
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2015-10-05  Nr. 51/6P-10 

 

Alytus 

 

 Posėdis įvyko 2015 m. spalio 5 d. 10.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė  

 Dalyvavo tarybos nariai: 

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

Leonavičius, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Aurimas Truncė, Algirdas Vrubliauskas. 

  Dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

Darbotvarkė: 

1. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentą ir nuostatus, Alytaus 

regiono plėtros tarybai vykdant tarpinės institucijos funkcijas.   

2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 29 „Dėl 

Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Informacija apie savivaldybių atstovus Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir 

regionų valdžių kongrese.  

4. Informacija apie galimybę pranešti apie galimus korupcijos, sukčiavimo atvejus, 

atsižvelgiant į Finansų ministerijos, kaip vadovaujančios institucijos, siūlymus.  

5. Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

programų Lietuvos delegacijas.  

6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į geriausių 2007-2013 m. 

programavimo periodu įgyvendintų projektų atrankos komisiją.  

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

8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Regioninės plėtros 

tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“. 

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“.  

10. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. 

11. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Investicijos į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 

12. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra“. 

13. Dėl atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

14. Kiti klausimai.  

15. Dėl kito Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio.   
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Posėdį pradeda ir sveikinimo žodį taria tarybos pirmininkas, Alytaus miesto meras Vytautas 

Grigaravičius. 

Informuoja, kad posėdyje dalyvauja 9 iš 12 Alytaus regiono plėtros tarybos narių. Kvorumas 

yra. 

Siūlo tvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.  

 

1. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos darbo  

reglamentą ir nuostatus, Alytaus regiono plėtros tarybai vykdant tarpinės institucijos 

funkcijas.   

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė, informuoja apie teisės aktus, reglamentuojančius 

Alytaus regiono plėtros tarybos, kaip tarpinės institucijos funkcijas.  Regiono plėtros taryba vykdo 

jai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir 

funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau LRV nutarimas Nr. 528) pavestas vadovaujančios 

institucijos funkcijas. Atsižvelgiant į tai, regiono plėtros tarybų (toliau - RPT) nuostatai ir darbo 

reglamentas turi būti suderinti su LRV nutarimo Nr. 528 nuostatomis. Rekomenduotina, keičiant 

Regiono plėtros tarybų nuostatus ir darbo reglamentus, vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 

patvirtintais pavyzdiniais RPT nuostatais ir darbo reglamentu. Atkreipia dėmesį, kad į RPT 

nuostatus ir reglamentą įtrauktus papildomus veiksmus, būtina aprašyti, kad vadovaujanti, 

tvirtinančioji, mokėjimo, audito ir kt. institucijos galėtų patikrinti atliekamų veiksmų procesą. 

Akcentuoja, kad Regiono plėtros tarybų ir regiono plėtros tarybų sekretoriatų funkcijos yra griežtai 

atskirtos. Supažindina tarybos narius su teisės aktais, reglamentuojančiais regiono plėtros tarybų, 

atliekančių vadovaujančiosios institucijos funkcijas. Atkreipia dėmesį į teisės aktus, kuriuose 

nustatytos regiono plėtros tarybų funkcijos ir teisės bei Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos funkcijos. 

 

 Vyksta diskusija svarstomu klausimu. 

  

 Algirdas Vrubliauskas prašo konkretizuoti pateiktą informaciją. 

 

 Jurgita Butrimaitė pateikia apibendrintą informaciją apie Alytaus regiono plėtros tarybos, 

kaip tarpinės institucijos funkcijas, teises ir pareigas. 

  

2 darbotvarkės klausimo „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. 

sprendimo Nr. 29 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento 

tvirtinimo“ pakeitimo svarstymas atidėtas.   
                                                       

 Algis Kašėta pasiūlo klausimo „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. 

sprendimo Nr. 29 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ 

pakeitimo“ svarstymą atidėti, kadangi jo nuomone šis klausimas nepakankamai išnagrinėtas. Jis 

mano, kad šis klausimas nebuvo suderintas su savivaldybių merų nuomone, neaptartas su 

savivaldybių administracijų specialistais. Taip pat mano, kad tarybos nuostatus ir darbo reglamentą 

galima bus patvirtinti ir taikant tarybos narių rašytinę procedūrą. Siūlo Alytaus regiono plėtros 

tarybai sudaryti darbo grupę, kurios sudėtyje būtų regiono savivaldybių administracijų deleguoti 

specialistai regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms pateikti.  

