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Alytus 

 
 Pos÷dis įvyko 2009 m. vasario 19 d. 10 val. 
 Pos÷džio pirmininkas – Algimantas Bražionis. 
 Pos÷džio sekretor÷ – Nijol÷ Vagnorien÷. 
 Dalyvavo tarybos nariai: Ramūnas Bielevičius; Česlovas Daug÷la, Ričardas Malinauskas, 
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 sud÷ties pakeitimo. 
 2. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo pagal priemones „Regioninių ekonomikos 
augimo centrų pl÷tra“, „Probleminių teritorijų pl÷tra“, „Savivaldos transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir pl÷tra“ ir „Teritorijų planavimas“.  
 3. D÷l projektinio pasiūlymo pateikimo termino pratęsimo. 
 4. Kiti klausimai. 
 4.1. D÷l priemon÷s „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“. 
 4.2. Informacija apie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių veiklą. 
  

 
 Pos÷dį pradeda Alytaus apskrities viršininkas Algimantas Bražionis. Jis pasveikina 
geriausiu šalies meru išrinktą Druskininkų savivaldyb÷s merą Ričardą Malinauską ir Var÷nos rajono 
savivaldyb÷s merą, kuris yra ketvirtoje vietoje tarp trisdešimties geriausiųjų merų Lietuvoje.  
 Šią nominaciją pirmą kartą organizavo žurnalas „Veidas“. 
 
 Toliau vyksta pos÷dis. Regiono pl÷tros tarybos pirmininkas Algimantas Bražionis tikrina ar 
yra kvorumas (dalyvauja 10 iš 11 tarybos narių), skelbia pos÷džio pradžią, pateikia tvirtinti 
papildytą pos÷džio darbotvarkę ir pos÷džio darbo reglamentą.  
 Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldyb÷s mero Algirdo Vrubliausko  pateiktą 2009 m. 
vasario 12 d. savivaldyb÷s tarybos sprendimą Nr. K-4 „D÷l atstovo delegavimo į Alytaus regiono 
pl÷tros tarybą“, siūloma papildyti pos÷džio darbotvarkę klausimu d÷l Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos sud÷ties pakeitimo ir jį svarstyti pos÷džio pradžioje. 
 Ričardas Malinauskas pasiūlo įtraukti klausimą d÷l priemon÷s „Vandens telkinių būkl÷s 
gerinimas“. 
 Darbotvark÷ su papildymais ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.  
 
 1. SVARSTYTA. Alytaus regiono pl÷tros tarybos sud÷ties pakeitimas.  
 
 Alytaus apskrities viršininkas Algimantas Bražionis tarybos narius supažindina su Alytaus 
rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. K-4 „D÷l atstovo delegavimo į 
Alytaus regiono pl÷tros tarybą“. 
 Alytaus regiono pl÷tros tarybos sud÷ties pasikeitimas įvyko d÷l Lietuvos Respublikos 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. gruodžio 19 d. įsigaliojusio sprendimo Nr. 221 „D÷l 
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Alytaus rajono savivaldyb÷s tarybos nario įgaliojimų nutraukimo“, kuriuo Dainiaus Miglino, 
Alytaus rajono savivaldyb÷s tarybos nario, išrinkto pagal partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai 
demokratai) kandidatų sąrašą, įgaliojimai pripažinti nutrūkusiais. 
  Tarybos nariai Alytaus rajono savivaldyb÷s tarybos siūlomam sprendimui pritaria. 
 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 1. Vietoje tarybos nario Dainiaus Miglino į Alytaus regiono pl÷tros sud÷tį įtraukti deleguotą 

Alytus rajono savivaldyb÷s tarybos narį Ramūną Bielevičių. 
 

   
 2.SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimas pagal priemones 
„Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“, „Problemini ų teritorij ų pl÷tra“, „Savivaldos 
transporto infrastrukt ūros modernizavimas ir pl÷tra“ ir „Teritorij ų planavimas“ .  
 

