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Posedis ivyko 2009 m. birZelio l5 d. l4 val.
PosedZio pirmininkas - Algimantas BraZionis.
PosedZio sekretorri - Nijole Vagnoriend.
Dalyvavo tarybos nariai: ieslovas Daugdla, Ridardas Malinauskas, Kristina

Miskiniene, Vidas Mikalauskas, Rima Rakauskiene, Henrikas Sivokas, Alvydas Valei5a,
Algirdas Vrubliauskas.

Kiti dalyviai. (S4ra5as pridedamas).

Darbotvarke:
1' Diskusija ,,Del planuojamos apskridirl reformos ir apskridiq vir5ininkq

administracijq vykdomq funkcijrl perskirstymo,o.

Posedi pradeda Alytaus regiono pletros tarybos pirmininkas. Atgimantas BraZionis.
Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 9 i3 12 tarybos nariq), skel6'ia posedZio pradLia,

pateikia tvirtinti posedZio darbotvarkp ir posedZio darbo reglament4.

Algirdas Vrubliauskas kreipi?si i tarybos narius, prasydamas leisti Etnines kultrlros
globos tarybos sekretoriui Arvydui Svirmickui pristatyii rurro ideja del etnines kultflros
puoselejimo Alytuje.

Darbotvarke su papildomu klausimu ir darbo reglamentas patvirtinami bendru
sutarimu.

Algimantas BraZionis pasi[le papildom4klausim4pristatyti posedZio pradLioje.

1. SVARSTYTA. Etninds kurtiiros puoserdjimas Aly_tuje.
Etnines kult[ros globos tarybos sekretorius Arvydas Svirmickas pristato savo idej4

kaip paskatinti etnines kult[ros atgaivinim4 Alytuje bei visame regione. iis pristato budus,
kokiais butq galima demonstruoti tradicinius dzuiiskus amatus. Kreipiasi i tarybos narius
prasydamas palaikyti Siq idejq bei paremti skelbiant informacij4 suburiant menininkus ir
kit4 pagalbq. Sako, kad bus reikalingos le5os reklamai, elektros energijai. Teigia, kad kokie
amatai bus pristatomi Sio projekto metu, priklausys nuo to, kokius menininkusltrauksime.

Vyksta diskusija.
Tarybos nariai 

lnano, kad idejai vertapritarti. Tadiau akcentuoja, kad del konkredios
pagalbos reikia pasitarti su savivaldybiq administracijq kultriios specialistais bei
finansininkais. Dabar atsakyti apie konkrediqpagalbqyrasunku, kadangi savivaldybese yra
programinis finansavimas.

Tarybos nariai sako, kad jei bus kreipiamasi, galvosime kaip galime padeti si[lomai
idejai igyvendinti.



Sprendimas nepriimtas.

2. SVARSTYTA. Planuojamos apskriiiq reformos ir apskriiiq vir5ininkrl
administracij q vykd om q funkcij rtr p erskirstymasoo.

Algimantas BraZionis primena, kad 2009 m. geguZes 29 d. vykusiame Alytaus
regiono pletros tarybos posedyje buvo nusprpsta su5aukti neeilini Alltaus regiono pletros
tarybos posed! dalyvaujant Seimo, atitinkamq ministerijq bei kitq institucijq atstovams ir
padiskutuoti apie planuojam4 apskridiq reformq ir apskridiq vir5ininkq administracijoms
deleguottl funkcij U p erskirstym4.

Lietuvos Respublikos Valstybes valdymo ir savivaldybiq reikahl komiteto
pirmininkas Vytautas Kurpuvesas teigia, kad Siandien del vykdomos apskridiq reformos
nieko konkretaus pasakyti negali. Yra pateiktas Seimui svarstyti istatymas del apskridiq
panaikinimo bei deleguotq funkcijq perdavimo. Sako, kad tai yra politinis sprendimas. po
mineto [statymo priemimo seks kiti sprendimai.

Savo nuomonQ apie perduodamas funkcijas Zemds ukio srityje i5sako Lietuvos
Respublikos Zemes [kio viceministras Edvardas Raugalas. Jis teigia, kad planuojamas
sukurti Valstybes Zemes [kio fondas organizuos Zemes konsolidavimo projektrl
igyvendinim4 vykdys tikslin[ Zemes pirkim4 valdys Zemes savininkq patiket4 privadi4
Zemg bei vykdys kitas fondui priskirtas funkcijas. Jis sako, kad iki Siol apskritims vykdant
Zemds tvarkymo funkcijas buvo ivairiq niuansq. Jis teigia, kad Zemes valdymas yra Seimo
funkcija. Savivalda gali priimti sprendimus, nesuderinamus su nacionaliniais interesais.
Teigia, kad Lietuvoje yra labai daug apleistq Zemiq. Planuojamas steigti fondas tvarkys tas
Zemes.