Išdalina tarybos nariams sprendimo projektą „Dėl darbo grupės sudarymo“. 

 

Vyksta diskusija svarstomu klausimu.  
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Diskutuojama apie posėdžio organizavimą, planuojamų posėdyje klausimų aptarimą su 

savivaldybių specialistais. 

 

Vilija Vervečkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja, paaiškina, kad ankstesnė regiono plėtros tarybos sudaryta darbo 

grupė buvo 2007-2013 m. ES paramos lėšų įsisavinimo laikotarpiui. Todėl šiuo metu jos veikla yra 

pasibaigusi. Paaiškina situaciją dėl posėdžio organizavimo bei posėdžio darbotvarkės klausimų 

aptarimo darbo grupėje. Atkreipia dėmesį, kad visos regionų plėtros tarybos nuostatus ir darbo 

reglamentą rengia pagal parengtus tipinius nuostatus ir darbo reglamentą. 

 

Artūras Margelis pritaria darbo grupės sudarymui, mano, kad ji reikalinga. 

 

Algirdas Vrubliauskas pritaria darbo grupės sudarymui ir siūlo diskutuoti. Siūlo tikslinti 

A.Kašėtos pateikto sprendimo projekto „Dėl darbo grupės sudarymo“ 1.6 punktą. Tai yra 1.6 

punktą išdėstant: „į darbo grupės posėdžius kviesti dalyvauti Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus atstovą“. Taip pat mano, kad reikia numatyti 

kviesti dalyvauti darbo grupės posėdžiuose Vidaus reikalų ministerijos atstovą. 

 

Algis Kašėta siūlo klausimo „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. 

sprendimo Nr. 29 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ 

pakeitimo svarstymą atidėti. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Klausimo „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 29  

„Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymą atidėti. 

2. Pritarti A.Kašėtos pateiktam sprendimo projektui „Dėl darbo grupės sudarymo“. 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

3.SVARSTYTA. Informacija apie savivaldybių atstovus Lietuvos delegacijos Europos 

Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese.  

 

Vilija Vervečkienė,  informuoja, kad 2015 m. liepos 30 d. raštu Nr. (5)-SD-517 į regionų 

plėtros tarybas kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija, prašydama deleguoti regionų plėtros 

tarybos atstovus į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese. Tarybos 

nariai supažindinami su minėtame rašte nurodytomis aplinkybėmis dėl atstovavimo Lietuvos 

delegacijai. Siūlomi delegacijos nariai turi atstovauti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį bei Darbo 

partiją. Taip pat, pagal Kongreso chartijos reikalavimą, kad kiekvienoje nacionalinėje delegacijoje 

būtų ne mažiau kaip 30 proc. mažiau atstovaujamos lyties atstovų bei kitas delegacijos sudarymo 

nuostatas, siūloma deleguoti savivaldybių tarybų nares, esančias ir regionų plėtros tarybų narėmis, 

gerai mokančiomis ET VRVK darbo kalbas, išmanančias Europos Tarybos Vietos ir regionų 

valdžių kongreso veiklos, vietos regionų ir regionų demokratijos problematiką. 

 

Vytautas Grigaravičius mano, kad reikalinga peržiūrėti delegavimo į Lietuvos delegacijas 

nuostatas. Tai yra, kad būtų deleguojami atstovai ne tik nuo politinių partijų, bet ir nuo 

visuomeninių judėjimų ar komitetų. 

 

Algis Kašėta sako, kad realybė yra tokia, kokia yra. Mano, kad Briuselyje atstovavimo 

delegacijai kvotos nebus keičiamos. 
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Vyksta diskusija. 

