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Alytus 

 
 Pos÷dis įvyko 2009 m. rugs÷jo 14 d. 14 val. 
 Pos÷džio pirmininkas – Algimantas Bražionis. 
 Pos÷džio sekretor÷ – Nijol÷ Vagnorien÷. 
 Dalyvavo tarybos nariai: Ramūnas Bielevičius; Česlovas Daug÷la, Artūras Margelis, 
Ričardas Malinauskas, Vidas Mikalauskas, Kristina Miškinien÷, Rima Rakauskien÷, Benius 
Rūtelionis, Henrikas Šivokas, Algirdas Vrubliauskas. 
  Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas). 
 
 Darbotvark÷: 
 1.D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo pagal priemonę „Investicijos į 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 
 2. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos 
diversifikacijai kaimo vietov÷se“ papildymo bei tikslinimo.  
 3. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemones „Viešosios turizmo infrastruktūros 
ir paslaugų pl÷tra regionuose“ ir „Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“ tikslinimo. 
 4. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo 
centrų pl÷tra“ tikslinimo ir keitimo. 
 5. D÷l atstovų kandidatūrų teikimo į Europos Sąjungos regionų komitetą. 
 6. Kiti klausimai: 
            6.1. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo pagal priemonę „Daugiabučių namų 
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. 
  
 Pos÷dį pradeda Alytaus apskrities viršininkas Algimantas Bražionis. Jis tikrina ar yra 
kvorumas (dalyvauja 11 iš 12 tarybos narių), skelbia pos÷džio pradžią. 
 
 Ričardas Malinauskas pasiūlo papildyti pos÷džio darbotvarkę šiais klausimais: 
 6.2. D÷l kreipimosi į Aplinkos ministeriją perskirstyti l÷šas tarp priemonių „Vandens 
telkinių būkl÷s gerinimas“ ir „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. 
 6.3. D÷l rezervinių Alytaus regiono projektų sąrašų pagal atskiras priemones sudarymo. 
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlomiems papildymams. 
 Papildyta darbotvark÷ ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.    
 
 1. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimas pagal priemonę 
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 
 
 Vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialist÷ Alytaus apskrityje Jurgita Butrimait ÷ tarybos nariams pateikia 
informaciją apie projektų sąrašą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 
 Ji informuoja, kad 2009 m. liepos 21 d. pasibaigus kvietimui teikti projektinius pasiūlymus 
Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas“, Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas gavo 9 projektinius. Bendra vert÷ – 
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7.307.320,60 Lt, ES prašoma suma – 6.211.222,00 Lt. Primena, kad Alytaus regiono limitas 2007-
2010 metams – 6.211.222,00 Lt. Informuoja, kad visos l÷šos, skirtos min÷tai priemonei, yra 
išnaudojamos.  
 
 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai tvirtinti Alytaus regiono 
projektų sąrašą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Tvirtinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-
ŠMM- 06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.  
   
 Sprendimas pridedamas. 
  
          2. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Prielaid ų 
spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se“ papildymas bei tikslinimas.  
 