Vyksta diskusija Zemes tvarkymo bei apskridiq funkcijq perdavimo savivaldybems
klausimais.

Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes rikio ministerijos atstovas Algis Bagdonas
sako, kad viskE nusprQs politikai. Teigia, kad kitq Salit1 praktika rodo, jog savivaldybes
nedisponuoj a valstybine Zeme.

PosedZio dalyviai iSsako savo nuomonQ Zemes gr4Zinimo bei disponavimo
klausimais.

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro patareja Elena
Urbonien6 sako, kad ministerijos specialistai daug bendrauja su savivaldybirl atstovais del
apskridiq funkcijq bei pavaldZiq istaigq perdavimo. Sako, kad planuojamos perduoti istaigos
perduodamos savivaldybems su pastatais bei Zeme ir esamu finansavimu. Mano, kad
socialines globos istaigos turetq biiti pertvarkomos i kompleksinius socialiniq paslaugq
centrus.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos Teritorinio administravimo
politikos skyriaus vedejas Adolfas Norktrnas sako, kad ministerija sukure darbo grupes del
planuojamos apskridiq reformos. Sako, kad reformai igyvendinti reikalinga pakeisti
daugybg istatymq, nutarimq bei kitq teises aktq. Teigia, kad Vyriausybei yra pateiktas
priemoniq planas. Apskridiq vir5ininkq administracijose bus sudarytos likvidacines
komisijos. Sako, kad apskritys nenaikinamos. Jose veiks ivairios institucijos. Taip pat sako,
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kad yra dar daug klausimq, i kuriuos nera atsakyta. Neaisku ir del [taigq, kurios atlieka
regionq pletros funkcijas.

Vyksta diskusija del r,1'kdomos reformos planuojamq rezultatq.

Vytautas Kurpuvesas teigia, kad Siandien pagrindinis dalykas yra ne lesq
taupymas, o funkcijq perZilrejimas ir jq perskirstymas tam tikriems tikslams pasiekti.

AtsiZvelgiant i posedZio metu i5sakyt4 nuomonQ apie planuojam4 apskridiq reform4
Alytaus regiono pletros tarybos nariai i3rei5ke susirupinimq dei Siuo metu vykdomos
apskridiq reformos. Tarybos narius neramina daugelis neatsakytq klausimrl. Nei
savivaldybes, nei apskridiq vir5ininkq administracijos neinformuojamos, koliomis
s4lygomis bus perduodamos apskridiai pavaldZios istaigos, koks bus jq finansavimas,
nediskutuoj ama k kitais aktualiais klausimais.

Alytaus regiono pletros taryb_os nariq, atstovaujandirl Druskininkq savivaldybE,
nuomone, Lietuvos Respublikos Zemes [kio vicerninisiras Edvardas naugatas
pristatydamas ministerijos pozicrlq del Zemes tvarkymo funkcijq perdavimo Valslybes
Zemes fondui, neitikino regiono Tarybos nariq, kad pasirinkus piisl itytqZemes tvarkymo
alternatyv4 Zemes tvarkymo klausimai bus sprendLiami greidiau, racionaliau, efektyviau. Jo
teigimu ivertindami piliediq skundus del sprendimq priemimq minetais klausimais
vilkinimo, dideles biurokratijos, kai kuriq savoti5kq klanq susiformavimo, regiono pletros
Tarybos nariai pasisake uZ siq funkcijq perdavim4 savivaldybems

AtsiZvelgiant i auk5diau i5sakytas pastabas bei pasi[lymus, Alytaus regiono pletros
taryb a protokoli5kai nusprende :

l. Kreiptis I Vidaus reikalq ministerij4 Socialines apsaugos ir darbo ministerij4
Sveikatos ministerij% Svietimo ir mokslo ministerija Lemes iikio ministerij4 bei I Finans[
ministerijq kad visi klausimai, susijg zu vykdoma apskridiq reforma ir apskridiq vir5ininkq
administracrjq vykdomq funkcijq perdavimu bDtq pristatomi Apskridiq-vadovrt s4jungoje
bei Lietuvos savivaldybiq asociacijoje.

2. Kreiptis i Lietuvos Respublikos Seimo valstybes valdymo ir savivaldybiq
komitetq kad svarstant komitete minetus klausimus bUtrl kviediami savivaldybiq- bei
apskridiq vir5ininkq administracijq atstovai.

PosedZio pirmininkas Algimantas BraZionis

PosedZio sekretor€ Nijole Vagnoriene


