Algis Kašėta primena, kad taryba jau yra pritarusi šio projekto papildomam finansavimui. 

 

NUTARTA: 

Pakartotinai kreiptis į Aplinkos ministeriją padidinti priemonės „Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ES lėšų limitą 

Alytaus regionui dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimo didesne apimtimi. 

   

BALSAVO: už - 7; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

10. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio, skirto Ūkio ministerijos užsakytos Lietuvos 

ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymui, datos nustatymas. 

 

Vytautas Grigaravičius priminė, kad tarybos posėdis su viceministrais yra planuojamas š. m. 

lapkričio 23 d., iki šios datos reikia iš anksto pateikti klausimus viceministrams. 

 Posėdžio pirmininkas pasiūlė organizuoti tarybos susitikimą su Ūkio ministerija, kuriame 

būtų pristatyta Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studija, siūlomos Alytaus regiono 

specializacijos.  

  

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Sutarta, kad susitikimo datą su tarybos nariais ir Ūkio ministerija suderins Sekretoriatas.  

 

11. SVARSTYTA. Regionų specializacija. 



Giedrius Surplys, Vidaus reikalų viceministras, informavo, kad spalio mėnesį planuojama  

parengti regioninės politikos gaires, kurios bus pristatomos Lietuvos Respublikos Seime ir 

Vyriausybėje. Rengiama Baltoji knyga, kurioje bus numatyti veiksmai regioninės politikos srityje. 

Tai Vyriausybės priemonių planas. Statistinė analizė rodo, kad regioninė politika yra reikalinga. 

Kiek Lietuvoje bus regionų, šiuo metu diskutuojama. Pagrindinė problema, kurią reikia spręsti – 

populiacijos mažėjimas. Gyvenimo sąlygos turi skatinti gyventojus pasilikti Lietuvoje. Pagrindinės 

kryptys, ties kuriomis reikia susitelkti yra: efektyvus išteklių valdymas ir regioninio paslaugų tinklo 

plėtra, neapsiribojant savivaldybių teritorija. Dvi prielaidos regioninei politikai įgyvendinti: stipri 

savivalda ir stiprūs regionai. Pagrindinės priemonės regioninei politikai įgyvendinti: investicinės 

aplinkos gerinimas; regionų įgalinimas; kiekvienam regionui paskatų priemonių paketo sukūrimas;  

vietos/regionų/valstybės plėtros užtikrinimas; regionų įvaizdžio ir komunikacijos gerinimas.  

Specializacija – tai ekonominio prekinio ženklo sukūrimas. Bus sukurti regionų kompetencijos 

centrai, įtraukiant ekspertus iš CPVA, MOSTA, Všį Investuok Lietuvoje ir kt. Regionų reforma 

planuojama 2 etapais: iki 2026 m. ir po 2026 m. Nusprendus keisti regionų ribas, reikėtų keisti LR 

Konstituciją ir kt. teisės aktus. Todėl iki 2020 metų šiuo klausimu nieko neplanuojama, nebent 

pakeisti regionų plėtros tarybų sudėtį. Po 2020 m. nauji regionai, kurie įrodys, kad jie vystosi ir 

vystysis, turėtų savo administraciją su savo biudžetu (50 proc. sav. lėšos, 50 proc. valstybės lėšos). 

Galvojama apie regiono plėtros taryboms pavaldžių administracijų su savo biudžetu kūrimą. 

Planuojama didinti regionų galią, spręsti, kur ir kaip panaudoti ES lėšas regione. Galbūt bus 

kuriamas regiono plėtros fondas iš ES, VIP‘o, privačių ir kitų lėšų, kurį skirstys pats regionas. 

Planuojama regionams skirti 30 proc. ES lėšų. Regionai turi orientuotis į darbo vietų kūrimą ir tik 

tada į socialinės infrastruktūros kūrimą/plėtrą. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad nuo 2018 m. Finansų 

ministerija planuoja nemažinti dotacijų savivaldybėms, jeigu jos surinks daugiau mokesčių.  

Viceministras aptarė artimiausius darbus: spalio mėnesį kiekviename regione, kartu su 

sudaryta darbo grupe, Vidaus reikalų, Finansų, Ūkio ministerijų, verslo ir kt. atstovais, vyks 

diskusijos dėl regiono specializacijos, remiantis Ūkio ministerijos studijoje ir regione atlikta 

analize. Regionų specializacijos kryptys regionų plėtros tarybose bus svarstomos lapkričio mėn. 