 

Vytautas Grigaravičius siūlo deleguoti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovą Algį 

Kašėtą ir Darbo partijos atstovą Aurimą Truncę. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Siūlyti atstovais į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą: 

Algį Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą; 

Aurimą Truncę, Vyriausybės atstovą Alytaus regiono plėtros taryboje. 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

4.SVARSTYTA. Informacija apie galimybę pranešti apie galimus korupcijos,  

sukčiavimo atvejus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos kaip, vadovaujančios institucijos, 

siūlymus. 

 

Vilija Vervečkienė  informuoja, kad Alytaus regiono plėtros taryba, kaip tarpinė 

institucija, vykdo jai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 

„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pavestas funkcijas bei yra ES 

struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) dalis.  

Finansų ministerija, kaip 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių 

fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančioji institucija, 

rengdama VKS aprašymą, patikrina ar VKS institucijos vidaus sistema atitinka teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus. Vadovaujančiosios institucijos nurodymu informuoja Alytaus RPT narius, 

kad pranešti apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus galima šiais būdais: 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės www.stt.lt skiltyje 

„Praneškite apie korupciją“; 

2. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto 

svetainės www.fntt.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“; 

3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės  www.esinvesticijos.lt skiltyje 

„Praneškite apie korupciją“. 

 

5.SVARSTYTA. Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos Sąjungos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegacijas.  

 

Vilija Vervečkienė  informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 2015 

m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 1D-6896(22) „Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos Teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegaciją“ informavo, kad ketina sudaryti Lietuvos 

Respublikos delegaciją į 2014-2020 metų ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetą. Atkreipia dėmesį, kad prašoma skirti 2 Alytaus regiono plėtros 

tarybos atstovus (1 pagrindinį ir 1 pakaitinį) į Lietuvos delegaciją minėtame komitete bei pažymi, 

kad Vidaus reikalų ministerijos nuomone tikslinga, kad atstovautų regiono plėtros tarybos narys. 

Planuojamo sudaryti komiteto posėdžiai bus organizuojami 1-2 kartus per metus ETBT programose 

dalyvaujančių šalių teritorijoje, taip pat yra vykdomos sprendimų priėmimo rašytinės procedūros. 

Posėdžių ir ETBT programos darbo kalba – anglų kalba, todėl Lietuvos delegacijos atstovai turi 

išmanyti ETBT programos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei puikiai mokėti anglų 

kalbą. Gali būti numatytas dalyvavimo ETBT programos posėdžiuose dalies išlaidų 

kompensavimas. 
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Vyksta diskusija. 

 

Siūloma deleguoti tarybos narį Arvydą Balčiūną ir Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėją Neringą Rinkevičiūtę. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:  

Skirti Alytaus regiono plėtros tarybos atstovus į 2014 – 2020 m. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą Lietuvos Respublikos delegacijoje: 

Alytaus regiono plėtros tarybos narį Arvydą Balčiūną - tikruoju nariu; 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėją Neringą 

Rinkevičiūtę - pakaitine nare. 

 

 Sprendimas pridedamas. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į geriausių 

2007-2013 m. programavimo periodu įgyvendintų projektų atrankos komisiją.  

 

Jurgita Butrimaitė informuoja, kad š. m. rugsėjo 16 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos 

Vidaus reikalų ministerijos (toliau VRM) raštas Nr. 1D-7531  „Dėl projektų apdovanojimo 

renginių“ (pridedamas), kuriame prašoma regiono plėtros tarybos skirti vieną atstovą į Vidaus 

reikalų ministerijos formuojamą geriausių 2007-2013 m. programavimo periodu įgyvendintų 

projektų atrankos komisiją. Minėta atrankos komisija iš visų pasiūlytų projektų atrinks po 3 

projektus, pretenduosiančius tapti geriausiu projektu savo kategorijoje ir iš jų išrinks nugalėtoją. 

Atrinkti projektai bus apdovanoti VRM ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros š. m. lapkričio-

gruodžio mėnesį organizuojamuose renginiuose. 

