
 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2016-03-02  Nr. 51/6P-2 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2016 m. kovo 2 d. 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Algis Kašėta, Sigitas Leonavičius, 

Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Aurimas 

Truncė, Algirdas Vrubliauskas. 

Kviesti dalyvauti asmenys: Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Prienų rajono 

savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  

direktorius Algirdas Reipas. 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 10 tarybos narių iš 12. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą Alytaus regione 2015 metais. 

2. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. pakeitimo. 

3. Dėl 2014-2020 m.  Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

priemonės Nr.05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo patvirtinimo. 

4. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimo. 

5. Dėl pritarimo sveikatos priežiūros fakulteto steigimui Alytaus kolegijoje. 

6. Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimas 2015 m. 

 

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. 

 

1. SVARSTYTA. Informacija apie atliekų tvarkymą Alytaus regione 2015 metais. 

Algirdas Reipas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, informavo apie 

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatą: savivaldybės iki 2016 metų privalo 

užtikrinti, kad visiems savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų 

sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Pateikė informaciją apie 

viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumą regione ir Birštono bei Prienų 

savivaldybėse. Pristatė esamą regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei numatomą kurti  

infrastruktūrą  (2 priedas).  

 

Vyksta diskusija svarstomu klausimu. 

Ričardas Malinauskas atkreipė dėmesį, kad savo pranešime Algirdas Reipas pateikė 

informaciją, lygindamas atliekų tvarkymą regione su Europos Sąjungos keliamais reikalavimais ir 
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jų vykdymu. Sakė, kad pirmiausia turėtume analizuoti informaciją Lietuvos mastu bei lyginti savo 

regioną su kitais šalies regionais. 

Algirdas Reipas  informavo, kad kiekvienais metais leidžiamas leidinys apie atliekų 

tvarkymą Lietuvoje. Artimiausiu metu bus 2015 m. duomenys.  

Algirdas Vrubliauskas sakė, kad nuo viešos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

galima atleisti 3-5 proc. gyventojų. Vienos savivaldybės sudaro sąlygas naudotis šia paslauga 100 

proc. gyventojų, kitos mažiau. Sakė, kad yra galimybes visiems naudotis šia paslauga 100 proc., 

tame tarpe ir Alytaus rajone. 

Algirdas Reipas  informavo, kad Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane 

nustatytos vietovės  ir reikalavimai. 

Ričardas Malinauskas sakė, kad įvairios kompanijos domisi maisto atliekų surinkimu. 

Klausė kokia yra situacija ir perspektyvos. 

Algirdas Reipas  paaiškino, kad su verslininkais UAB ARATC yra sudaręs sutartis dėl 

maisto atliekų surinkimo. Druskininkų savivaldybėje sukauptos maisto atliekos vežamos į ARATC. 

Sakė, kad nereikia dar vienų įrenginių anaerobiniam atliekų apdorojimui.   

Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti informacijai apie atliekų tvarkymą Alytaus regione 

2015 metais. 

 

NUTARTA: 

1.Pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai (3 priedas). 

 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2.SVARSTYTA.  Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. pakeitimai. 

Algirdas Reipas  informavo, kad siekiant užtikrinti LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 

d. nutarimu Nr. 366 patvirtintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų 

užduočių įgyvendinimą, būtina pakeisti 2013 m. birželio 12 d. Alytaus regiono plėtros tarybos 

sprendimu Nr. 51/6S-148 patvirtintą Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą 2014-2020 m., 

numatant papildomas priemones nustatytoms užduotims įgyvendinti. Pristatė planuojamas 

priemones (4 priedas). 

 Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 

m. pakeitimams. 

 

NUTARTA: 

1. Pakeisti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą 2014 - 2020 m, papildant 

31 lentelę : 

1.1.  1.3.6 papunkčiu: „įrengti daiktų keitimosi ir paruošimo pakartotinai naudoti aikštelę 

(punktą), ARATC, 2016- 2020, ES parama, kitos lėšos; 300 000 Eur “. 

1.2. 3.2.8 papunkčiu: „ Įrengti regioninę didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Liepų g. 