 Jurgita Butrimait ÷ tarybos narius informuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros taryba yra 
patvirtinusi Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos 
diversifikacijai kaimo vietov÷se sudarymas“, kuriame neišnaudotas visas Alytus regionui skirtas 
limitas. Alytaus regiono pl÷tros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-5R-1 2009 m. birželio 18 d.  
paskelb÷ pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal min÷tą priemonę likusiai l÷šų 
sumai. Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracija 2009 m. rugpjūčio 10 d. pateik÷ projektinį 
pasiūlymą „Perlojos kaimo viešosios infrastruktūros pl÷tra“ bendrai 1.758.552,00 Lt sumai 
(savivaldyb÷ nebuvo panaudojusi viso jai skirto limito). Neviršijamas ir bendras regionui skirtas   
36.422.275,00 Lt ES paramos limitas. Toliau informuoja, kad į Alytaus regiono pl÷tros tarybos 
sekretoriatą 2009 m. liepos 21 d. raštu Nr.(3.19)K26-1620 „D÷l projektinio pasiūlymo koregavimo“ 
kreip÷si Alytaus rajono savivaldyb÷s administracija informuodama, kad teikia pakoreguotą projekto 
,,Kompleksine Simno miesto pl÷tra" projektinį pasiūlymą. Siekiant išvengti paramos dubliavimosi 
tai pačiai veiklai, yra pakoreguotos projekto veiklos, projekto siekiami rezultatai. Praneš÷ja 
informuoja, kad nauja redakcija išd÷stytą Alytaus regiono projektų sąrašą sudaro 2009 m. geguž÷s 
29 d. Alytaus regiono pl÷tros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-5R-1 patvirtintas projektų sąrašas su 
aukščiau išd÷stytais papildymais ir pakeitimais. Pateikti projektiniai pasiūlymai neviršija regionui 
skirto limito. Praneš÷ja taip pat atkreipia d÷mesį, kad Var÷nos rajono savivaldyb÷ 0,18 Lt viršijo jai 
skirtą limitą, o Alytaus rajono savivaldyb÷ neišnaudojo 0,21 Lt jai skirto limito. Tokiu būdu galima 
kompensuoti Var÷nos savivaldyb÷s viršytą limitą. Bendras regionui skirtas paramos limitas lieka 
neviršytas. 
 Tarybos nariai neprieštarauja šiam pasiūlymui. 
 
 Algimantas Bražionis siūlo atsižvelgiant į min÷tus papildymus ir pataisymus Alytaus 
regiono pl÷tros tarybai tvirtinti projektų sąrašą pagal priemonę „ Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos 
diversifikacijai kaimo vietov÷se sudarymas“. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Tvirtinti papildytą ir pakeistą Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 pagal priemonę VP3-
1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se sudarymas“ 
sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui. 
  
 Sprendimas pridedamas. 
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 3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemones „Viešosios turizmo 
infrastrukt ūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ ir  „Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb ÷s 
gerinimas“ tikslinimas. 
 
 Jurgita Butrimait ÷ tarybos narius informuoja, kad Var÷nos rajono savivaldyb÷s 
administracija 2009 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. PSD-1407-(23.23) „D÷l paraiškos pateikimo 
termino nuk÷limo“ ir Alytaus rajono savivaldyb÷s administracija 2009 m. liepos 21 d. raštu 
Nr.(3.19)K26-1620 „D÷l projektinio pasiūlymo koregavimo“, kreip÷si į sekretoriatą, prašydamos 
pratęsti projektų paraiškų teikimo įgyvendinančioms institucijoms terminus. Atsižvelgiant į tai yra 
tikslinamas 2009 m. balandžio 27 d. Alytaus regiono pl÷tros tarybos patvirtintas Alytaus regiono 
projektų sąrašas pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“. 
Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijos projekto „Poilsio ir turizmo infrastruktūros pl÷tra prie 
Var÷nos I-ojo tvenkinio“ sąraše numatytas 2009 m. spalio 1 d. paraiškos pateikimo terminas 
pratęsiamas iki 2010 m. geguž÷s 1 d. ir Alytaus rajono savivaldyb÷s administracijos projekto 
„Rekreacin÷s teritorijos įrengimas Dauguose“ sąraše numatytas paraiškos pateikimo terminas 2009 
m. rugs÷jo 4 d. pratęsiamas iki 2009 m. gruodžio 1 d.  
 Taip pat atsižvelgiant į Druskininkų savivaldyb÷s administracijos 2009 m. rugs÷jo 1 d. raštą 
Nr. S12-2128-(23.2.) „D÷l projekto pateikimo įgyvendinančiai institucijai“, kuriame prašoma 
pratęsti projektų paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai terminą, reikalinga patikslinti 
Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“. 
T. y. Druskininkų savivaldyb÷s administracijos projekto „Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje 
pritaikymas socialiniam būstui“ sąraše numatytas 2010 m. kovo 1 d. paraiškos pateikimo terminas 
pratęsiamas iki 2010 m. geguž÷s 1d.  
 
 Algimantas Bražionis siūlo atsižvelgiant į pateiktą informaciją, Alytaus regiono pl÷tros 
tarybai tvirtinti patikslintus regiono projektų sąrašus pagal priemones „ Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ ir „ Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“. 
 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Tvirtinti patikslintus Alytaus regiono projektų sąrašus pagal priemones „ Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ ir „ Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“. 
  
