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Alytus 

 
 Pos÷dis įvyko 2009 m. sausio 26 d. 13 val. 
 Pos÷džio pirmininkas – Algimantas Bražionis. 
 Pos÷džio sekretor÷ – Nijol÷ Vagnorien÷. 
 Dalyvavo tarybos nariai: Česlovas Daug÷la, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Vidas 
Mikalauskas, Kristina Miškinien÷, Rima Rakauskien÷, Benius Rūtelionis, Henrikas Šivokas, Alvydas 
Valeiša, Algirdas Vrubliauskas. 
  Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas). 
 
 Darbotvark÷: 
 1.D÷l Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininko.  
 2.D÷l Alytaus regiono pl÷tros plano 2008 -2010 m. priemonių papildymo. 
 3.D÷l Alytaus regiono projektų sąrašų patikslinimo. 
 4.Kiti klausimai. 
 4.1. Informacija apie vartotojų teisių apsaugą Alytaus apskrityje. 
 4.2. Informacija apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo problemas. 
 4.3. Informacija apie naujai įsigaliojusią mokesčių tvarką. 
 4.4  Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija. 
 4.6 Informacija apie Nemuno euroregiono veiklą. 
 4.7 Informacija d÷l vandens telkinių nuomos. 

  
 Pos÷dį pradeda Alytaus apskrities viršininkas Algimantas Bražionis.  
 Atsižvelgiant į tarybos narių išsakytą nuomonę, pos÷dį toliau veda Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
pirmininko pavaduotojas Česlovas Daug÷la. Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 11 iš 11 tarybos narių), 
skelbia pos÷džio pradžią, pateikia tvirtinti papildytą pos÷džio darbotvarkę ir pos÷džio darbo reglamentą.  
 Atsižvelgiant į tarybos narių išsakytą nuomonę 4.1 klausimas siūlomas svarstyti po 1 – ojo klausimo, 
papildomai siūloma įtraukti klausimus d÷l euroregiono Nemunas veiklos bei klausimą d÷l vandens telkinių 
nuomos.  
  
 Darbotvark÷ su papildymais ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.  
 
 1. SVARSTYTA. Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininko rinkimas.  
 
 Alytaus apskrities sekretorius Romas Šukevičius pos÷džio dalyviams primena, kadangi Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1335 „D÷l apskričių viršininkų skyrimo“ nuo 
2008 m. gruodžio 24 d. Alytaus apskrities viršininku paskirtas Algimantas Bražionis ir vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos regionin÷s pl÷tros įstatymo 6 dalies 8 punktu, Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
nuostatais bei reglamentu, Alytaus regiono pl÷tros taryba turi išrinkti regiono pl÷tros tarybos pirmininką bei 
atleisti pirmininką iš pareigų.  
 Česlovas Daug÷la siūlo balsuoti d÷l Eugenijaus Palavinsko atleidimo iš Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos pirmininko pareigų. 
 
 
 Vyksta balsavimas d÷l: 
 1. Eugenijaus Palavinsko atleidimo iš Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininko pareigų. 
 BALSAVO: UŽ —6, PRIEŠ—4, SUSILAIKIUSIŲ—1. 
 
 NUTARTA: 



 2

1. Atleisti Eugenijų Palavinską iš Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininko pareigų. 
 

 Česlovas Daug÷la kreipiasi į tarybos narius, prašydamas siūlyti kandidatus į Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos pirmininko pareigas.  
 Art ūras Margelis pasiūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininku išrinkti Alytaus apskrities 
viršininką Algimantą Bražionį. 
 Kitų pasiūlymų n÷ra. 
 Algirdas Vrubliauskas klausia kaip įsivaizduoja pretendentas į tarybos pirmininko pareigas savo 
veiklą regiono pl÷tros taryboje. 
 Ričardas Malinauskas pasiteirauja ar pirmininkas ateityje bandys įvairius klausimus derinti su 
savivaldybių merais ir glaudžiau bendradarbiauti. 
 Kristina Miškinien ÷ klausia ar pretendentui teko dirbti valstybin÷je institucijoje. 
 Algimantas Bražionis teigia, kad regiono pl÷tros tarybos pirmininko pareigos yra labai atsakingas ir 
svarbus darbo baras. Sprendimai taryboje priimami kolegialiai ir yra pasiruošęs bendradarbiauti ir 
valstybin÷s institucijos darbo specifiką žino. 
 Česlovas Daug÷la kreipiasi į Algimantą Bražionį ir klausia ar jis sutinka būti renkamas į pirmininko 
pareigas.  
 Algimantas Bražionis atsako, kad taip.  
 Atsižvelgiant į tarybos narių siūlymą, vyksta balsavimas d÷l: 
 

1. Algimanto Bražionio, Alytaus apskrities viršininko, išrinkimo Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
pirmininku.  
 
 BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – n÷ra, SUSILAIKIUSIŲ – 1. 
 NUTARTA: 

1. Išrinkti Algimantą Bražionį, Alytaus apskrities viršininką, Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
pirmininku.  
 
 Sprendimas pridedamas. 
 
 Česlovas Daug÷la perduoda pos÷dį toliau vesti naujai išrinktam Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
pirmininkui Algimantui Bražioniui. 
  
  
 2.SVARSTYTA. Informacija apie vartotojų teisių apsaugą Alytaus apskrityje. 

 
 Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas informuoja, kad 
pateiktų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) skundų skaičius per  keletą metų išaugo 
beveik dvigubai. 2008 m. jų gauta daugiau nei 12 tūkst. Pra÷jusiais  metais d÷l vartotojų teisių pažeidimų  
gauta skundų iš  Alytaus miesto - 70 proc., Alytaus rajono-14 proc.,  Druskininkų - 5 proc., Lazdijų - 7 proc. 
ir Var÷nos - 4,5 proc. Daug vartotojų skundų, prašymų, pranešimų  yra gauta d÷l nekokybiškų  ne maisto 
prekių ir paslaugų. Tai sudaro apie 39,4 proc. visų gautų skundų. D÷l daiktų grąžinimo ir keitimo  taisyklių  
nesilaikymo gauta apie 20,0 proc. skundų, d÷l  komunalinių paslaugų teikimo 8,5 proc. skundų, statybos 
darbų netinkamos kokyb÷s apie 9 proc. skundų ir kt.  
 
Išanalizavus Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos Alytaus apskrities skyriuje  raštu gautus ir tirtus 
vartotojų skundus nustatyta, kad pagrįsti arba pagrįsti iš dalies yra apie 50 proc.. 27,3 proc. yra nepagrįsti.  

 Informuoja, kad Valstybin÷je vartotojų teisių apsaugos tarnyboje įdiegtas „vieno langelio“ principas, 
tod÷l į  Alytaus apskrities skyrių, žmon÷s  neretai  kreipiasi ir  tuomet, kai  institucija n÷ra įgaliota spręsti 
vartotojo prašyme nurodyto klausimo. Tai yra savivaldybių kompetencijai priskirtų funkcijų. Tokiais atvejais 
VVTAT  Alytaus apskrities skyriaus darbuotojai vartotojo prašymą perduoda nagrin÷ti atitinkamai valstyb÷s 
institucijai   arba  pataria  kur kreiptis konkrečiu klausimu. Atkreipia pos÷džio dalyvių d÷mesį, kad Lietuvos 
savivaldybių asociacija ir Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos  tarnyba neseniai pasiraš÷ bendradarbiavimo 
sutartį. Tikimasi,  kad savivaldybių tarybos,  prieš priimdamos  sprendimus, susijusius su vartotojų teisių 
apsauga,  informuos  Vartotojų teisių apsaugos tarnybą  ir atkreips d÷mesį į pateiktas pastabas.  
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 Česlovas Daug÷la pasiūlo, kad šios tarnybos Alytaus regiono atstovas patikrintų internete 
talpinamus savivaldybių tarybų sprendimus ir savivaldyb÷ms pateiktų pastabas d÷l jų kokyb÷s. 

Feliksas Petrauskas sako, kad apskrityje yra Vyriausyb÷s atstovas su juo mes bendradarbiaujame 
d÷l savivaldybių priimamų sprendimų. 

Ričardas Malinauskas mano, kad Vyriausyb÷s atstovas apskrityje tur÷tų bendradarbiauti  su 
savivaldybių specialistais bei administracijos direktoriumi.  

 
Sprendimas nepriimtas. 

 
 3.SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo 
problemas. 
 
 Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis pl÷tros tarybos narius supažindina su 2007-2013 m. 
ES struktūrine parama atliekų sektoriui. Pateikia informaciją apie pirmąją priemonę „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“. Remiamas sritis: Senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymą; Didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelių įrengimą; Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimą. Primena, kad projektų 
atrankos būdas - valstyb÷s projektų planavimas. Pareišk÷jai - Regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Pateikia 
informaciją apie projektų finansavimą (ES finansavimo l÷šos- 363,314 mln. Lt, nacionalinio finansavimo 
l÷šos - 42,743 mln. Lt, pareišk÷jų l÷šos: 21,371 mln. Lt Iš viso priemon÷s l÷šos: 427,428 mln. Lt 
Supažindino su pagrindiniais principais taikytais rengiant valstyb÷s projektų sąrašą; uždaromi visi 
reikalavimų neatitinkantys seni sąvartynai; projektai turi atitikti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano 98.3 punkto nuostatą - įrengti ne mažiau kaip vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 
tūkst. gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštel÷ savivaldyb÷s teritorijoje; ne mažiau kaip viena 
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštel÷ savivaldyb÷s teritorijoje. 
  Praneš÷jas pristato antrąją priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos pl÷tra“. Remiamas sritis:  
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas ir atliekų naudojimo energijai gauti įrenginių 
statyba. Šios priemon÷s projektų atrankos būdas – projektų konkursas ir pareišk÷jai - regioniniai atliekų 
tvarkymo centrai arba privačios įmon÷s. 
 Praneš÷jas taip pat informuoja apie taikomą valstyb÷s pagalbą, planuojamą pareišk÷jo l÷šų ind÷lį, 
pagrindinius reikalavimus projektams, galimus partnerius ir kt. Supažindina su Steb÷senos komiteto 
parengtais projektų atitikties kriterijais. Teigia, kad numatomos priemon÷s atliekų sistemai sukurti turi būti 
įtrauktos į regiono atliekų tvarkymo planą. Informuoja koks turi būti projektų parengtumas. 
 Ričardas Malinauskas sako, kad mes pritariame visiems Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 
rengiamiems projektams. Tačiau iki to momento, kol savivaldyb÷s turi skolintis l÷šas jų įgyvendinimui. Opi 
problema yra rinkliavos ir tarifai už atliekų surinkimą. Mano, kad savivaldyb÷ įvedus numatytus mokesčius 
bent tris metus turi nenukrypti nuo tų pačių kaštų ir pasisako prieš rinkliavų didinimą. Teigia, kad 
Druskininkų savivaldyb÷ pasisako už planuojamus projektus, bet yra prieš rinkliavos kaštų padidinimą.  
 
 Vyksta diskusija d÷l rinkliavų dydžio tenkančio šeimai, d÷l kompensavimo mechanizmo. Taip pat 
diskutuojama apie gyventojų nusiskundimus d÷l mokesčių dydžio bei d÷l tolimesnio projektų įgyvendinimo.  
 
 Inesis Kiškis pastebi, kad Aplinkos ministerijoje šiuo metu yra diskutuojama kaip būtų galima 
paspartinti ES l÷šų įsisavinimą. Ministerija rado galimybę sumažinti pareišk÷jo l÷šų ind÷lį į projekto 
įgyvendinimą. Jo nuomone šis procesas tur÷tų vykti greičiau.  
 
 Kristina Miškinien ÷ pastebi, kad be aplinkosaugos srities projektų savivaldyb÷se yra visa eil÷ kitų 
labai svarbių sričių, kuriose turi būti įgyvendinami projektai. Šiuo metu savivaldyb÷ms n÷ra lengva 
subalansuoti biudžetą. Taip pat sako, kad vertina ARATC norą pereiti į antrąjį atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimo etapą.  

 
 Algirdas Reipas pastebi, kad tarifo did÷jimas gali būti 2011 metų gale. Prognozuojama, kad atliekų 
deginimo kaštai išaugs beveik trigubai.  

