
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2015-10-26  Nr. 51/6P-11 

 

Lazdijai  

 

 Posėdis įvyko 2015 m. spalio 26 d. 10.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

 Dalyvavo tarybos nariai: 

Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Algis Kašėta, Artūras Margelis, Giedrius 

Samulevičius, Algirdas Vrubliauskas. 

  Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 6 tarybos nariai iš 12. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.Posėdžio pradžia. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2.Informacija apie Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. 

3. Informacija apie Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2016–2023 metams. 

4. Informacija apie Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams. 

 5. Informacija apie Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. 

strategiją. 

6. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo. 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ tikslinimo. 

8.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ tikslinimo. 

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

tikslinimo.   

10. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ tikslinimo.  

11. Kiti klausimai.  

 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio pradžia. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras 

Margelis.  
Toliau posėdį vedė tarybos pirmininkas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius.  

Informavo, kad posėdyje dalyvauja 6 iš 12 Alytaus regiono plėtros tarybos narių. Kvorumas yra. 

Siūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas buvo patvirtinti 

bendru sutarimu.  
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2. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 

kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. 

Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė supažindino su 

strategijos rengimo procesu, pateikė bendrą informaciją apie Alytaus rajono ir Birštono 

savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015-2020 

metams. Supažindino su keliamais reikalavimais vietos veiklos grupių rengiamiems projektams bei 

su finansine perspektyva 2014-2020 metams (pranešimas pridedamas, 2 priedas). 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

  

 Algirdas Vrubliauskas prašė konkretizuoti kokie bus naudojami informacijos šaltiniai apie 

VVG teritorijos gyventojų skaičių ir klausė kaip koreliuos strategijos projektai. 

 Artūras Margelis klausė kiek skiriama lėšų vienam kaimo gyventojui įgyvendinat 

strategiją. 

 

Vida Vrubliauskienė atsakė į klausimus ir paaiškino situaciją. 

   

3. SVARSTYTA. Informacija apie Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją  

2016–2023 metams. 

Povilas Saulevičius, Varėnos rajono vietos veiklos grupės pirmininkas supažindino su 

strategijos rengimo procesu, prioritetais, priemonėmis, jų įgyvendinimo finansiniu planu. Pateikė 

strategijos įgyvendinimo planuojamus rodiklius (pranešimas pridedamas, 3 priedas). 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Algis Kašėta domėjosi koks lėšų procentas skiriamas strategijos įgyvendinimo 

administravimo išlaidoms. Klausė ar negalima daugiau lėšų skirti projektų įgyvendinimui ir mažiau 

administravimui. 

Povilas Saulevičius paaiškino apie lėšų reglamentavimą įgyvendinant VVG strategiją ir 

atsakė, kad Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimui planuojamos 25 proc. 

administravimo išlaidos.  

 

4. SVARSTYTA. Informacija apie Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 

metams.  

Sandra Sinkevičienė, Dzūkijos VVG valdybos pirmininkė pristatė Lazdijų rajono kaimo 

plėtros strategiją 2016-2023 metams.  Pristatė tikslus, siekius, viziją, VVG teritorijos stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes, prioritetus ir planuojamas įgyvendinti priemones bei vietos plėtros 

strategijos finansinį planą, planuojamus pasiekti rodiklius. Informavo, kad daugiausia lėšų 

numatoma skirti socialinio verslo skatinimui bei gyventojų aktyvinimui (pranešimas pridedamas, 4 

priedas). 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

  

Algirdas Vrubliauskas klausė, kaip koreliuoja strategija. 

Sandra Sinkevičienė atsakė, kad vyks bendradarbiavimas tarp atskirų institucijų, 

organizacijų ir pateikė informaciją apie planuojamus įgyvendinti projektus. 