 

Artūras Margelis pasiūlo skirti Giedrių Samulevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos narį 

atstovu į geriausių 2007-2013 m. programavimo periodu įgyvendintų projektų atrankos komisiją. 

  

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Skirti Giedrių Samulevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos narį, atstovu į geriausių  

2007-2013 m. programavimo periodu įgyvendintų projektų atrankos komisiją.   

 

Sprendimas pridedamas. 

 

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

 

 Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

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

(toliau Planas). Supažindinama su regiono savivaldybių pateiktais planuojamais regioniniais 

projektais ir  jiems įgyvendinti planuojamomis lėšomis. Informuoja apie šiuo metu vykdomą Plano 

derinimą su ministerijomis.  

 

 Vyksta diskusija. 

 

Algirdas Vrubliauskas pasiūlo atidėti šio dokumento tvirtinimą, nes reikalinga išsamiau 

peržiūrėti planuojamus projektus ir siūlo nustatyti konkrečią tvirtinimo datą. 

  

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Pritarti Alytaus regiono 2014-2020 metų plano projektui (pridedama). 

2. Nustatyti, kad galutinai suderinus su ministerijomis tvirtinimui planas būtų pateikiamas 

ne vėliau kaip iki š.m. spalio 30 d. 

 

Sprendimas pridedamas. 

  

8.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / 

trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.  

 

Vidas Raštikis informuoja, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija baigė 

įgyvendinti projektą „Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano parengimas“ ir  

nepanaudojo 15 497,01 Eur ES paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Alytaus regiono 

projektų sąrašą pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 

savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, patikslinant minėto projekto 

finansavimo šaltinius. Visi projektai pagal minėtą priemonę yra baigti ir liko nepanaudota 43 

292,97 Eur ES paramos lėšų. 

  

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

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

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas “ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės 

plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“, sąrašą Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2011 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.51/6S-20, patikslinant projekto „Alytaus miesto plėtros 

iki 2020 metų strateginio plano parengimas“ finansavimo šaltinių sumas: vietoje bendra projekto 

vertė „43 778,80 Eur“ įrašant „25 547,02“; vietoje ES fondų lėšos „37 211,98 Eur “ įrašant „21 

714,97 Eur“; vietoje pareiškėjo ir partnerio lėšų suma „6 566,82 Eur“ įrašant „3 832,052 Eur“ 

(sąrašas pridedamas). 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

9.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. 

 

Vidas Raštikis informuoja, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija baigė 

įgyvendinti projektą „Lazdijų rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų 

likvidavimas“ ir nepanaudojo 973,52 Eur sąraše numatytų ES paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai, 

siūloma tikslinti projekto „Lazdijų rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių 

objektų likvidavimas“ finansavimo šaltinius. Viso lieka nepanaudota 974,26 Eur ES paramos lėšų, 

skirtų minėtai priemonei įgyvendinti. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, 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-06-R „Praeityje 

užterštų teritorijų tvarkymas“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2009 m. liepos 21 d.  sprendimu Nr. (10.18)-7R-3, patikslinant projekto „Lazdijų 
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rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas“ finansavimo 

šaltinių sumas: vietoje bendra projekto vertė „481 971,49 Eur “ įrašant „480 946,73 Eur“; vietoje 

ES fondų lėšos „457 872,91 Eur“ įrašant „456 899,39 Eur“; vietoje pareiškėjo ir partnerio lėšų suma 

„24 098,58 Eur“ įrašant „24 047,34 Eur“ (sąrašas pridedamas). 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

10.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. 

 

Vidas Raštikis informuoja, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija baigė 

įgyvendinti projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Verstaminuose steigimas“ ir nepanaudojo 

172,21 Eur sąraše numatytų ES paramos lėšų skirtų regionui. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti 

projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Verstaminuose steigimas“ finansavimo šaltinius. 

