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ALYTAUS REGIONO PL öTROS TARYBOS POSöDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2010-06-03 Nr. (10.18)-3R 

 
Alytus 

 
 Pos÷dis įvyko 2010 m. birželio 3 d. 10 val. 
 Pos÷džio pirmininkas – Algimantas Bražionis. 
 Pos÷džio sekretor÷ – Nijol÷ Vagnorien÷. 
 Dalyvavo tarybos nariai: Ramūnas Bielevičius, Artūras Margelis, Vidas Mikalauskas, Rima 
Rakauskien÷, Benius Rūtelionis, Henrikas Šivokas, Algirdas Vrubliauskas. 
  Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas). 
 
 Darbotvark÷: 
 

1. D÷l Alytaus regiono pl÷tros 2010-2020 metų plano tvirtinimo. 
2. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų 

tvarkymas“. 
3. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo pagal priemonę „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietov÷se steigimas“. 
 4. D÷l Alytaus regiono 2008 – 2010 m. pl÷tros plano priemon÷s papildymo naujomis 
priemon÷mis.  

5. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu“.  

6. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų pl÷tra regionuose“ keitimo. 

7. D÷l Alytaus regiono projektų sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui pagal priemonę 
„ Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ tvirtinimo. 

8. D÷l Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo 2007-2013 metų laikotarpiui pagal 
priemonę „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“ 
tvirtinimo. 

9. D÷l kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ 
Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti 2011-2013 metų laikotarpiui. 

10. Kiti klausimai. 
10.1 D÷l Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Vandens 

telkinių būkl÷s gerinimas“. 
  

 
 Pos÷dį pradeda Alytaus apskrities viršininkas, Alytaus regiono pl÷tros tarybos pirmininkas 
Algimantas Bražionis. Jis tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 8 iš 12 tarybos narių), skelbia 
pos÷džio pradžią. 
 
 Algimantas Bražionis pasiūlo tvirtinti pos÷džio darbotvarkę, ją papildant klausimu: 

1. D÷l Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Vandens telkinių 
būkl÷s gerinimas“. 
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlomai darbotvarkei ir darbo reglamentui. 
 Darbotvark÷ ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.    
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1. SVARSTYTA. Alytaus regiono pl÷tros 2010-2020 metų plano tvirtinimas. 

 Praneš÷ja Alytaus apskrities viršininko administracijos Regionin÷s pl÷tros departamento 
direktor÷ Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros 2010-2020 metų plano 
projektas parengtas 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. Regiono projektų 
sąrašas, kuriame yra rengiamas projektas, buvo sudarytas Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2009 m. 
kovo 30 d. sprendimu Nr.(10.18)-3R-1. Š. m. geguž÷s 26 d. vyko projekto „Alytaus regiono pl÷tros 
2010-2020 metų plano parengimas“ viešinimo konferencija, kurioje buvo pristatytas Alytaus 
regiono pl÷tros 2010-2020 metų plano projektas. Projekto svarstyme dalyvavo darbo grupių nariai, 
visuomen÷s atstovai.   
 
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos departamento 
Regionin÷s pl÷tros skyriaus ved÷jas Gediminas Česonis akcentavo, kad šis dokumentas yra 
svarbiausias regiono dokumentas įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. 
Informuoja, kad nuo š. m. liepos 1 d. vykdoma Regionin÷s politikos departamento pertvarka. 
Teigia, kad pagal Regionin÷s pl÷tros įstatymo naują redakciją yra pasikeitimų formuojant regionų 
pl÷tros tarybas. Taip pat numatytas įstatymo punktas d÷l atstovavimo regionui tarptautin÷se 
bendradarbiavimo organizacijose. Vidaus reikalų ministerija arba jos įgaliota institucija įgyvendins 
regioninę politiką apskrityse. 

 
Algimantas Bražionis pasiūlo plano reng÷jams pristatyti Alytaus regiono pl÷tros 2010-

2020 metų plano projektą ir pakomentuoti ar reng÷jai atsižvelg÷ į viešinimo konferencijos metu 
gautas pastabas bei pasiūlymus. 