 

5. SVARSTYTA. Informacija apie Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos 

plėtros 2015-2020 m. strategiją.  
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Alvydas Varanis,  Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas pristatė Druskininkų vietos 

veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Druskininkų VVG teritorija – pati 

mažiausia Lietuvoje. Ji apima dvi kaimiškąsias gyvenvietes. Informavo apie atliktą gyventojų 

apklausą, strategijos prioritetus, priemones, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansavimą 

(pranešimas pridedamas, 5 priedas). Kai kurios priemonės jau yra įgyvendinamos. 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

  

Giedrius Samulevičius klausė dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminų, nes kitų 

VPS jie yra skirtingi. 

Algirdas Vrubliauskas klausė, ką reiškia pasakymas „jau įgyvendiname strategiją“. 

Algis Kašėta domėjosi koks lėšų procentas skiriamas strategijos įgyvendinimo 

administravimo išlaidoms. 

Alvydas Varanis,  atsakė, kad „jau įgyvendiname“, reiškia tai, kad yra ruošiamas būsimų  

projektų įdirbis. Paaiškino, kodėl ne visų VPS įgyvendinimo terminai vienodi. Druskininkų VPS 

įgyvendinimui planuojamos 20 proc. administravimo išlaidos.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo. 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistas pristatė Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano projektą 

(toliau Planas). Pristatė regiono plėtros prioritetus, tikslus, uždavinius. Supažindino su regiono 

savivaldybių pateiktais planuojamais regioniniais projektais ir jiems įgyvendinti planuojamomis 

lėšomis. Informavo apie Plano derinimą su ministerijomis bei regiono savivaldybių vykdomą Plano 

viešinimą. 

 

 Vyksta diskusija. 

 

Algirdas Vrubliauskas klausė apie planuojamus rengti bendrus projektus, klausė kokia 

situacija Lietuvoje. 

Vilija Vervečkienė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja atsakė, kad kiti regionai Lietuvoje kol kas bendrų projektų su 

regiono savivaldybėmis nėra numatę.  

 

NUTARTA: 

Tvirtinti Alytaus regiono 2014-2020 metų planą (pridedama, 6 priedas). 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Teritorijų 

planavimas“ tikslinimo.  

Nijolė Vagnorienė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo, kad pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis, įgyvendinant 2007-

2013 m. finansinio laikotarpio regioninius projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis 

įgyvendintų trijų projektų pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ šių projektų: Druskininkų 

savivaldybės administracijos projekto „Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros (Santrauka - Druskininkų  

teritorijų planavimas)“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijų planai“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto „Lazdijų 
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rajono savivaldybės teritorijų planavimas“. Projektai baigti ir patvirtintos jų galutinės ataskaitos. 

Pateikė informaciją apie nepanaudotas ES paramos lėšas ir poreikį tikslinti regiono projektų sąrašą 

pagal regioninę priemonę „Teritorijų planavimas“.  

 

Vytautas Grigaravičius siūlė pritarti siūlomam sprendimo projektui. 

   

NUTARTA: 

1.Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų  

išteklių plėtros  veiksmų programos 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 

2007-2010 metų laikotarpio sąrašą Nr. 11, patikslinant: 

1.1. Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Druskininkų savivaldybės teritorijų 

planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros 

(Santrauka - Druskininkų  teritorijų planavimas)“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto 

vertė „144.808,56 Eur“ įrašant „137.099,74 Eur“, vietoje ES lėšos „102.780,06 Eur“ įrašant 

„97.308,60 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos  „42.028,50 Eur“ įrašant „39.791,14 Eur“ (sąrašas 

pridedamas). 

2. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros  veiksmų programos 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 

2011-2013 metų laikotarpio sąrašą Nr. 12, patikslinant: 

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Alytaus miesto savivaldybės 

teritorijų planai“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „129.971,91 Eur“ įrašant 

„124.628,97 Eur“, vietoje ES lėšos „110.476,12 Eur“ įrašant „105.934,63 Eur“, vietoje pareiškėjo 

lėšos  „19.495,79 Eur“ įrašant „18.694,34 Eur“. 