Lieka nepanaudota 293,99 Eur paramos lėšų skirtų, minėtos priemonės įgyvendinimui. Visi 

projektai pagal minėtą priemonę yra baigti. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 

socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių 

centrų kaimo vietovėse steigimas“, sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtintą Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18) - 4R- 3  patikslinant projekto 

„Universalaus daugiafunkcio centro Verstaminuose steigimas“ finansavimo šaltinius: vietoje bendra 

projekto vertė „417 059,78 Eur“ įrašant „416 857,05 Eur“; vietoje ES fondų lėšų suma „354 500,70 

Eur“ įrašant „354 328,49 Eur“; vietoje pareiškėjo ir partnerio lėšų suma „62 559,08 Eur“ įrašant „62 

528,56 Eur“ (sąrašas pridedamas).  

 

Sprendimas pridedamas. 

 

11.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 

   

Vidas Raštikis informuoja, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija baigė 

įgyvendinti projektus: 

1.  „Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“ bei nepanaudojo 

758,14 EUR sąraše numatytų ES paramos lėšų skirtų regionui; 

2. „Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“ bei nepanaudojo 

425,63 EUR sąraše numatytų ES paramos lėšų skirtų regionui; 

3. „Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“ bei nepanaudojo 

348,05 EUR sąraše numatytų ES paramos lėšų skirtų regionui. 

Visi projektai pagal minėtą priemonę yra baigti ir lieka nepanaudota 14 133,46 EUR ES 

paramos lėšų skirtų regionui priemonės įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti 

aukščiau išvardintų projektų finansavimo šaltinius. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 

socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio 
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ugdymo įstaigas“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui  patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d 

Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-8R-2, patikslinant: 

1. Alytaus miesto savivaldybės projekto  „Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“ bendrą projekto vertę vietoje „186 994,80 Eur“ įrašant „186 102,87 Eur “; ES 

fondų lėšų sumą vietoje „158 945,58 Eur“ įrašant „158 187,44 Eur“; pareiškėjo ir partnerio lėšų 

sumą vietoje „28 049,22 Eur“ įrašant „27 915,43 Eur“; 

2. Alytaus miesto savivaldybės projekto „Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“  bendrą projekto vertę vietoje „203 312,97 Eur“ įrašant „202 812,22 Eur“; ES 

fondų lėšų sumą vietoje „172 816,02 Eur“ įrašant „172 390,39 Eur“; pareiškėjo ir partnerio lėšų 

sumą vietoje „30 496,95 Eur“ įrašant „30 421,83 Eur“; 

3. Alytaus miesto savivaldybės projekto  „Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“  bendrą projekto vertę vietoje „206 567,71 Eur“ įrašant „206 158,25 Eur“; ES 

fondų lėšų sumą vietoje „175 582,56 Eur“ įrašant „175 234,51 Eur“; pareiškėjo ir partnerio lėšų 

sumą vietoje „30 985,15 Eur “ įrašant „30 923,74 Eur“ (sąrašas pridedamas). 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

12.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. 

 

Vidas Raštikis informuoja, kad 2015 rugsėjo 30 d. gautas Alytaus miesto savivaldybės 

raštas Nr. SD-7823(36.102.) „Dėl VP3-1.1-VRM-01-R  priemonės „Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra“ projektų“.  Rašte prašoma patikslinti informaciją, pateiktą 2015-09-22 raštu 

Nr. SD-7492(36.102.). Atsižvelgiant į tai, kad baigiami įgyvendinti projektai: „Apleistos teritorijos 

Žaliojoje gatvėje sutvarkymas, pašalinant krūmus ir šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant 

gatvės paviršių“ ir „Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai: 

pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimas, 

kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros rekonstrukcija ir įrengimas (Didžiosios Dailidės 

sutvarkymas)“, numatoma sutaupyti 534 286,87 Eur ES paramos lėšų (atitinkamai 394 232,61 Eur 

ir 140 054,26 Eur). Prašoma skubos tvarka patikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą ir minėtas 

lėšas atitinkamai perkelti projektui „Buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir 

Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcija (Naujosios ir 

Pramonės g. pramonės zonų infrastruktūros sutvarkymas“ ir projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

infrastruktūros, jungiančios Alytaus piliakalnį bei jo prieigas su Kurorto ir Miško parkais, įrengimas 

ir šių teritorijų sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui ir rekreacijai“.   