 
VšĮ „PVC“ direktorius Vytautas Stankevičius teigia, kad regiono strateginis planas yra 

„gyvas“ dokumentas ir turi būti nuolat atnaujinamas. Pritaria, kad jo apimtis kiek per didel÷. Sako, 
kad šis planas yra ir bus naudojamas įgyvendinant savivaldybių numatytas priemones. 

 
 VšĮ „PVC“ konsultant÷ dr. Jurgita Bruneckien÷ akcentuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros 
planas – tai Alytaus miesto bei rajono, Var÷nos, Lazdijų rajonų ir Druskininkų savivaldybių pl÷tros 
perspektyvos strateginis dokumentas bei priemonių šiam dokumentui įgyvendinti visuma. Teigia, 
kad yra atkreiptas d÷mesys į gautas pastabas d÷l regiono vizijos, patikslintos tikslų formuluot÷s. 
Atliktas kai kurių priemonių apjungimas, pakoreguoti jų pavadinimai. Jie tapo bendresni.   

  
Algirdas Vrubliauskas klausia kuo naujasis planas skiriasi nuo ankstesnio iš esm÷s ir 

kokios ateinančio programavimo laikotarpio perspektyvos. 
 
Jurgita Bruneckien÷ atsako, kad parengtame Alytaus regiono pl÷tros 2010 – 2020 metų 

plane palyginus su ankstesniu, yra numatyta daugiau bendrų veiksmų tarp regiono savivaldybių 
įgyvendinant atskiras priemones. Atsirado kompleksinis požiūris į problemų sprendimą. Naujame 
dokumente išlaikytas ankstesniame plane numatytų priemonių tęstinumas. Alytaus regiono pl÷tros 
prioritetai sutampa su Europos Sąjungos strateginiais dokumentais.  

 
Gediminas Česonis sako, kad šiuo metu dar neaišku kokios ateinančio programavimo 

laikotarpio perspektyvos. Manoma, kad bus numatytas didesnis d÷mesys Baltijos jūros regionui. 
Šiuo metu formuojamos darbo grup÷s. Kitų metų antroje pus÷je bus daugiau aiškumo. Tikimasi, kad 
derybos d÷l atskirų programavimo dokumentų neužsitęs. 
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Algirdas Vrubliauskas pasiūlo tvirti Alytaus regiono pl÷tros 2010-2020 metų plano 
projektą.  

 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
 

Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai pritarti siūlomam sprendimo 
projektui ir informuoja, kad Druskininkų savivaldyb÷s meras Ričardas Malinauskas bei vicemer÷ 
Kristina Miškinien÷, nedalyvaujantys pos÷dyje, pritaria pos÷džio darbotvarkei bei parengtiems 
sprendimų projektams nagrin÷jamais klausimais. Savo pritarimą pateiks raštu. (pridedama raštas 
Nr.S12-1640-(24.5) 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Patvirtinti Alytaus regiono pl÷tros 2010-2020 metų planą.  
 
 Sprendimas pridedamas. 
  

 2. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo keitimas pagal priemonę „Praeityje 
užterštų teritorij ų tvarkymas“. 

Vidas Raštikis informuoja, kad gautas Druskininkų savivaldyb÷s administracijos 2010 m. 
geguž÷s 20 d. raštas „D÷l projekto pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino pratesimo“, 
kuriame prašoma pakeisti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 pagal priemonę „Praeityje užterštų 
teritorijų tvarkymas“. Projekto „Buvusios katilin÷s Veisiejų g. 17, Druskininkuose, naftos baz÷s 
teritorijos sutvarkymas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą perkelti iš „2010-
07-01“ į „2010-07-30“. Priežastis - užsitęsęs dokumentų rengimas ir derinimas. Taip pat gautas 
Alytaus miesto savivaldyb÷s administracijos 2010 m. geguž÷s 25 d. raštas „D÷l pakeitimo 
pagrindiniame sąraše“, kuriame prašome iš to paties sąrašo išbraukti Alytaus miesto savivaldyb÷s 
projektą „Buvusios Alytaus naftos produktų baz÷s rajone naftos produktais užteršto vandeningo 
horizonto išvalymas ir būkl÷s atkūrimas“. Prašymas pagrįstas tuo, kad ruošiamas Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo projektas(aiškinamasis raštas pridedamas). 
 

