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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2016-02-09  Nr. 51/6P-1 

Varėna 
 

Posėdis įvyko 2016 m. vasario 9 d. 10.00 val. 
Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 
Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 
Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Virginijus Jaruševičius, Algis 

Kašėta, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Linas 
Urmanavičius,  Algirdas Vrubliauskas. 

Kviesti dalyvauti asmenys: Aplinkos projektų valdymo agentūros vyriausiasis patarėjas 
Kęstutis Tuminas, UAB Struktūrinių investicijų konsultavimo centro projektų įgyvendinimo grupės 
vadovas Gintaras Bleizgys, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius Rolandas Žakas,  pavaduotojas – 
Tomas Valatka; UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius Vidas Jakimavičius; AB „Lazdijų 
vanduo“ direktoriaus pavaduotoja Živilė Šatienė; UAB „Varėnos vandenys“ direktorius Eimantas 
Kirkliauskas,  

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  
Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 10 tarybos narių iš 12. 

 
DARBOTVARKĖ: 
1.Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos per 2015 metus. 
2.Dėl 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ planuojamų rodiklių ir projektų 
finansavimo galimybių. 

3. Dėl Alytaus miesto vietos plėtros strategijos 2016 – 2020 m. atitikimo Alytaus regiono 
2014-2020 m. plėtros planui.  

4.Dėl Druskininkų miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimo Alytaus 
regiono 2014-2020 m. plėtros planui.   

5.Dėl Lazdijų miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimo Alytaus regiono 
2014-2020 m. plėtros planui.  

6.Dėl Varėnos miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimo Alytaus regiono 
2014-2020 m. plėtros planui.  

7.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal priemones: „Savivaldybių institucijų 
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“; „Teritorijų planavimas“; „Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra“; „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“; „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. 

8.Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 
populiacijos reguliavimas“ 

9.Dėl kito Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio. 
 

Posėdį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas 
Grigaravičius.  

Informavo, kad posėdyje dalyvauja 10 tarybos narių (iš 12). Kvorumas yra. Siūlė tvirtinti 
posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas buvo patvirtinti bendru sutarimu. 
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Taip pat informavo, kad gautas tarybos nario Sigito Leonavičiaus pritarimas pateiktiems 
sprendimų projektams. Tarybos narys posėdžio metu buvo išvykęs ir savo nuomonę pareiškė iš 
anksto užpildydamas tarybos nario balsavimo lapą, kuris numatytas Alytaus regiono plėtros tarybos 
darbo reglamente 1 priedas (pridedama). 

 
1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos per 2015 metus ataskaita. 

 
Pranešėjas Vytautas Grigaravičius informavo, kad visi tarybos nariai yra supažindinti su  

Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos per 2015 metus ataskaita. Klausė ar reikia ją pristatyti. (2 
priedas).  

 
Tarybos nariai su ataskaita susipažinę ir ataskaitai pritarė bendru sutarimu. 

 
2.SVARSTYTA.  05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ planuojami 
rodikliai ir projektų finansavimo galimybės. 

  
Pranešėja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė supažindino su situacija planuojant 
įgyvendinti Alytaus regiono projektus pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Ji informavo, kad pagal  
regionui tenkantį ES paramos lėšų limitą minėtai priemonei įgyvendinti,  Alytaus regionui skirta     
7 788 067,52 Eur ES paramos lėšų. Atkreipė dėmesį, į tai, kad norint jog ši suma būtų skirta 
Alytaus regiono projektams, turi būti pasiekti priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 
nustatyti regionui stebėsenos rodikliai. Šie rodikliai turi būti nurodyti projekto vykdytojo 
paraiškoje. Informavo, kad buvo suorganizuota keletas pasitarimų su regiono savivaldybių bei 
vandentvarkos įmonių specialistais. Pasitarimų metu paaiškėjo, kad tiek Alytaus regione, tiek 
kituose Lietuvos regionuose nebus pasiekti du rodikliai: (P.N.050) Gyventojai, kuriems teikiamos 
vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius ir 
(P.S.333) Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis km. Atsižvelgiant į tai, 
Aplinkos ministerija parengė minėtos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą. 
Jame numatyti planuojamų rodiklių įkainiai, pagal kuriuos bus mažinama finansavimo suma nuo 
regionui skirto ES paramos lėšų limito, jeigu nebus pasiekti priemonės projektų finansavimo sąlygų 
apraše nustatyti stebėsenos rodikliai regionui. Taip pat pasitarimų su savivaldybių specialistais metu 
buvo diskutuojama, kad reikia maksimaliai išnaudoti regionui numatytas ES paramos lėšas projektų 
įgyvendinimui. 