 
 Ričardas Malinauskas mano, kad tvirtinant atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo darbų grafikus 
reikia atsižvelgti į susiklosčiusią situaciją. Šiuo metu nesubalansuojami savivaldybių biudžetai apie 10 proc.  
  Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento direktorius Rimgaudas Špokas pastebi, kad 
atliekų tvarkymas, tai paslauga, kuri turi būti visuotina.  
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 Vidas Mikalauskas pastebi, kad negalima nepamatuotai šią problemą spręsti.  Nemano, kad 
projektas, apie kurį mes diskutuojame yra pirmo svarbumo. Neturime gyventojams užkrauti dar didesnę 
naštą. Reikia tai daryti palaipsniui. Pripratinti prie gyventojus prie atliekų surinkimo. Savivaldyb÷s art÷ja 
prie bankroto. 2009 metai bus ypatingai sunkūs. Veiksmus reikia apgalvoti, kad atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas nesustotų. Taip pastebi, kad pirmasis projektų įgyvendinimo etapas buvo vykdomas pagal vienas 
sąlygas, antrasis jau pagal kitas.  
 Česlovas Daug÷la sako, kad šiandien savivaldybių biudžetai nesubalansuoti. Yra daugyb÷ spręstinų 
problemų savivaldyb÷se. Pagal esamą situaciją, šiuo metu tarifų savivaldyb÷s didinti negali. Be to, mano, 
kad aplinkosaugin÷ šio projekto pus÷ turi būti labiau viešinama. Per mažai dirbama su bendruomen÷mis. 
Žmon÷s priešinasi mok÷jimui už atliekų surinkimą. 
 Vyriausyb÷s atstovas Alytaus apskrityje Algimantas Pipiras sako, kad Vyriausyb÷s pavedimu yra 
atliktas auditas, kurio viena iš išvadų yra ta, kad savivaldyb÷s bei vyriausyb÷s atstovas nepakankamai atlieka 
savo funkcijas atliekų tvarkymo srityje. Mano, kad reik÷tų inicijuoti strateginio atliekų tvarkymo plano 
koregavimą, kad ateityje išvengti ES l÷šų grąžinimo. 
   Rimgaudas Špokas sako, kad yra pasirašytos sutartys su Europos Sąjunga. Jų negalime keisti. 
Akcentuoja, kad pos÷dyje mes nekalb÷jome apie atliekų sistemos kūrime dalyvaujančius operatorius. Teigia, 
kad nuo jų labai daug priklauso kaštai. Prieš pusantrų metų buvo atlikta apklausa, kuri parod÷, kad 
gyventojai yra nepatenkinti paslaugų kokybe, o ne kaina. 
 Algimantas Bražionis domisi ar yra šiuo metu galimyb÷ min÷tą planą koreguoti. 
  
 Inesis Kiškis pastebi, kad Aplinkos ministerija ieško būdų kaip išvengti ES sankcijų. Reik÷tų 
projektus rengti mažesn÷s apimties, taip sumažinsime pareišk÷jo ind÷lį trūkstant l÷šų. Nieko nedaryti yra 
didesn÷ klaida. 
  
 Sprendimas nepriimtas. 
 
 4. SVARSTYTA. Informacija apie naujai įsigaliojusią mokesčių tvarką. 
  
 Alytaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyresnioji 
specialist÷ Ona Kavaliauskien÷ pos÷džio dalyvius supažindina su naujai įsigaliojusia mokesčių tvarka bei 
šiuo metu naujai įsigaliojusiais įstatymų pakeitimais. Informavo apie mokesčių tvarką taikomą įvairioms 
socialin÷ms gyventojų grup÷ms.  
 Algimantas Bražionis pasiūl÷ mokesčių pasikeitimus kuo plačiau visuomenei pristatyti.  
 Sprendimas nepriimtas. 
 
 
 5. SVARSTYTA. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija.  
  
 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Česlovas Mulma informavo 
pos÷džio dalyvius, kad komisariate yra parengti veiksmų planai d÷l galimų riaušių ar masinių susibūrimų 
organizavimo. Taip pat teig÷, kad šiuo metu informacijos apie galimus tokius veiksmus neturi.  
 Sprendimas nepriimtas.  
  
 
 6. SVARSTYTA. Informacija apie Nemuno euroregiono veiklą. 
  
 Vilija Špokien÷ informuoja, kad buvo kreiptasi į Nemuno euroregiono dalininkus, kad jie pateiktų 
savo nuomonę d÷l bendradarbiavimo su šia institucija. 
 Atsakymai buvo gauti iš Trakų rajono savivaldyb÷s, kuri yra nepatenkinta Nemuno euroregiono 
veikla. Širvintų savivaldyb÷ atsak÷, kad ji yra perdavusi dalininko funkcijas kitiems dalininkams. 
Marijampol÷s savivaldyb÷ teigiamai vertina bendradarbiavimą.  
 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Vidaus reikalų ministerija savo rašte mini apie Nemuno 
euroregiono įgyvendintus projektus, apie problemas tam tikrų projektų įgyvendinime. Sako, kad Vidaus 
reikalų ministerija mano, kad tolimesn÷ Nemuno euroregiono veikla yra dalininkų reikalas. 
 Ričardas Malinauskas sako, kad Druskininkų savivaldyb÷ yra sustabdžiusi savo įgaliojimus 
Nemuno Euroregiono veikloje. 
 Algirdas Vrubliauskas primena, kad buvo kalb÷ta apie kito biuro steigimą.  
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 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo grup÷ (ETBG) būtų 
atitikmuo euororegionui Nemunas. Supažindina su šios grup÷s steigimo principu. Informuoja, kad bus 
reikalingas Vidaus reikalų ministerijos sutikimas. Taip pat sako, kad dalininkai turi teisę spręsti  
d÷l to, kas vadovaus Nemuno euroregiono Marijampol÷s biurui. 
 Kristina Miškinien ÷ prašo paskleisti savivaldyb÷ms informaciją apie Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grup÷s (ETBG) veiklą. 
 Ričardas Malinauskas pritaria, minčiai ir mano, kad reikia apjungti kuo daugiau savivaldybių ir 
dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grup÷s veikloje. 
 Sprendimas nepriimtas. 
 