 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai pritarti siūlomam sprendimo 
projektui.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.  
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 Pakeisti 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“ VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų 
teritorijų tvarkymas“ sąrašą Nr.11 2007-2010 metų laikotarpiui, patvirtintą 2009 liepos 21 d. 
Alytaus regiono pl÷tros tarybos sprendimu Nr.(10.18)-7R-3 (sąrašas pridedamas). 

 
 Sprendimas pridedamas. 

  
3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimas pagal priemonę 

„Universali ų daugiafunkcių centrų kaimo vietov÷se steigimas“. 
Vidas Raštikis informuoja, kad 2010 m. balandžio 21d. baig÷si kvietimas teikti projektinius 

pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui 2007-2013 metų laikotarpiui sudaryti pagal 2007-2013 
m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietov÷se steigimas “. Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas 
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gavo 4 projektinius pasiūlymus. Projektinio pasiūlymo nepateik÷ Lazdijų rajono savivaldyb÷s 
administracija. Ji 2010 m. balandžio 21 d. raštu „D÷l projektinio pasiūlymo pateikimo“ kreip÷si į 
Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatą, prašydama pratęsti projektinių pasiūlymų pateikimo 
terminą. Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.(10.18)- 2R-12  
paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus, nustatant pateikimo terminą iki š. m. birželio 8 
d. Taip pat Druskininkų savivaldyb÷s administracija 2010 m. geguž÷s 10 d. raštu informavo, kad jų 
pateiktas projektinis pasiūlymas neatitinka finansavimo sąlygų reikalavimų ir prašo projektinio 
pasiūlymo „Universalaus daugiafunkcio centro Viečiūnų k., Druskininkų savivaldyb÷je, steigimas“ 
neįtraukti į regiono projektų sąrašą. Šiuo metu sąrašą sudaro 3 projektai. Bendra projektinių 
pasiūlymų vert÷ 3.655.973,00 Lt, ES prašoma suma 3.107.577,05 Lt, pareišk÷jo l÷šos 548.395,95 
Lt. Alytaus regiono ES paramos limitas 2007-2013 metams 4.874.632,00Lt (aiškinamasis raštas 
pridedamas). 
 

 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai pritarti siūlomam sprendimo 
projektui.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.  
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 1. Patvirtinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų 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-04-R „Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietov÷se steigimas“ sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui (sąrašas 
pridedamas). 
 2. Siūlyti Alytaus regiono projektų, finansuojamų 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-04-R „Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietov÷se steigimas“, sąraše Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui 
esančius regiono projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų.         

 Sprendimas pridedamas. 
 
 4. SVARSTYTA. Alytaus regiono 2008 – 2010 m. pl÷tros plano priemonių papildymas 
naujomis priemon÷mis.  
 Alytaus apskrities viršininko administracijos Regionin÷s pl÷tros departamento direktor÷ 
Vilija Verve čkien÷ sako, kadangi šiandieną yra patvirtintas naujas Alytaus regiono pl÷tros 2010-
2020 metų planas, į kurį yra integruotos visų savivaldybių priemon÷s, netikslinga šį klausimą 
svarstyti toliau. Šio klausimo svarstymas buvo numatytas tam atvejui, jei būtų nepatvirtintas 
naujasis planas. Tuomet būtų svarstomas Alytaus regiono 2008 – 2010 m. pl÷tros plano priemonių 
papildymas naujomis priemon÷mis. 
 
 Tarybos nariai sutinka su tokiu pasiūlymu. 
  
 Klausimas toliau nesvarstomas. 
 
 Sprendimas nepriimtas. 
 

5. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo keitimas pagal priemonę „Viešosios 
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.  