 
Vyksta diskusija svarstomu klausimu. 

 
Ričardas Malinauskas klausė, kam atiteks lėšos, jei regionas jam skirto limito nepanaudos. 
Kąstytis Tuminas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros vyriausiasis patarėjas, sakė, kad šis klausimas keliamas daugelyje šalies regionų. Jau 
žinoma, kad yra regionai, kurie nustatytus rodiklius planuoja pasiekti. Nebloga situacija siekiant 
įgyvendint tinklų plėtros rodiklį.  Tai aktualu mažoms gyvenvietėms, nes iškyla projektų 
kofinansavimo klausimas. Nepanaudotas lėšas gali būti siūloma panaudoti tiems, kurie gali ir nori 
jas panaudoti įgyvendinant projektus pagal minėtą priemonę. Gali būti lėšos nukreipiamos į kitus 
sektorius (pvz. kelių infrastruktūros). Tai gali paaiškėti tik po pirmojo projektų įgyvendinimo etapo, 
t.y. po 2018 m. 

Linas Urmanavičius klausė, ar regione liks numatytos lėšos. 
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Kąstytis Tuminas atsakė, kad planuojama mažinti regiono limitą jei rodikliai nebus 
pasiekti. 

Vytautas Grigaravičius siūlė išklausyti vandentvarkos specialistų nuomonę. 
 

UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius Rolandas Žakas informavo, kad 97 proc.  Alytaus 
miesto gyventojų yra prijungti prie geriamojo vandens tinklų. Problema yra šiuos tinklus prižiūrėti, 
todėl į tai ir orientuojasi. Yra parengti projektai. Pakomentavo situaciją. 

Tomas Valatka UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas komentavo paslaugų 
įkainius ir numatytų rodiklių pasiekimą pagal įkainius. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad reiktų palikti 
tuos įkainius, pagal kuriuos buvo skirstomos lėšos regionams, t.y. orientuotis į rinkos vertę. 

UAB „Varėnos vandenys“ direktorius Eimantas Kirkliauskas ir UAB „Druskininkų 
vandenys“ atstovas Vidas Jakimavičius kalbėjo apie rodiklių pasiekimą ir įmonių indėlį juos 
įgyvendinant. 

AB „Lazdijų vanduo“ atstovė Živilė Šatienė sakė, kad veiklų pagal minėtą priemonę yra 
daug, viena veikla probleminė. 

UAB Struktūrinių investicijų konsultavimo centro projektų įgyvendinimo grupės vadovas 
Gintaras Bleizgys teigė, nustatyti rodikliai regionui neatitinka jo ypatumų. Vieni numatyti rodikliai 
viršijami, kiti gali būti nepasiekiami. Viršijant keletą kartų kai kuriuos rodiklius, lėšos gali būti 
paimtos iš vienų savivaldybių ir perkeliamos kitoms. Tos, kurios viršija rodiklius, nepatirs 
nuostolių. Sakė, kad reiktų investuoti ten, kur regionui būtų geriau. 

Kąstytis Tuminas sakė, kad priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ prioritetas – mažos gyvenvietės. Tai 
aktualu Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonams. Yra kofinansavimo problema. Reikia ieškoti 
kompromiso, kad lėšos numatytos minėtai priemonei liktų regione. 

Ričardas Malinauskas atkreipė dėmesį, kad tam tikru laikotarpiu, dalis Varėnos rajono 
gyventojų buvo prijungta prie Druskininkų savivaldybės. Todėl Druskininkams taip pat reikalingi 
plėtros projektai. 

Algis Kašėta klausė ar nereikėtų merams kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl rodiklių 
pasiekimo Alytaus regionui. 