 Sprendimas pridedamas. 
 
 4. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę „Regioninių 
ekonomikos augimo centrų pl÷tra“ tikslinimas ir keitimas. 
 
 Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad sekretoriatas gavo Alytaus miesto 
savivaldyb÷s administracijos 2009 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. SD-6321(6.5) „D÷l projektinių 
pasiūlymų koregavimų pateikimo ir prašymo koreguoti Alytaus regiono projektų sąrašą“ ir 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. raštą  Nr. SD-6459 (6.5) „D÷l prašymo koreguoti Alytaus regiono projektų sąrašą“, 
kuriuose informuojama, kad teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai buvo koreguojamos kai 
kurių projektų sumos ar paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai. Atsižvelgiant į tai, 
reikalinga patikslinti ir pakeisti Alytaus regiono projektų ir rezervinių Alytaus regiono projektų, 
finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷ 
ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 
priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“ sąrašus ir išd÷styti juos nauja redakcija. 
 
 Vyksta diskusija. 
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 Česlovas Daug÷la teigia, jog susiklost÷ situacija, kad savivaldyb÷s pateiktos paraiškos 
atitinkamų institucijų nevertinamos, jei pasirašius kontraktą savivaldyb÷ einamais metais negal÷s 
įsisavinti l÷šų. Taip pat yra atmetami projektai, teikiami iš rezervinio projektų sąrašo. 
 Ričardas Malinauskas mano, kad reik÷tų sudaryti rezervinius Alytaus regiono projektų 
sąrašus pagal daugelį regiono priemonių. Sako, kad tuomet būtų galima nepanaudotas regionui 
skirtas l÷šas, kurios lieka pasirašius projektų finansavimo sutartis, skirti projektams iš rezervinio 
regiono projektų sąrašo. 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
 
 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai tvirtinti projektų sąrašų pagal 
priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“ naują redakciją. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Patvirtinti nauja redakcija Alytaus regiono projektų sąrašus pagal priemonę „Regioninių 
ekonomikos augimo centrų pl÷tra“. 
 
 Sprendimas pridedamas. 
 
 5. SVARSTYTA. Atstovų kandidatūrų teikimas į Europos Sąjungos regionų komitetą. 
 

Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Apskrities viršininko administracija 2009 m. 
liepos 30 d. gavo Lietuvos savivaldybių asociacijos 2009 m. birželio 30 d. raštą Nr.(6)-SD-541 „D÷l 
Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete narių kandidatūrų“. Jame prašoma 
pateikti savo regiono kandidatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atstovų delegavimo į Europos 
Sąjungos Regionų komitetą nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1V-59. Atsižvelgiant į min÷tų nuostatų 6 punkto 
reikalavimus, reikia siūlyti 3 kartus daugiau kandidatūrų, nei regionui priklauso tur÷ti atstovų, t.y. – 
6 kandidatūras. Siūlomi kandidatai privalo mok÷ti bent vieną dažniausiai naudojamą ES kalbą – 
anglų, prancūzų arba vokiečių. 
 Algirdas Vrubliauskas primena, kad pagal tam tikrus kriterijus Regionų komiteto nariais 
tvirtinami politinių partijų nariai. Sako, kad komiteto sud÷tį svarstys Lietuvos savivaldybių 
asociacija, jai tur÷s pritarti Vyriausyb÷. Sako, kad Lietuvos delegacijos Regionų komiteto narių 
skaičius – 18. 9 tikrieji nariai, 9 pakaitiniai. 
 Ričardas Malinauskas sako, kad Regionų komiteto nariais gali būti politinių partijų, per 
pastaruosius savivaldybių rinkimus surinkusių ne mažiau kaip apie 6 proc. visų dalyvavusių rink÷jų 
balsų, atstovai. Patvirtina, kad šis klausimas bus svarstomas savivaldybių asociacijoje. Kandidatūros 
bus teikiamos Vidaus reikalų ministerijai, po to Vyriausyb÷ tvirtins.   
 Algimantas Bražionis sako, kad savo atstovus į Regionų komitetą yra pasiūlę 2 
savivaldyb÷s: Druskininkai siūlo merą Ričardą Malinauską, Alytaus rajono savivaldyb÷ siūlo 
Algirdą Vrubliauską bei Rimą Rakauskienę. 
 