1A, Miesto kolonijos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., ARATC; 2016-2020 m.; ES parama, kitos 

lėšos; 300 000 Eur (iš jų investicinės – 60 000 Eur )“; 

1.3. 3.2.9 papunkčiu: „ Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Jasauskų k., 

Kaniavos sen., ARATC; 2016-2020 m.; ES parama, kitos lėšos; 300 000 Eur (iš jų investicinės – 60 

000 Eur )“; 

1.4. 2.2.11 papunkčiu: „iki 2017 m. pabaigos įdiegti ir organizuoti maisto/virtuvės atliekų 

rūšiuojamąjį surinkimą, Savivaldybių administracijos, ARATC, 2017, 2018-2020, ES parama, 

savivaldybių biudžeto lėšos, kitos lėšos; 811 000 Eur”. 

  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
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3.SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 m.  Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonės Nr.05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo patvirtinimo. 

Algirdas Reipas  informavo Alytaus regionas įgyvendins regioninę priemonę Nr. 05.2.1-

APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kurios pareiškėjai bus 

regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Alytaus regionui planuojama skirti 3 352 807,77 Eur ES 

paramos lėšų. Pagal minėtą priemonę planuojamoms remti veikloms, UAB ARATC rengia 

dokumentus paraiškos teikimui. Pristatė planuojamo projekto veiklas ir ribas, projekto finansavimą. 

Šiuo metu priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas nėra patvirtintas. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. Buvo diskutuojama apie kitus projekto dalyvius- 

Birštono ir Prienų savivaldybes, kurios priklauso Kauno regionui. Aptarta Stebėsenos komiteto 

nustatyti specialieji rodikliai, kaip jie planuojami pasiekti regione. Taip pat buvo diskutuojama apie 

galimą atliekų tvarkymo paslaugų brangimą. 

Ričardas Malinauskas priminė, kad 2015 m. birželio 2 dieną Druskininkuose vykusiame 

regiono plėtros posėdyje, tarybos nariai diskutavo apie planuojamų regioninių priemonių 

įgyvendinimą. Be kitų klausimų, buvo kalbėta ir apie lėšų perskirstymą tarp regioninių priemonių,  

skirtų kraštovaizdžiui ir atliekoms tvarkyti. Kalbėjo apie poreikį perskirstyti lėšas, kadangi visose 

savivaldybėse yra problemų tvarkant kraštovaizdį.  

Lėšų perskirstymui tarp regioninių priemonių skirtų kraštovaizdžiui ir atliekoms tvarkyti 

pritarė ir Artūras Margelis. 

Vytautas Grigaravičius atkreipė dėmesį, kad šiuo metu minėtos priemonės projektų 

finansavimo sąlygų aprašas nėra patvirtintas. Sakė kada bus patvirtintas, tada ir diskutuosime. Sakė, 

kad šiuo metu nėra ką perskirstyti. 

Algirdas Reipas  prašė tarybos protokoliškai pritarti UAB ARATC viešiesiems pirkimams, 

kad pradėtų parengiamuosius projekto įgyvendinimo darbus. 

Algirdas Vrubliauskas kalbėjo apie planuojamus pasiekti rodiklius regionui tvarkant 

atliekas ir pritarė Ričardo Malinausko nuomonei. 

 

4.SVARSTYTA.  Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimas. 

Vidas Raštikis,  Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyr. specialistas informavo, kad kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybė 2016 m. 

sausio 6 d. raštu Nr.1-46 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano tikslinimo“, prašydama 

vadovaujantis Regionų plėtros plano rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu  Nr. I V-706 ,,Dėl Regionų plėtros planų rengimo 

metodikos patvirtinimo“ 28 punktu, patikslinti Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. planą, t. y. 

patikslinant keturių projektų pavadinimus. Atsižvelgiant į tai, kad rašte minimi projektai yra įtraukti 

į Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, regiono plėtros tarybos sekretoriatas 

elektroniniu paštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentą, 

atsakingą už integruotą teritorijų vystymo programos įgyvendinimą, dėl derinimo keičiant projektų 

pavadinimus. Regioninės politikos departamento specialistai neprieštaravo, kad projektų „Lazdijų 

miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. 