Kąstytis Tuminas atsakė, kad tie rodikliai, kuriuos regionas pagal paskutinius duomenis 
viršija, daugiau yra formalūs. Sakė, kad kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl rodiklių pasiekimo 
Alytaus regionui, neverta. 

 
Artūras Margelis teigė, kad šis klausimas neišdiskutuotas ir pasitarę su kitais tarybos 

nariais Algirdu Vrubliausku, Arvydu Balčiūnu bei Gintautu Salatka šio klausimo nagrinėjime 
toliau nedalyvaus ir paliko posėdžių salę.  

 
Vyksta diskusija toliau. Diskutuojama apie duomenų pateikimą įgyvendinant planuojamus 

projektus pagal minėtą priemonę. 
 

Jurgita Butrimaitė paaiškino kaip duomenys dėl rodiklių pasiekimo planuojant įgyvendinti 
minėtą priemonę buvo renkami, analizuojami ir apskaičiuojami. Siūlymus teikė regiono 
vandentvarkos įmonių bei savivaldybių atstovai, su jais buvo išdiskutuotas ir parengtas Regiono 
plėtros tarybai siūlomas rodiklių įkainių apskaičiavimas.  

 
Algis Kašėta apgailestavo, kad kiti tarybos nariai paliko posėdžių salę. Sakė, kad turime visi 

ieškoti sprendimo.  
 

Siūlė balsuoti už pirmąjį variantą. Tarybos nariai neprieštaravo siūlymui. 
Vyksta balsavimas dėl pirmojo varianto. 
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I  VARIANTAS 

RODIKLIAI (P.N.050)  
Gyventojai, 

kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 

paslaugos 
naujai 

pastatytais 
geriamojo 
vandens 

tiekimo tinklais 
(skaičius) 

(P.N.051)  
Gyventojai, 

kuriems teikiamos 
vandens tiekimo 

paslaugos iš naujai 
pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų 
geriamojo vandens 
gerinimo įrenginių 

(skaičius) 

(P.N.053) 
Gyventojai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos 

naujai 
pastatytais 

nuotekų 
surinkimo 

tinklais (GE) 

(P.N.054) 
Gyventojai, 

kuriems 
teikiamos 

nuotekų valymo 
paslaugos 

naujai 
pastatytais ir 

(arba) 
rekonstruotais 

nuotekų valymo 
įrenginiais (GE) 

(P.S.333) 
Rekonstruotų 

vandens 
tiekimo ir 
nuotekų 

surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rodiklio 
įkainiai, Eur 

1 810,00 376,51 1 810,00 682,86 126 553,24 

Rodikliui 
pasiekti skirta 
ES lėšų suma, 

Eur 

2 016 340 586 979 1 411 800 988 783 2 784 171 

 
BALSAVO: 
Už-6; 
Prieš-0; 
Balsavime nedalyvavo-4; 

 
PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
1.Pritarti nustatytiems rodiklių įkainiams (P.N.050 - 1810 Eur/gyv.; P.N.051- 376,51 

Eur/gyv.; P.N.053 - 1 810,00 Eur/gyv.; P.N.054 - 682,86 Eur/gyv.; P.S.333 - 126 553,24 Eur/km), 
neviršinant regiono rodiklio pasiekimui skirtos ES lėšų sumos (lentelė „I variantas“). 

2.Pareiškėjams tenkančią ES lėšų dalį apskaičiuoti siekiamo rodiklio reikšmę dauginant iš 
nustatyto rodiklio įkainio. 
 

3.SVARSTYTA. Alytaus miesto vietos plėtros strategijos 2016 – 2020 m. atitikimas 
Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui.  

 
Vaclovas Goštautas, Alytaus miesto VVG valdybos pirmininkas, pristatė Alytaus miesto 

vietos plėtros strategijos 2016 – 2020 m. atitikimą Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui. 
Pakomentavo planuojamas įgyvendinti veiklas. 