 7. SVARSTYTA. Informacija d÷l vandens telkinių nuomos. 
 
 Ričardas Malinauskas informuoja, kad Druskinkininkų savivaldyb÷s administracija tik prieš 
savaitę sužinojo, kad yra priimtas sprendimas išduoti leidimą Sauliui Lasickui naudoti žūkl÷s plotą 
valstybiniame Vijūn÷l÷s tvenkinyje Druskininkų savivaldyb÷s teritorijoje. Sako, kad savivaldyb÷ yra 
suplanavusi visą eilę veiklų, susijusių su šiuo tvenkiniu. Klausia ar negalima šio proceso sustabdyti.  
 

Vidas Raštikis informuoja, kad min÷tas sprendimas buvo priimtas vadovaujantis M÷g÷jiškos žūkl÷s 
įstatymu. Supažindina pos÷džio dalyvius su apskričiai deleguotomis funkcijomis.  

 Ričardas Malinauskas domisi kod÷l išnuomojant Druskininkų centre tvenkinį savivaldyb÷ nebuvo 
informuota.  
 Kristina Miškinien ÷ sako, kas savivaldyb÷s strateginiame plane yra numatytas tvenkinio valymas. 
 Česlovas Meržvinskas mano, kad šis tvenkinys tur÷jo buti įtrauktas į nenuomotinų vandens telkinių 
sąrašą. Jis tvirtinamas Vyriausyb÷s nutarimu. Yra nuomojama tik m÷g÷jiškai žūklei, o ne kokiems nors 
kitiems tikslams. Taip pat turi teis÷ platinti leidimus žvejoji ir vykdyti įžuvinimą. Sako, kad yra rengiamas 
įstatymo projektas d÷l atsisakymo nuomoti vandens telkinius m÷g÷jiškai žūklei.  
 Algimantas Bražionis sako, kad artimiausiu metu šis klausimas apskrities viršininko 
administracijoje bus apsvarstytas. 
 Sprendimas nepriimtas. 
  
 8. SVARSTYTA. Alytaus regiono pl÷tros plano 2008 -2010 m. priemonių papildymas. 
 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu būtina įgyvendinti 
Alytaus apskrities teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planą, vykdyti jo monitoringą, kaupti 
Alytaus apskrities teritorijos duomenų banką ir registrą GIS pagrindu. Atsižvelgiant į tai, apskrities 
Regionin÷s pl÷tros departamento specialistai numat÷ priemones, kurios pad÷s įgyvendinti teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius ir siūlo jas įtraukti į Alytaus regiono pl÷tros plano 2008-2010 m. 
priemonių planą. Taip pat informuoja, kad apskrities viršininko administracija iš asociacijos „Dzūkų krašto 
menų inkubatorius“ gavo prašymą įtraukti priemonę „Dzūkų krašto menų inkubatoriaus „Menų pirtis“ 
statyba 2009-2012 m. m. pl÷tra iki 2034 m.“ į Alytaus regiono pl÷tros plano 2008-2010 m. priemonių planą. 
 Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, siūloma sprendimo projekte numatytas priemones įtraukti  į 
Alytaus regiono pl÷tros plano 2008-2010 m. priemonių planą. 

 
BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 

 1. Papildyti Alytaus regiono pl÷tros plano 2008-2010 m. priemonių planą, įtraukiant naujas 
priemones (pridedama). 

Sprendimas pridedamas. 
  
 9. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų patikslinimas. 
 
 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad atsižvelgiant į Viešosios įstaigos Centrin÷s projektų valdymo 
agentūros prašymą patikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. VP3-2.4 – SADM -01-R-11, patvirtintą 
Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimu NR.(1.5)-4R-4 bei į LR finansų 
ministerijos 2008 m. lapkričio 21 d. raštą, kuriame teigiama, kad paraiškos pateikimo terminas regiono 
projektų sąraše turi būti nustatomas nurodant konkrečią datą: metai, m÷nuo ir diena, buvo patikslinti Alytaus 
regiono projektų sąrašai pagal priemones „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ ir 
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir siūlo pl÷tros tarybai juos patvirtinti. 
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. 
BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
1. Pritarti siūlomam sprendimo projektui. 
Sprendimas pridedamas. 

 
 
 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas                                                   Algimantas Bražionis 
 
 
Pos÷džio sekretor÷                     Nijol÷ Vagnorien÷ 