 Vyksta diskusija d÷l kandidatūrų. 
 
 Į tikruosius narius buvo pasiūlyta: Ričardas Malinauskas, Algirdas Vrubliauskas bei Rima 
Rakauskien÷. Į pakaitinius narius: Ramūnas Bielevičius, Artūras Margelis, Kristina Miškinien÷, 
Henrikas Šivokas ir Benius Rūtelionis. 
 Artūras Margelis bei Henrikas Šivokas atsisak÷ kandidatuoti.  
 
 Algimantas Bražionis siūlo balsuoti už visus kandidatus kartu. 
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 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Į Europos Sąjungos Regionų komitetą teikti tikraisiais nariais Ričardą Malinauską, Algirdą 
Vrubliauską bei Rimą Rakauskienę, o pakaitiniais nariais: Ramūną Bielevičių,  Kristiną Miškinienę 
ir Benių Rūtelionį. 
 
 Sprendimas pridedamas. 
 
 6. Kiti klausimai. 
  6.1. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimas pagal priemonę 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. 
  
 Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad 2009 m. liepos 17 d. baig÷si kvietimas teikti 
projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę „Daugiabučių 
namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. Alytaus regiono pl÷tros 
tarybos sekretoriatas gavo 1 projektinį pasiūlymą, kurį pateik÷ Druskininkų savivaldyb÷ 
administracija. Projektinio pasiūlymo vert÷ - 912.141,18 Lt, ES prašoma suma - 775.320,00 Lt.  
 Druskininkų savivaldybei 2007-2010 metams pagal min÷tą priemonę skirta ES paramos l÷šų 
– 775.320,00 Lt,  Lazdijų rajono savivaldybei – 2.073.746,00 Lt.  Druskininkų savivaldyb÷s 
administracijos pateiktas projektinis pasiūlymas neviršija kvietime savivaldybei nurodyto ES 
paramos limito. Sako, kad Lazdijų rajono savivaldyb÷ nepateik÷ projektinio pasiūlymo. 
Savivaldyb÷s administracijos prašymu, buvo paskelbtas pakartotinis kvietimas teikti projektinius 
pasiūlymus nustatant pateikimo terminą iki 2009 m. gruodžio 15 d. 
 
 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai tvirtinti Alytaus regiono 
projektų sąrašą pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“. 

 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Tvirtinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11  2007-2010 metų laikotarpiui pagal  2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, 
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ įgyvendinimo priemonę 
VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą“. 
 
 Sprendimas pridedamas.  
 
 6.2. SVARSTYTA. Kreipimasis į Aplinkos ministerij ą d÷l l÷šų perskirstymo tarp 
priemonių „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ ir „Praeityje užterštų teritorij ų tvarkymas“. 
  
 Ričardas Malinauskas informuoja, kad Druskininkų savivaldyb÷ 2009 m. rugs÷jo 3 d. raštu 
Nr. S12-2151-(23.2.) „D÷l l÷šų projektui pagal priemonę „Vandens telkinių būkl÷s derinimas“ 
įgyvendinti“ kreip÷si į Aplinkos ministeriją, prašydama perskirstyti Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų l÷šas tarp priemonių „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ ir „Praeityje užterštų teritorijų 
tvarkymas“, kurios yra numatytos Alytaus regionui. Sako, kad tai leistų efektyviau įgyvendinti 
savivaldybių planuojamus projektus. Druskininkų savivaldyb÷ pagal šiuo metu skirtas l÷šas 
projektui pagal priemonę „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ gali išvalyti tik 50 proc.tvenkinio 
ploto. Perk÷lus l÷šas, kurios gali likti nepanaudotos pagal regiono sudarytus sąrašus priemon÷s 
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, atsirastų galimyb÷ efektyviau įgyvendinti planuojamus 
projektus. 
 Algirdas Vrubliauskas pritaria kreipimuisi į Aplinkos ministeriją. Sako, kad reikia prieš tai  
suderinus tarpusavyje elektroniniu paštu. 
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 Šiam pasiūlymui tarybos nariai neprieštarauja.  
 