 
NUTARTA: 
1.Pritarti Alytaus miesto vietos plėtros strategijos projektui (toliau – strategijos projektas) 

(projektas pridedamas, 3 priedas); 
2.Pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 

26 d.  sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 1 
Prioriteto  „Konkurencinga ekonomika“ 1.1.Tikslo „Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti 
sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus 
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gyvenimo kokybės netolygumus prioritetus, tikslus ir uždavinius“ 1.1.1. Uždavinį „Sudaryti sąlygas 
darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę infrastruktūrą,  gamtos, kultūros 
paveldo objektus ir kultūros įstaigas“ bei 2 Prioriteto „Darni bendruomenė“ 2.1. Tikslo „Gerinti 
viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.3. Uždavinį „Padidinti socialinio būsto ir socialinių 
paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“. 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 
4.SVARSTYTA. Druskininkų miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. 

atitikimas Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui.   
 

Artūras Skausmenis, Druskininkų miesto VVG atstovas pristatė Druskininkų miesto vietos 
plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimą Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui.   

 
NUTARTA: 
1.Pritarti Druskininkų miesto vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategijos projektui (toliau – 

strategijos projektas) (projektas pridedamas, 4 priedas); 
2.Pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 

26 d.  sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 1 
Prioriteto  „Konkurencinga ekonomika“ 1.1.Tikslo „Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti 
sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus 
gyvenimo kokybės netolygumus prioritetus, tikslus ir uždavinius“ bei 2 Prioriteto „Darni 
bendruomenė“ 2.1. Tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ uždavinius. 
 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
 

5.Lazdijų miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimas Alytaus regiono 
plėtros planui.  
 

Marius Varnelis, Lazdijų miesto vietos veiklos grupės vadovas pristatė Lazdijų miesto 
vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimą Alytaus regiono plėtros planui. 

 
NUTARTA: 
1.Pritarti 2016 – 2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektui (toliau – 

strategijos projektas) (projektas pridedamas, 5 priedas); 
2.Pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 

26 d.  sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2 
Prioriteto „Darni bendruomenė“ 2.1. Tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 
2.1.2 Uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų 
grupėms mažinant sveikatos netolygumus ir skatinant sveiką senėjimą“, 2.1.3. Uždavinį „Padidinti 
socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ ir 
2.1.4 Uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą“.  
 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
 
 

6.SVARSTYTA. Varėnos miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimas 
Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui.  
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Daiva Vaičiulionienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir žemės 
ūkio skyriaus vedėja, pristatė Varėnos miesto vietos plėtros  strategijos 2016 – 2020 m. atitikimo 
Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planui.  

 
NUTARTA: 
1.Pritarti Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros strategijos projektui (toliau – 

strategijos projektas) (projektas pridedamas, 6 priedas); 
2.Pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 

26 d.  sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano Prioriteto 
„Darni bendruomenė“ 2.1. Tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.3. 
Uždavinį „Padidinti socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms 
gyventojų grupėms“ ir 2.1.4 Uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir 
efektyvumą“.  
 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
 

7.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal priemones: 
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“; „Teritorijų 
planavimas“; „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“; „Daugiabučių 
namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“; „Regioninių 
ekonomikos augimo centrų plėtra“. 
 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo, kad įgyvendinus regiono projektus pagal 
priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, susidarė 
nepanaudotų ES paramos lėšų likutis regiono projektų sąraše Nr. 12. Įgyvendinus Druskininkų 
savivaldybės administracijos projektą „Savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros 
valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas“ lieka nepanaudota 613,23 Eur ES 
paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai tikslinami projekto „Savivaldybės tarybos narių, vadovų, 
administracijos karjeros valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas“ finansavimo 
šaltiniai. 

   
Siūlė Alytaus regiono plėtros tarybai pritarti sprendimo projektui.  

 
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“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ sąrašą Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui, 
patikslinant Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Savivaldybės tarybos narių, 
vadovų, administracijos karjeros valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas“ 
finansavimo šaltinius, t. y. vietoje bendra projekto vertė „22.266,01 Eur“ įrašant „21.233,71 Eur“, 
vietoje ES lėšos „18.661,88 Eur“ įrašant „18.048,65 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „3.604,13 Eur“ 
įrašant „3.185,06 Eur“  (sąrašas pridedamas, 8 priedas). 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 
Taip pat informavo, kad įgyvendinus 2007-2013 m. finansinio laikotarpio regioninius 

projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis regiono projektų sąraše Nr.12 pagal 
regioninę priemonę pagal regioninę priemonę „Teritorijų planavimas“. Įgyvendinus Varėnos rajono 
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savivaldybės administracijos projektą „Varėnos rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ 
liko nepanaudota 1.539,77 Eur ES paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai tikslinami projekto finansavimo 
šaltiniai.  