Planuojama, kad per gruodžio mėnesį regionų plėtros tarybos priims sprendimą, ar pritarti regiono 

specializacijai. Viceministras ragino savivaldybes išskirti savo plėtros prioritetines sritis, pabrėžiant 

savo išskirtinumą, identifikuojant regioninės specializacijos kryptis. Viceministras pasiūlė Alytaus  

regiono plėtros tarybai dar šiais metais nuspręsti dėl regiono specializacijos. 

Vidaus reikalų ministerija planuoja 2-3 pilotinius projektus atrinktų regionų specializacijos 

stiprinimui.  

Pranešėjas informavo, kad Ūkio ministerijos užsakyta regionų studija yra baigiama rengti. 

Joje analizuojama situacija regione, kurie sektoriai regione sukuria didžiausią pridėtinę vertę, 

atliekamas regionų palyginimas Lietuvos kontekste, modeliuojami potencialūs traukos centrai. Ūkio 

ministerijos atstovai planuoja atvykti į Alytaus regioną ir pristatyti Alytaus regiono situaciją, 

dalyvaujant kaip galima platesniam ratui socialinių ekonominių partnerių bei kitų suinteresuotų 

asmenų. Atkreipė dėmesį, kad yra rengiamas naujas LR bendrasis planas iki 2030 m., kuriame bus 

taip pat adaptuota regionų specializacija. 

  

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Buvo diskutuojama apie tai, kad nestiprinama savivalda, o atvirkščiai ji silpninama. 

Atkreiptas dėmesys, kad bet kokį savivaldybės tarybos priimtą sprendimą kitų institucijų 

specialistai, tarnautojai, atliekantys kontrolės/ audito funkcijas, gali inicijuoti jo atšaukimą ar 

negaliojimą. Tuo tarpu savivaldybės taryba sprendimą priima balsų dauguma. Buvo kalbama kokios 

priemonės galėtų savivaldą stiprinti. Apie žiedinių savivaldybių ateitį, antrojo lygmens savivaldos 

įvedimą, verslo įtaką regiono plėtrai, mokesčių diferencijavimą ir lengvatas verslui regionuose, apie 

valstybinių projektų įgyvendinimą regionuose, susisiekimo infrastruktūros plėtrą regionuose. 

Tarybos nariai atkreipė dėmesį į dažnai keičiamus projektų finansavimo sąlygų aprašus ir į tai, kad 



ministerijos neatsižvelgia į savivaldybių pastabas ir pasiūlymus. Savivaldybės vienu metu turi 

įgyvendinti apie 30 projektų, tai apsunkina jų vykdymą. Diskutuota kitais regiono plėtros 

klausimais. 

 

Buvo sutarta organizuoti savivaldybių specialistų susitikimą su VRM specialistais dėl 

projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatų keitimo poreikio ir problemų, įgyvendinant projektus. 

 

12. SVARSTYTA. Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimas su savivaldybėmis. 

 

Gitana Grigaitytė, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams, 

pristatė Užsienio reikalų ministerijos vykdomas programas, įtraukiant regionus ir verslą. Pranešėja 

pristatė galimybes megzti ryšius su užsienio lietuviais, pagalbą grįžtantiesiems. Užsienio reikalų 

ministerijos atstovė ragino skleisti informaciją apie Alytaus regiono savivaldybes per ambasadas ir 

taip pritraukti investicijų į regioną. 

 

13. SVARSTYTA. „Versli Lietuva“ teikiamos paslaugos regionuose ir 

bendradarbiavimo galimybės. 

 

Eglė Stebulienė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė supažindino tarybos narius su 

pagrindine VšĮ veikla: verslo konsultavimas visais klausimais vykdomas nemokamai. Įstaiga 

padeda steigtis verslams, stambiems verslams – eksportuoti. Sakė, kad ši viešoji įstaiga pripažinta 

geriausia verslą skatinančia agentūra. Ragino savivaldybes kreiptis dėl verslo konsultavimo. Sakė, 

kad agentūra taip pat atlieka verslininkų poreikio, paramos analizę bei analizuoja ir konsultuoja 

savivaldybių SVV fondų programas ir jas koreguoja pagal verslo poreikį. Tarybos narius 

supažindino su sėkmingu „Spiečius“ projektu. Mano, kad Alytuje labiausiai reikėtų pagalbos verslo 

pradžiai ir verslo plėtrai. Šiuo metu agentūra  planuoja parengti bendras gaires verslo plėtrai tiek 

savivaldybėms, tiek verslui. Akcentavo, kad agentūra turi analitikų komandą, kuri rengia verslo bei 

ekonomines apžvalgas (jas galima rasti agentūros tinklapyje). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