 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Kreiptis į Aplinkos ministeriją d÷l Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų tarp priemonių 
„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ ir „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ perskirstymo. 
 
 6.3. SVARSTYTA. Rezervinių Alytaus regiono projektų sąrašų pagal atskiras 
priemones sudarymas.  
 
 Ričardas Malinauskas teigia, kad atsižvelgiant į šiandieninę rinkos situaciją ir įvykdžius 
viešuosius pirkimus, planuojamiems projektams įgyvendinti keičiasi numatytos l÷šos. Lieka 
nepanaudotų l÷šų. Mano, kad yra tikslinga sudaryti rezervinius Alytaus regiono projektų sąrašus 
pagal atskiras priemones tam, kad panaudoti visas Alytaus regionui skirtas l÷šas.  Siūlo sekančiame 
pos÷dyje partvirtinti rezervinius projektų sąrašus pagal atskiras priemones. 
 
 Tarybos nariai siūlymui pritaria. 
 
 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Suderinus su savivaldybių administracijomis parengti rezervinius Alytaus regiono projektų 
sąrašus pagal atskiras priemones ir patvirtinti sekančiame Alytaus regiono pl÷tros tarybos pos÷dyje. 
 
 6.4. SVARSTYTA. Kreipimasis d÷l Alytaus regionui skirtų l÷šų pagal naikinamą VP3-
2.2-ŠMM-09-R priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“. 
 
 Algirdas Vrubliauskas mano, kad reikalinga kreiptis į Vidaus reikalų bei Švietimo ir 
mokslo ministerijas, kad l÷šos, kurios buvo planuojamos skirti Alytaus regionui pagal naikinamą 
priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ būtų paskirstytos Alytaus 
regiono savivaldyb÷ms. Primena, kad pagal šią priemonę Alytaus regionui 2010-2012 metais buvo 
planuojama skirti 1.700.000,00 Lt. Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ rengia apskričių 
atliekamų funkcijų perskirstymo modelį perduodama specialiojo ugdymo organizavimo funkcijas 
savivaldyb÷ms, tikslinga, kad šios planuojamos l÷šos butų ir perduotos Alytaus regiono 
savivaldyb÷ms.  Teigia, kad patvirtintame min÷tos priemon÷s aprašyme yra numatyta, kad projektus 
pagal šią priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos. 
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui ir siūlo kreipimosi tekstą suderinti elektroniniu paštu.  
 
 Algimantas Bražionis siūlo pritarti suderintam kreipimuisi Vidaus reikalų bei Švietimo ir 
mokslo ministerijas. 
 
 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Suderinus su savivaldybių administracijomis parengti kreipimąsi į Vidaus reikalų bei 
Švietimo ir mokslo ministerijas d÷l l÷šų pagal naikinamą VP3-2.2-ŠMM-09-R priemonę 
„Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.  
 
 6.4. SVARSTYTA. Kreipimasis į Vidaus reikalų ministerij ą d÷l Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynyst÷s ir partneryst÷s programų įgyvendinimo. 
 
 Algirdas Vrubliauskas mano, kad pagal esamą situaciją pareišk÷jams bus sud÷tinga 
įsisavinti šios programos l÷šas, kadangi finansuojant projektus n÷ra numatytas avansinis 
finansavimas, įstaigoms įgyvendinančioms projektus trūksta apyvartinių l÷šų. Siūlo kreiptis į 
Vidaus reikalų ministeriją d÷l l÷šų projektų įgyvendinimui. 
  Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
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 Vilija Verve čkien÷ sako, kad pareišk÷jų aktyvumas Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Mažųjų projektų fonde būtų 
didesnis jeigu būtų numatoma avansinio apmok÷jimo galimyb÷ arba būtų taikomas sąskaitų 
apmok÷jimo metodas.    

 
 
 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Suderinus su savivaldybių administracijomis parengti kreipimąsi į Vidaus reikalų ministeriją 
d÷l l÷šų projektų įgyvendinimui. 
 
 
 Pos÷džio pirmininkas                                         Algimantas Bražionis 
 
 
 
 Pos÷džio sekretor÷                                                  Nijol÷ Vagnorien÷ 
 
 
 