 
Siūlė Alytaus regiono plėtros tarybai pritarti 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“, 
2011-2013 metų laikotarpio sąrašą Nr. 12, patikslinant Varėnos rajono savivaldybės administracijos 
projekto „Varėnos rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ finansavimo šaltinius, t.y. 
vietoje bendra projekto vertė„94.241,66 Eur“ įrašant „92.430.18 Eur“, vietoje ES lėšos „80.105,41 
Eur“ įrašant „78.565,64 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos  „14.136,25  Eur“ įrašant „13.864,54  Eur“ 
(sąrašas pridedamas, 9 priedas). 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 
Toliau informavo, kad įgyvendinant 2007-2013 m. finansinio laikotarpio regioninius 

projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis regiono projektų sąrašuose Nr.11 ir Nr.12 
pagal regioninę priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ dviejų  
projektų. Įgyvendinus Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektą „Socialinių paslaugų 
centro steigimas Alytuje“ lieka nepanaudota 492,18 Eur ES paramos lėšų, o įgyvendinus Lazdijų 
rajono savivaldybės administracijos projektą „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro 
dienos socialinės globos padalinio įsteigimas“ lieka nepanaudota 66,55 Eur ES paramos lėšų. 
Atsižvelgiant į tai, tikslinami projektų finansavimo šaltiniai. 

  
Siūlė Alytaus regiono plėtros tarybai pritarti sprendimo projektui. 

 
NUTARTA: 
1.Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 11 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 Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos projekto „Socialinių paslaugų centro steigimas Alytuje“ finansavimo 
šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „518.452,31 Eur“ įrašant „517.528,85 Eur“, vietoje ES 
lėšos „276.320,45 Eur“ įrašant „275.828,27 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos  „242.131,86 Eur“ įrašant 
„241.700,58 Eur“ (sąrašas pridedamas, 10 priedas). 

2.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 Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos projekto „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos 
socialinės globos padalinio įsteigimas“  finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė 
„207.111,14 Eur“ įrašant „207.032,85 Eur“, vietoje ES lėšos „176.044,47 Eur“ įrašant „175.977,92 
Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos  „31.066,67 Eur“ įrašant „31.054,93 Eur“ (sąrašas pridedamas, 11 
priedas). 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
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Vidas Raštikis,  Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 
apskrities skyriaus vyr. specialistas informavo, kad baigti įgyvendinti projektai „Daugiabučių namų 
atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje“ ir „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono 
savivaldybėje“ pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“. Reikalinga patikslinti regiono projektų sąrašą, nes regiono ES paramos lėšų 
limitas, skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 buvo 
pakeistas 2015 08 26 LRV nutarimu Nr. 915 ir regionui skirtų ES paramos lėšų limitas nustatytas 1 
744 213 eurų (Iš jų Druskininkų savivaldybei – 427 586 eurų, Lazdijų rajono savivaldybei - 1 316 
627 eurų). Druskininkų savivaldybė panaudojo 427 585,74 eurų skirto ES paramos limito (likutis 
0,26 euro), Lazdijų rajono savivaldybė panaudojo 1 316 769,85 euro ES paramos limito arba 142,85 
euro daugiau nei savivaldybei skirtas limitas, nes administruojanti agentūra išmokėjo daugiau nei 
skirta. Baigus įgyvendinti Priemonę regionui skirtas  limitas viršyta 142,59 eurais. Regiono plėtros 
tarybai siūloma tikslinti regiono projektų sąrašą atsižvelgiant į projektams išmokėtas lėšas.  

 
Alytaus regiono plėtros tarybai siūlė pritarti sprendimo projektui. 