Vidas Raštikis informuoja, kad regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas gavo 2010 m. geguž÷s 
25 d. Alytaus miesto savivaldyb÷s raštą, kuriame prašoma iš Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemon÷s „Viešosios 
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 11 2007-2013 
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metų laikotarpiui išbraukti Alytaus miesto savivaldyb÷s projektą „Alytaus lopšelio – darželio 
„Gintar÷lis“ renovavimas“, kadangi Alytaus miesto savivaldyb÷s 2010 m. sausio 28 d. sprendimu 
Nr. T-15 min÷tas darželis numatytas likviduoti. Prašo į šį sąrašą įkelti Alytaus miesto savivaldyb÷s 
projektą „Alytaus Dzūkijos vidurin÷s mokyklos pastato išor÷s renovavimas“, esantį rezervinių 
projektų sąraše. Pagal 2010 m. balandžio 27 d. pasirašytą Alytaus miesto savivaldyb÷s projekto 
„Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ renovavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį,  
keičiamos projekto finansavimo šaltinių sumos: bendra projekto vert÷ iš  „626.228,00“ į „574. 
691,43 Lt, ES fondų l÷šų suma iš „532.293,80“ į „488.487,72 Lt, LR valstyb÷s biudžeto (bendrojo 
finansavimo) l÷šos iš „ 93.934,20“ į „86.203,71“ (aiškinamasis raštas pridedamas). 

 
Rima Rakauskien÷ tarybos nariams pakomentuoja tokio sprendimo reikalingumą. 
 
 Algimantas Bražionis siūlo Alytaus regiono pl÷tros tarybai pritarti siūlomam sprendimo 

projektui.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.  
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 1. Pakeisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę 
VP-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr.11 
2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2010 m. balandžio 28 d. 
sprendimu Nr.(10.18)-2R-13 (sąrašas pridedamas). 

2. Pakeisti Alytaus regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
įgyvendinimo priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu 
lygiu“ sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2009 
m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr.(10.18)-10R-1 (sąrašas pridedamas). 

3. Siūlyti Alytaus regiono projektus, finansuojamus pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę 
VP3-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašo Nr. 11 
2007-2013 m. laikotarpiui esančius projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s biudžeto l÷šų. 
 
 Sprendimas pridedamas. 
 

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Viešosios turizmo 
infrastrukt ūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ keitimas. 
 Vidas Raštikis informuoja, kad 2010 m. geguž÷s 10 d. į Alytaus apskrities viršininko 
administraciją raštu „D÷l VP3-1.3-ŪM-05-R priemon÷s „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų pl÷tra regionuose“ projekto“ kreip÷si Alytaus miesto savivaldyb÷s administracija, 
prašydama perkelti projekto „Dviračių - p÷sčiųjų takų išpl÷timas Alytaus mieste Santrumpa – 
„Dviračių - p÷sčiųjų takų išpl÷timas“ paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš 
„2010-08-01“ į „2010-10-01“ d÷l užsitęsusių detaliojo plano rengimo procedūrų. Taip pat 2010 m. 
geguž÷s 12 d. į Alytaus apskrities viršininko administraciją raštu „D÷l projektų, įtrauktų į regiono 
projektų sąrašą pagal priemonę  „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ 
projekto“ kreip÷si Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracija, prašydama iš pagrindinio projektų 
sąrašo pagal min÷tą priemonę išbraukti projektą „Krūminių piliakalnio (vadinamo Norkūnų) 
aplinkos sutvarkymas“ ir vietoje jo įrašyti patikslintą projektą „Žiežulio tako poilsio ir turizmo 
infrastruktūros pl÷tra“. Šio projekto patikslintas biudžetas, siekiant neviršyti Alytaus regionui skirto 
limito.  
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 Algimantas Bražionis siūlo pritarti siūlomam sprendimo projektui.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 1. Pakeisti Alytaus regiono rezervinių 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 įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-
ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ 2007-2013 m. 
laikotarpio sąrašą Nr.11, patvirtintą Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2009 m. lapkričio 20 d. 
sprendimu Nr.(10.18)-10R-1, keičiant projektų išd÷stymo eiliškumą (pridedama). 

2. Pakeisti 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 įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.11, 
patvirtintą Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2009 m. rugs÷jo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4 
(pridedama). 
 3. Siūlyti  Alytaus regiono projektus, 2007-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše, 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 
VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ esančius 
projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų. 
 