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regionin÷s pl÷tros departamento direktor÷ 
Vilija Verve čkien÷ tarybos nariams pateikia informaciją apie projektų sąrašus pagal priemones 
„Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“, „Probleminių teritorijų pl÷tra“, „Savivaldos 
transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“ ir „Teritorijų planavimas“. Informuoja, kad 
Alytaus miesto savivaldyb÷s administracija iš viso pateik÷ 14 projektinių pasiūlymų pagal priemonę 
„Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“. Projektiniai pasiūlymai pateikti visam 2007-2013 
metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktų projektinių pasiūlymų bendra prašoma ES fondų 
finansavimo suma viršija Alytaus regionui 2007-2010 metų laikotarpiui skirtą ES fondų paramos 
limitą, siūloma sudaryti ir rezervinių projektų sąrašą. Į regiono projektų sąrašą įtraukti 8 projektai iš 
projektinių pasiūlymų suvestin÷s. Bendra prašoma ES fondų finansavimo suma: 58.092.258,00 Lt. Į 
regiono rezervinių projektų sąrašo projektą pagal šią priemonę įtraukti kiti 6 projektai, kurių bendra 
prašoma ES fondų finansavimo suma: 45.547.250,00 Lt. 

Pagal priemonę „Probleminių teritorijų pl÷tra“ 2007 m. gruodžio 19 d. LRV nutarimu         
Nr. 1449 Alytaus regionui 2007-2013 metų laikotarpiui skirta 12.669.789,0 Lt. 2007-2010 m. 
numatyta l÷šų suma yra 7.239.879,0 Lt. Į regiono projektų sąrašą įtraukti abu projektai iš 
projektinių pasiūlymų suvestin÷s (Pareišk÷jai - Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių 
administracijos). Atsižvelgiant į tai, kad pateiktų projektinių pasiūlymų bendra prašoma ES fondų 
finansavimo suma neviršija Alytaus regionui 2007-2010 metų laikotarpiui skirto limito, rezervinių 
projektų sąrašas nebus sudaromas. 

Pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“ 2007 m. 
gruodžio 19 d. LRV nutarimu Nr.1449 Alytaus regionui 2007-2013 metų laikotarpiui skirta  
23.501.591,0 Lt Į sąrašą įtraukti 5 projektai iš projektinių pasiūlymų suvestin÷s. Bendra prašoma ES 
fondų l÷šų suma - 21.194.686,55 Lt Lazdijų rajono savivaldyb÷s lieka nepanaudota 2.306.903,45 Lt 
ES fondų paramos sumos limito. Atsižvelgiant į LR Susisiekimo ministerijos išaiškinimą ir 
rekomendacijas, pateikiamas LR Susisiekimo ministerijos 2008-12-01 rašte „D÷l Europos Sąjungos 
struktūrin÷s paramos paskirstymo“ Nr.2-5891 (15-1), sudaromas vienas sąrašas 2007-2013 metų 
laikotarpiui. 

Pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ parengtas vadovaujantis 
Regiono pl÷tros tarybos 2008-07-17 d. sprendimu Nr. (1.5)-3R-5 „D÷l ES struktūrinių fondų 
paramos sumų paskirstymo kriterijų Alytaus regiono projektams“ regiono projektams skirtų l÷šų 
paskirstymo tarp Alytaus regiono savivaldybių kriterijui – 600 000 Lt –AAVA (Alytaus apskrities 
viršininko administracijai) Teritorijų planavimo dokumentams parengti, likusi dalis - 5 
savivaldyb÷ms lygiomis dalimis 2007-2013 m. laikotarpiui. Pagal šią priemonę 2008 m. liepos 23 d. 
LRV nutarimu Nr. 789 Alytaus regionui 2007-2013 metų laikotarpiui skirta 3.981.600,00 Lt. 2007-
2010 metų laikotarpiui skirta 2.074.415, 00 Lt. Į sąrašą įtraukti 6 projektai iš projektinių pasiūlymų 
suvestin÷s. Bendra prašoma ES fondų finansavimo suma 2.069.368,65 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 
pateiktų projektinių pasiūlymų bendra prašoma ES fondų finansavimo suma neviršija Alytaus 
regionui 2007-2010 metų laikotarpiui skirto limito, rezervinių projektų sąrašas nebus sudaromas.  
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Česlovas Daug÷la kreipiasi į tarybos narius prašydamas prieš tvirtinant regiono projektų 
sąrašus, pakeisti Alytaus miesto savivaldyb÷s pateikto projektinio pasiūlymo pagal priemonę 
„Teritorij ų planavimas“ pavadinimą ir vietoje pateikto projekto pavadinimo „Alytaus miesto 
savivaldyb÷s bendrojo plano korektūra (AMS bendrasis planas –I etapas) įrašyti „Alytaus miesto 
savivaldyb÷s bendrasis planas ir detalieji planai (AMS bendrasis planas ir detalieji planai).  