 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių 

ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 11, patvirtintą  Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu  Nr.(10.18)-8R-5 (pridedama) patikslinant: 

1.  projekto „Buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus mėsos 

kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcija (Naujosios ir Pramones g. pramonės 

zonų infrastruktūros sutvarkymas)“ finansavimo šaltinių sumas: bendrą projekto vertę vietoje „3 

359 623,19 Eur“ įrašant „3 607 569,79 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „2 855 679,70 Eur“ įrašant 

„3 066 434,32 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „251 971,75 Eur“ įrašant „270 567,75 

Eur“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „251 971,74 Eur“ įrašant „270 

567,75 Eur“; 
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2. projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, jungiančios Alytaus piliakalnį bei jo 

prieigas su Kurorto ir Miško parkais, įrengimas ir šių teritorijų sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui 

ir rekreacijai“ finansavimo šaltinių sumas: bendrą projekto vertę vietoje „8 800 733,30 Eur“ įrašant 

„9 087 073,57 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „7 480 623,30 Eur“ įrašant „7 724 012,53 Eur“, 

pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „660 055,00 Eur“ įrašant „681 530,52 Eur“; LR valstybės 

biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „660 055,00 Eur“ įrašant „681 530,52 Eur“; 

3. projekto „Apleistos teritorijos Žaliojoje gatvėje sutvarkymas, pašalinant  krūmus ir 

šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant gatvės paviršių (santrumpa – „Žalioji gatvė“)“ 

finansavimo šaltinių sumas: bendrą projekto vertę vietoje „2 947 719,42 Eur“ įrašant „2 553 486,81 

Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „2 505 561,50 Eur“ įrašant „2 170 463,78 Eur“, pareiškėjo ir 

partnerio lėšų sumą vietoje „221 078,96 Eur“ įrašant „191 511,51 Eur“; LR valstybės biudžeto 

(bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „221 078,96 Eur“ įrašant „191 511,52 Eur“,  

4. projekto „Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai: 

pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimas, 

kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros rekonstrukcija ir įrengimas (santrumpa - 

Didžiosios Dailidės sutvarkymas)“ finansavimo šaltinių sumas: bendrą projekto vertę vietoje „775 

273,06 Eur“ įrašant „635 218,80 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „658 982,10 Eur“ įrašant „539 

935,97 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „58 145,48 Eur“ įrašant „47 641,40 Eur“; LR 

valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „58 145,48 Eur“ įrašant „47 641,40 Eur“, 

(sąrašas pridedama). 

 

Sprendimas pridedamas. 

 

13.SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybą 2015 m. 

rugsėjo 30 d. raštu Nr.1D-7915 (22) kreipėsi LR vidaus reikalų ministerija, prašydama deleguoti 

atstovą į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo 

darbo grupę (raštas pridedamas). Ši darbo grupė sudaroma vadovaujantis Integruotų teritorijų 

vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2014 m. 

liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 28 punktu. Programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupių 

personalinę sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras.  

Taip pat informuoja, kad Vidaus reikalų ministerija tuo pačiu raštu kreipėsi į Alytaus miesto, 

Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybės dėl savo atstovų delegavimo į minėtą darbo 

grupę. 

 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Deleguoti Gintautą Salatką, Alytaus regiono plėtros tarybos narį į Alytaus regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

2. Paskirtam atstovui negalint dalyvauti Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžiuose, vietoje jo deleguoti Giedrių 

Samulevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos narį. 

 

 Sprendimas pridedamas. 

 

14.SVARSTYTA. Kiti klausimai.  
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Vytautas Grigaravičius, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas, derina planuojamo 

sekančio posėdžio datą. 

  

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Sekantį posėdį organizuoti š. m. spalio 26 d. 10 val. Lazdijuose. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  