 
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 VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ 2007-
2010 metų laikotarpio sąrašą Nr.11, patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d. Alytaus regiono plėtros 
tarybos sprendimu Nr. (10.18)-8R-6 patikslinant: 

1.Lazdijų rajono savivaldybės projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono 
savivaldybėje“ bendrą projekto vertę vietoje „1 549 231,64 Eur“ įrašant „1 549 141,01 Eur“; ES 
fondų lėšų sumą vietoje „1 316 846,91 Eur“ įrašant „1 316 769,85 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų 
sumą vietoje „232 384,73 Eur“ įrašant „232 371,16 Eur“.  

2.Druskininkų savivaldybės projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir 
Leipalingyje“ bendrą projekto vertę vietoje „514 870,69 Eur“ įrašant „503 042,16 Eur“; ES fondų 
lėšų sumą vietoje „437 640,09 Eur“ įrašant „427 585,74 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą  
vietoje „25 037,75 Eur“ įrašant „24 462,54 Eur“, kitų finansavimo šaltinių lėšų sumą vietoje „52 
192,85 Eur“ įrašant „50 993,87 Eur“ ( sąrašas pridedamas). 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

  
Taip pat informavo, kad Alytaus miesto savivaldybė baigė įgyvendinti projektus pagal 

priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“:  „Buvusio Alytaus eksperimentinio namų 
statybos kombinato ir Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcija 
(Naujosios ir Pramonės g. pramonės zonų infrastruktūros sutvarkymas)“, „Vilniaus ir Kauno gatvių 
žiedo, Senamiesčio skvero ir aplinkinių S. Dariaus ir S. Girėno, Vilniaus, Bažnyčios, Alyvų tako 
gatvių aplinkos kompleksinis tvarkymas (šaligatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo, fontano 
rekonstrukcija)“, „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)“, „Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstravimas ir aplinkinės 
teritorijos tvarkymas (Santrumpa - Kraštotyros muziejaus rekonstrukcija)“ ir „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“. Visi regiono projektų 
sąraše esantys projektai baigti. Liko nepanaudota 194 476,21 Eur ES paramos lėšų, kurių regionas 
nepanaudos. Atsižvelgiant į tai, tikslinami minėtų projektų finansavimo šaltiniai. 
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Alytaus  regiono plėtros tarybai siūlė pritarti sprendimo projektui  

 
 
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) patikslinat: 

1.Projekto „Vilniaus ir Kauno gatvių žiedo, Senamiesčio skvero ir aplinkinių S. Dariaus ir S. 
Girėno, Vilniaus, Bažnyčios, Alyvų tako gatvių aplinkos kompleksinis tvarkymas (šaligatvių, 
pėsčiųjų takų, apšvietimo, fontano rekonstrukcija) (santrumpa - Gatvių žiedo, senamiesčio skvero ir 
aplinkinių viešųjų erdvių kompleksinis tvarkymas)“ finansavimo šaltinių sumas, bendrą projekto 
vertę vietoje „2 450 379,67 Eur“ įrašant „2 449 671,49 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „2 082 
822,71 Eur“ įrašant „2 082 339,34 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „183 778,48 Eur“ 
įrašant „183 596,32 Eur“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „183 778,48 
Eur“ įrašant „183 735,83 Eur“. 

2.Projekto „Buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus mėsos 
kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcija (Naujosios ir Pramonės g. pramonės 
zonų infrastruktūros sutvarkymas) (santrumpa – Pramonės zonų sutvarkymas)“ finansavimo šaltinių 
sumas, bendrą projekto vertę vietoje „3 607 569,79 eur“ įrašant „3 578 783,06 Eur“, ES fondų lėšų 
sumą vietoje „3 066 434,32 Eur“ įrašant „3 042 056,22 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą, 
vietoje „270 567,75 Eur“ įrašant „268 416,73 Eur“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) 
lėšas vietoje „270 567,75 Eur“ įrašant „268 310,11 Eur“. 

3.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 „9.087.073,57 Eur“ įrašant 
„8 954 278,27 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „7.724.012,53 Eur“ įrašant „7 611 136,53 Eur“, 
pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „681.530,52 Eur“ įrašant „671 570,87 Eur“; LR valstybės 
biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „681.530,52 Eur“ įrašant „671 570,87 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 „635 
218,80 Eur“ įrašant „568 475,35 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „539 935,97 Eur“ įrašant „483 
204,05 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „47 641,40 Eur“ įrašant „42 635,66 Eur“; LR 
valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „47 641,40 Eur“ įrašant „42 635,64 Eur“.  