Atsižvelgiant į Česlovo Daug÷los prašymą,  

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
1. Pritarti siūlomam sprendimo variantui „ D÷l Alytaus regiono projektų sąrašų tvirtinimo“. 

 
Sprendimas pridedamas. 

 3.SVARSTYTA. Projektinio pasiūlymo pateikimo termino pratęsimas. 
 

 Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
sekretoriatas 2008 m. gruodžio 8 d. paskelb÷ kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus 
regiono projektų sąrašui 2007-2010 metų laikotarpiui sudaryti pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regionin÷s pl÷tros 
tobulinimas, regionų pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros 
planai“ . Projektiniai pasiūlymai tur÷jo būti pateikti iki 2009 m. vasario 4 d. 17 val.  

Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracija 2009 m. sausio 30 d. raštu „D÷l projektinio 
pasiūlymo termino pratęsimo“ Nr. PSD-207-(23.23) kreip÷si į Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
sekretoriatą, prašydama pratęsti projektinių pasiūlymų pateikimo aukščiau min÷tos priemon÷s 
regiono projekto sąrašo sudarymui terminą iki š.m. vasario 21 d.. Savivaldyb÷ nurodo priežastį: 
iškilus neaiškumams d÷l min÷tos priemon÷s Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracija kreip÷si į 
Vidaus reikalų ministeriją d÷l išaiškinimo tačiau iki 2009 m. vasario 4 d. negavo atsakymo ir 
negal÷jo laiku pateikti projektinio pasiūlymo. 

Praneš÷ja informuoja, kad vadovaujantis 2008 m. geguž÷s 23 d. Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos sprendimu Nr.(1.5)-2R-1 patvirtintos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono pl÷tros 
tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriate tvarkos 
10 punktu, kuriame teigiama, kad „regiono pl÷tros tarybos sprendimu gali būti pratęstas 
nepasibaigęs kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytas projektinių pasiūlymų pateikimo 
terminas arba skelbiamas pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus“. Sako, kad 
atsižvelgiant į tai, kad jau yra pasibaigęs min÷tos priemon÷s projektinių pasiūlymų pateikimo 
terminas, regiono pl÷tros taryba gali skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.   

 
 Alytaus regiono pl÷tros tarybos nariai neprieštarauja siūlomam sprendimo variantui. 
 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 1. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų 
sąrašui 2007-2010 metų laikotarpiui sudaryti pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 
4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 
didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų 
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“ . 
 2. Nustatyti pakartotinio kvietimo projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos sekretoriatui terminą ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo kvietimo teikti projektinius 
pasiūlymus išsiuntimo dienos. 
 
 Sprendimas pridedamas. 
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 4.1. SVARSTYTA. D÷l priemon÷s „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“. 
  
 Ričardas Malinauskas sako, kad Druskininkų savivaldyb÷je su specialistais diskutavo apie 
priemon÷s „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ remiamas veiklas bei galimybes pakeisti šios 
priemon÷s finansavimo sąlygų aprašą. Jis teigia, kad pagal šios priemon÷s remiamas veiklas, galima 
valyti tik natūralius vandens telkinius. Savivaldyb÷ms yra aktualu ir dirbtinių vandens telkinių 
būkl÷s gerinimas. 
 Informuoja, kad taip pat diskutavo Aplinkos projektų valdymo agentūroje apie priemonę 
„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“. Diskusijos metu buvo paliesta daugyb÷ savivaldyb÷ms 
aktualių klausimų rengiant projektinius pasiūlymus min÷tai priemonei. Buvo kalbama apie 
privalomą parengti dokumentaciją, reikalingą vandens telkinio valymui arba tvarkymui, apie 
priemon÷s finansavimo sąlygų apraše minimą remiamą veiklą: natūralių vandens telkinių būkl÷s 
gerinimo priemon÷s. Buvo ieškoma galimyb÷s įtraukti į remiamas veiklas ir dirbtinių vandens 
telkinių tvarkymą. Jis pabr÷ž÷, kad sprendimas šiuo klausimu nepriimtas, tačiau diskusija apie tai 
vyko. Sako, kad jei po projektinių pasiūlymų termino pateikimo paaišk÷s, kad ne visi regionai 
panaudoja jiems numatytas l÷šas, bus inicijuotas šiai priemonei laikotarpio pateikti projektinius 
pasiūlymus pratęsimas. Supažindina tarybos narius su Druskininkų savivaldyb÷s parengtu 
sprendimo projektu.  
 