Gustaičio g. ir tarp Vilties g. ir M. Gustaičio g. infrastruktūros sutvarkymas“ ir „Modernizuoti 

kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje: pastato 

rekonstrukcijos ir remonto darbai, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Motiejaus Gustaičio 

memorialinis namas Seinų g. 31, Lazdijai“ pavadinimų keitimas būtų pripažintas kaip neesminis 

keitimas. Nesutiko dėl kitų dviejų projektų pavadinimų keitimo, nekeičiant Alytaus regiono 

integruotų teritorijų vystymo programos. Atsižvelgiant į tai siūloma keisti Alytaus regiono plėtros 

2014-2020 m. planą, pakeičiant dviejų sprendimo projekte įrašytų projektų pavadinimus. 
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NUTARTA: 

Keisti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą, patvirtintą  Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2015 m spalio 26 d. sprendimu  Nr.51/6D-34 pakeičiant: 

1.  Projekto Nr. 1.1.1.4.3 pavadinimą vietoje „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros 

plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g. ir M. Gustaičio 

g. infrastruktūros sutvarkymas“ įrašant „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III 

etapas.“ 

2. Projekto Nr. 1.1.1.8.4 pavadinimą vietoje „Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje: pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Motiejaus Gustaičio memorialinis namas Seinų g. 31, Lazdijai“ 

įrašant „Motiejaus  Gustaičio  memorialinio  namo  kompleksinis sutvarkymas“ . 

 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

5.SVARSTYTA.  Dėl pritarimo sveikatos priežiūros fakulteto steigimui Alytaus 

kolegijoje. 

Danutė Remeikienė, Alytaus kolegijos direktorė, pristatė Sveikatos priežiūros fakulteto 

steigimo idėją Alytaus kolegijoje. Alytaus kolegija, vienintelė aukštoji mokykla Alytaus regione, 

rengianti profesinio bakalauro laipsnį įgyjančius specialistus praktikus, atsižvelgdama į ūkio ir 

darbo rinkos poreikius bei darbdavių ir specialistų rekomendacijas, kasmet atnaujina, koreguoja bei 

kuria naujas studijų programas. 2015-2016 metais Alytaus kolegija atliko Alytaus apskrities 

gydymo ir reabilitacijos įstaigų vadovų apklausą ir įvertino bendrosios praktikos slaugos darbuotojų 

statistinį amžių, išsilavinimo lygį ir jų poreikį. Analizė parodė, kad regione jau šiuo metu labai 

trūksta kvalifikuotų bendrosios praktikos slaugos specialistų, o artimiausiu metu jų poreikis dar 

augs. Atkreipė dėmesį į tai, kad apie 4/5 šių darbuotojų yra 45-65 metų amžiaus, 1/3 šių darbuotojų 

– 55-65 metų amžiaus. Jeigu 2016 metais Alytaus kolegija priimtų pirmuosius studentus į 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programą, tai 2020 metais, išleidus pirmąją jų laidą, poreikis 

šiems specialistams jau būtų išaugęs mažiausiai po 50 per kiekvienus būsimuosius metus. Be to  

Pietų Lietuvos regione sveikatos priežiūros specialistai iki šiol nebuvo rengiami. 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. Diskutuota apie galimą fakulteto finansavimą, 

planuojamas specializacijas. 

 

NUTARTA: 

1.Pritarti dėl Sveikatos priežiūros fakulteto steigimo ir Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programos atidarymo ir realizavimo Alytaus kolegijoje. 

2.Kreiptis  į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją. 

 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos 

įgyvendinimas 2015 m. 
Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė, informavo apie situaciją įgyvendinant Alytaus regiono 

integruotos teritorijos vystymo programą 2015 m. Minėta programa įgyvendinama Alytaus, 

Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos miestuose. Pristatė Programos tikslą, uždavinius, planuojamus 

veiksmus bei jiems įgyvendinti numatytas lėšas. Programą įgyvendinančios savivaldybės parengė 

įgyvendinimo ataskaitą, kurią pristatė savivaldybės tarybai, Vidaus reikalų ministerijai ir programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei. Techninę pagalbą rengiant Programos ataskaitą teikė 

Regioninės plėtros departamento Alytaus apskrities skyrius. Ataskaitoje įvertinta veiksmų 

įgyvendinimo eiga, pasiekimas, pateikti pasiūlymai dėl programos tikslinimo. Sakė, kad  Vidaus  
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reikalų ministerija atlieka programų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, analizuoja pasiektus 

rezultatus atsižvelgdama į programų įgyvendinimo ataskaitas. Vidaus reikalų ministras 2016 m. 

vasario 17 d. įsakymu Nr.1V-114 patvirtino Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinacinę grupės personalinę sudėtį. 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                  Vilija Vervečkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  