5.Projekto „Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos tvarkymas 
(santrumpa – Kraštotyros muziejaus rekonstrukcija)“ finansavimo šaltinių sumas, bendrą projekto 
vertę vietoje „1 271 567,18 Eur“ įrašant „1 271 559,14 Eur“, ES fondų lėšų sumą vietoje „1 080 
832,10 Eur“ įrašant „1 080 825,28 Eur“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje „95 367,54 Eur“ 
įrašant „95 366,92 Eur“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas vietoje „95 367,54 
Eur“ įrašant „95 366,94 Eur“ (sąrašas pridedamas, 12 priedas). 

 
Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 
8.SVARSTYTA.Dalyvavimas projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 
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Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus 
vedėja Vilija Vervečkienė informavo, kad gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 
m. vasario 3 d. raštas Nr. (9-1)–D8-825 kuriuo informavo, kad yra galimybė finansuoti kraujasiurbių 
upinių mašalų populiacijos reguliavimą regione. Rašte nurodoma, kad dotacijos suma negali būti 
didesnė, negu 100 tūkst. eurų ir dalyvaujančios savivaldybės savo lėšomis turi padengti ne mažiau, 
kaip 30 proc. bendros projekto vertės. Be to, ministerija siūlo Alytaus regiono plėtros tarybai 
paskirti savivaldybę, kuri teiktų paraišką. Priminė, kad kraujasiurbių upinių mašalų ekologinio, 
ekonominio poveikio ir neigiamos įtakos biologinei įvairovei bei žmonių sveikatai pietų Lietuvos 
savivaldybių teritorijose problema iki 2010 metų buvo sprendžiama per Alytaus apskritį. Panaikinus 
apskritis Lietuvoje, buvo nutrauktas upinių mašalų populiacijos reguliavimo programos 
finansavimas, pagal kurią buvo skiriamos Valstybės lėšos upinių mašalų naikinimui. Ne kartą upinių 
mašalų naikinimo klausimas buvo svarstytas Alytaus regiono plėtros taryboje. Tarybos vardu dėl šio 
klausimo buvo kreipiamasi į Finansų ir Aplinkos apsaugos ministerijas. Tačiau pastaruosius kelerius 
metus lėšų upinių mašalų naikinimui nebuvo skirta. Tik šiuo metu įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio pataisos ir atsirado galimybė gauti lėšų 
kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimui teikiant paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo 
programos lėšų naudojimo tarybai.  

 
Vyksta diskusija svarstomu klausimu. Diskutuojama, kam pavesti projektą vykdyti ir kaip 

operatyviau jį įgyvendinti. 
 

Ričardas Malinauskas atkreipia dėmesį, kad jau eilę metų šis klausimas nebuvo 
sprendžiamas. Siūlo svarstyti regiono taryboje ir prisidėti visoms regiono savivaldybėms. Tai 
reikalinga visam regionui. 

 
Vytautas Grigaravičius siūlo projekto vykdytoju būti Druskininkų savivaldybei. 

 
Siūlė Alytaus regiono plėtros tarybai pritarti sprendimo projektui. 

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

populiacijos reguliavimas“. 
2. Siūlyti  bendrai finansuoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą projektą prisidedant visoms 

Alytaus regiono savivaldybėms (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, 
Varėnos rajono) lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 proc. bendros projekto vertės.  

3. Į g a l i o t i  Druskininkų savivaldybę teikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 
populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo 
programos lėšų naudojimo tarybai ir gavus finansinę paramą įgyvendinti projektą. 
 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
 

9.Dėl kito Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio. 
 

Vytautas Grigaravičius siūlė sekantį Alytaus regiono plėtros tarybos posėdį organizuoti iki 
š. m. kovo mėnesio, nes artimiausiu metu reikalinga svarstyti visą eilę klausimų dėl atliekų 
tvarkymo regione. 

 
Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 
Regioninės plėtros departamento prie VRM 
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Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  
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