 Vyksta diskusija.  
 
  Algirdas Vrubliauskas sako, kad jei tai yra regionin÷s dimensijos l÷šos, vadinasi reikalinga 
išpl÷sti remiamas veiklas ir įtraukti dirbtinius vandens telkinius. Savivaldyb÷s turi tur÷ti daugiau 
galimybių. Pasiūlo siūlomo sprendimo varianto 2 punkte išbraukti žodžius „esančių miestų 
teritorijose ar jų prieigose“ ir palikti „dirbtinių vandens telkinių būkl÷s gerinimo priemonių 
įgyvendinimas“. 
 Česlovas Daug÷la sako, kad šiuo metu atid÷ti kvietimą nenaudinga Alytaus miesto 
savivaldybei. Jie yra parengę projektą d÷l Dailid÷s ežer÷lio sutvarkymo. Yra taip pat parengtas kitas 
projektas, kuris yra šio projekto tęsinys. Savivaldyb÷ yra suplanavusi l÷šas. Atid÷jus kvietimą teikti 
projektinius pasiūlymus, savivaldyb÷ nesusp÷s įsisavinti l÷šų. 
  Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad kvietimas teikti projektinius pasiūlymus priemonei 
„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ baigiasi š. m. kovo 4 d. Siūlo jam pasibaigus tvirtinti šios 
priemon÷s projektų sąrašą, o dabar priimti sprendimą Alytaus regiono pl÷tros tarybai kreiptis į 
Aplinkos ministeriją ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą d÷l priemones „Vandens telkinių 
būkl÷s gerinimas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo. 
 
  Siūlymui tarybos nariai neprieštarauja. 
  

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 1. Kreiptis į Aplinkos ministeriją ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą d÷l priemones 
„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo. 
 
 
 4.2. SVARSTYTA. Informacija apie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių 
veiklą. 
  
 Algirdas Vrubliauskas prašo plačiau supažindinti su galimyb÷mis dalyvauti Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupių veikloje. 
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 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad tarybos nariams yra pateiktas Lietuvos Respublikos 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimas, reglamentuojantis dalyvavimą min÷tos grup÷s veikloje. Informuoja, kad neseniai 
Apskrities viršininko administracijos delegacija lank÷si Palenk÷s vaivadijos maršalkos 
administracijoje, kur be kitų klausimų buvo kalbama ir apie bendro šios darbo grup÷s modelio 
sukūrimą pasinaudojant Lietuvos ir Lenkijos teritorinio bendradarbiavimo programa. 
   
 Taip pat Algirdas Vrubliauskas prašo pakomentuoti apie planuojamą rengti bendrą su 
regiono savivaldyb÷mis projektą.   
  
 Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros darbo grup÷je buvo svarstoma 
galimyb÷ rengti bendrą projektą „Vandentiekio ir nuotekų sistemų modernizavimo planavimas 
Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionuose“, supažindina su bendra projekto id÷ja. 
Teigia, kad bus rengiama viso Alytaus regiono technin÷ dokumentacija vandentiekio ir nuotekų 
sistemoms gyvenviet÷ms, kurios nebuvo įtrauktos į Nemuno aukštupio investicinį planą. Projektas 
planuojamas teikti Baltijos jūros regiono programai. Savivaldyb÷s artimiausiu metu turi apskrities 
Regionin÷s pl÷tros departamentui pateikti siūlymus d÷l šio planuojamo projekto. Supažindina su 
projekto finansavimo intensyvumu. 
 
 Algimantas Bražionis pasiūlo šio minimo projekto rengimą plačiau išnagrin÷ti Alytaus 
regiono pl÷tros darbo grup÷je ir pateikti siūlymus. 
 
 Sprendimas nepriimtas. 
 
Pos÷džio pirmininkas                                                   Algimantas Bražionis 
 
 
Pos÷džio sekretor÷                     Nijol÷ Vagnorien÷ 