 Sprendimas pridedamas.  
 

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui pagal 
priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastrukt ūros pl÷tra“ tvirtinimas.  

Vidas Raštikis informuoja, kad 2010 m. geguž÷s 10 d. regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas 
gavo 2010 m. geguž÷s 7 d. Druskininkų savivaldyb÷s raštą „D÷l projektinio pasiūlymo pateikimo“, 
kuriame ji informuoja, kad kreip÷si į Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministeriją 
d÷l priemon÷s „ Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ antrojo etapo projektų 
finansavimo sąlygų 7.4 ir 7.5 punktų pakeitimo ir prašo Tarybą nukelti projektinio pasiūlymo 
pateikimo Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatui datą iki 2010 m. liepos 30 d. Kvietime teikti 
projektinius pasiūlymus pagal priemonę „ Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ 
terminas buvo numatytas iki 2010 m. geguž÷s 10 d.  Kadangi šis savivaldyb÷s prašymas tur÷jo būti 
sprendžiamas skubiai, vadovaujantis „Alytaus regiono pl÷tros tarybos darbo reglamento“, 
patvirtinto Alytaus regiono pl÷tros tarybos 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr.(1.5)-4R-1, 12 
punktu buvo atliekama apklausa d÷l skubaus sprendimo pri÷mimo. Tarybos nariai nepasisak÷ prieš 
siūlomą sprendimo variantą. Nuspręsta skelbti pakartotinį kvietimą, nustatant pakartotinio kvietimo 
projektinių pasiūlymų pateikimo terminą iki š. m. liepos 30 d..  

Toliau informuoja, kad 2010 m. geguž÷s 10 d. pasibaigus kvietimui teikti projektinius 
pasiūlymus pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ Alytaus 
regiono projektų sąrašui 2011-2013 metų laikotarpiui sudaryti yra gauti 3 projektiniai pasiūlymai. 
Juos pateik÷ Alytaus, Var÷nos ir Lazdijų rajonų savivaldybių administracijos. Kiekvienai 
savivaldybei Alytaus regiono limitas 662.360,00 Lt. Viso 2011-2013 metų laikotarpiui skirta 
3.974.699,10 Lt. Kadangi Lazdijų rajono savivaldyb÷s administracijos 2007-2010 metų laikotarpio 
sąrašo projektas buvo atmestas, jų l÷šos perkeltos į 2011-2013 metų laikotarpį. Šiam kvietimui 
savivaldyb÷ panaudoja tik dalį jai tenkančių ES paramos l÷šų, t. y. 791.945,00 Lt. V÷liau teiks kitą 
projektinį pasiūlymą.  
 Alytaus rajono savivaldyb÷s administracija po viešųjų pirkimų turi ES l÷šų rezervą iš 
ankstesnio projekto „Daugų socialin÷s priežiūros centro įkūrimas“ (92.007,00Lt, 2010 m. geguž÷s 
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10 d. raštas Nr.(3.6)K26-1549). Šia suma nor÷tų padidinti pateikto projektinio pasiūlymo „Simno 
neįgaliųjų dienos centro įkūrimas“ ES paramos l÷šas. Kadangi nepakeista projekto „Daugų 
socialin÷s priežiūros centro įkūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartis, 92.007,00 Lt likučio 
n÷ra juridinio pagrindo prid÷ti prie teikiamo projektinio pasiūlymo biudžeto. Tod÷l tvirtinamas 
projektinis pasiūlymas, kurio biudžetas sudarytas pagal savivaldybei tenkantį ES paramos limitą. 
 Var÷nos rajono savivaldyb÷ teikia projektinį pasiūlymą panaudodama abiems laikotarpiams 
skirtas ES paramos l÷šas, t.y. 1.324.720,00 Lt.  

 
 Algimantas Bražionis siūlo pritarti siūlomam sprendimo projektui.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Tvirtinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 2011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-
SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ (pridedama). 
 2. Siūlyti  Alytaus regiono projektų 2011-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše Nr.11, 
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų 
kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę 
VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ esančius projektus 
finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų. 
 Sprendimas pridedamas.  
 