2.2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto „Lazdijų rajono savivaldybės 

teritorijų planavimas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „150.093,79 Eur“ 

įrašant „150.052,97 Eur“, vietoje ES lėšos „127.579,69 Eur“ įrašant „127.545,03 Eur“, vietoje 

pareiškėjo lėšos  „22.514,10 Eur“ įrašant „22.507,94  Eur“ (sąrašas pridedamas). 

 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ tikslinimo. 

Nijolė Vagnorienė informavo, kad pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis, įgyvendinant 2007-2013 m. 

finansinio laikotarpio regioninius projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis pagal 

regioninę priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ baigto 

įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos projekto „Varėnos miesto M. K. 

Čiurlionio gatvės dalies rekonstravimas“. Projekto galutinė ataskaita patvirtinta. Pateikė informaciją 

apie nepanaudotas ES paramos lėšas ir poreikį tikslinti regiono projektų sąrašą pagal regioninę 

priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. 

 

Vytautas Grigaravičius siūlė pritarti siūlomam sprendimo projektui. 

 

NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.4-SM-02-R 
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„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų 

laikotarpiui, patvirtintą 2009 m. gegužės 29 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu 

Nr.(10.18)-5R-2, patikslinant: 

1.Varėnos rajono savivaldybės administracijos projekto „Varėnos miesto M. K. Čiurlionio 

gatvės dalies rekonstravimas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „173.772,01 

Eur“ įrašant „114.608,97 Eur“, vietoje ES lėšos „105.878,89 Eur“ įrašant „97.417,62 Eur“, vietoje 

pareiškėjo lėšos  „54.813,97 Eur“ įrašant „5.157,41 Eur“, vietoje LR valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos „13.079,14 Eur“ įrašant „12.033,94 Eur“ (sąrašas pridedamas). 

 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Vandens 

telkinių būklės gerinimas“ tikslinimo.  

Nijolė Vagnorienė informavo, kad pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis, įgyvendinant 2007-2013 m. 

finansinio laikotarpio regioninius projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis pagal 

regioninę priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ baigto įgyvendinti Druskininkų 

savivaldybės administracijos projekto „Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas“. Projekto 

galutinė ataskaita patvirtinta. Pateikė informaciją apie nepanaudotas ES paramos lėšas ir poreikį 

tikslinti regiono projektų sąrašą pagal regioninę priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. 

 

Vytautas Grigaravičius siūlė pritarti siūlomam sprendimo projektui. 

 

NUTARTA: 

 Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui, finansuojamų 

pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 

plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo 

priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“, patikslinant: 

1. Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės 

gerinimas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „1.132.492,09 Eur“ įrašant 

„1.130.538,30 Eur“, vietoje ES lėšos „1.027.062,62 Eur“ įrašant „1.017.484,46 Eur“, vietoje 

pareiškėjo lėšos  „114.008,07 Eur“ įrašant „113.053,84 Eur“ (sąrašas pridedamas).  

 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Nestacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslinimo.  

Nijolė Vagnorienė informavo, kad pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis, įgyvendinant 2007-2013 m. 

finansinio laikotarpio regioninius projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis pagal 

regioninę priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ baigto įgyvendinti 

Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros  gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas“. Projekto galutinė ataskaita 

patvirtinta. Pateikė informaciją apie nepanaudotas ES paramos lėšas ir poreikį tikslinti regiono 

projektų sąrašą pagal regioninę priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
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Vytautas Grigaravičius siūlė pritarti siūlomam sprendimo projektui. 

  

NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-

2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-

SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinant: 

1.Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros  gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje 

bendra projekto vertė „268.090,34 Eur“ įrašant „267.021,16 Eur“, vietoje ES lėšos „227.876,79 

Eur“ įrašant „226.967,99 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „40.213,55 Eur“ įrašant „40.053,17 Eur“ 

(sąrašas pridedamas). 

 

 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

11.SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

 

Vytautas Grigaravičius, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas, derino planuojamo 

sekančio posėdžio vietą. 

  

NUTARTA. Sekantį Alytaus regiono plėtros tarybos posėdį organizuoti Alytaus rajono 

savivaldybėje. 

 

Pritarta bendru sutarimu.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  