 8. SVARSTYTA. Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo 2007-2013 metų 
laikotarpiui pagal priemonę „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastrukt ūros 
savivaldyb÷se pl÷tra “ tvirtinimas .  
 Vidas Raštikis informuoja, kad Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras 2010 m. kovo 30 d. 
įsakymu Nr. V-233 „D÷l finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: 
sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-11-R priemonę „Visuomen÷s 
sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“ neskyr÷ finansavimo projektui 
„Visuomen÷s sveikatos biuro pl÷tra Alytuje“. Vadovaujantis ES fondų Europos Sąjungos fondų ir 
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuotinų regionų projektų atrankos aprašo 8.1. 
punktu, kai projekto vertinimo metu įgyvendinanti institucija priima sprendimą atmesti paraišką, 
regiono pl÷tros taryba gali keisti patvirtintą regiono projektų sąrašą, išbraukdama regiono projektus 
ir (ar) įrašydama naujus regiono projektus iš rezervinių regiono projektų sąrašo pagal jame nustatytą 
prioritetiškumą taip, kad regiono projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetų ES fondų l÷šų 
suma neviršytų paramos regionui limito. Toliau informuoja, kad 2010 m. balandžio 30 d. baig÷si 
kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašui 2007-2013 
metų laikotarpiui sudaryti pagal priemonę „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų 
infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“. Regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas gavo du projektinius 
pasiūlymus. Pirmą pateik÷ Alytaus rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras, antrą pateik÷ 
Alytaus miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras. Kadangi pagrindiniame Alytaus regiono 
projektų sąraše esantis Alytaus miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro projektas 
„Visuomen÷s sveikatos biuro pl÷tra Alytuje, santrumpa – Visuomen÷s biuro pl÷tra“ buvo atmestas, 
pateiktas patikslintas tas pats projektinis pasiūlymas neviršijant Alytaus regionui numatyto 
biudžeto, t. y. 1 centrui 575.000,00 Lt ES paramos. 

 Taip pat į regiono pl÷tros tarybos sekretoriatą 2010 m. birželio 1 d. kreip÷si Alytaus rajono 
savivaldyb÷s administracija raštu Nr. (3.6)K26-1721, kuriame prašo iš rezervinių regiono projektų, 
pagal priemonę „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“ 
perkelti projektą „Alytaus rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro teikiamų paslaugų 
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prieinamumo ir kokyb÷s gerinimas“ į pagrindinį sąrašą. Tą pačią dieną, t.y. 2010 m. birželio 1 d. 
raštu Nr.SD-4248(6.5) kreip÷si ir Alytaus miesto savivaldyb÷s administracija, prašydama 
neišbraukti savivaldyb÷s projekto „Visuomen÷s sveikatos biuro pl÷tra Alytuje“, esančio 
pagrindiniame regionų sąraše pagal priemonę „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų 
infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“, kadangi Alytaus miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos 
biuras apskund÷ VšĮ Centrin÷s projektų valdymo agentūros veiksmus Finansų ministerijai, papraš÷ 
dar kartą įvertinti paraiškos atmetimo motyvus bei dar kartą inicijuoti pakartotinį paraiškos 
vertinimą. Iki pos÷džio savivaldyb÷ atsakymo negavo. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras 2010 
m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-233, kuriuo neskyr÷ finansavimo min÷tam projektui, neatšauk÷.  
  
 Rima Rakauskien÷ kreipiasi į tarybos narius, prašydama neišbraukti savivaldyb÷s projekto 
„Visuomen÷s sveikatos biuro pl÷tra Alytuje“, esančio pagrindiniame regionų sąraše pagal priemonę 
„Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“, kadangi Alytaus 
miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras apskund÷ VšĮ Centrin÷s projektų valdymo 
agentūros veiksmus Finansų ministerijai ir papraš÷ dar kartą įvertinti paraiškos atmetimo motyvus 
bei inicijuoti pakartotinį paraiškos vertinimą. 
  
 Algirdas Vrubliauskas sako, kad Alytaus rajono savivaldyb÷s administracija taip pat gali 
pretenduoti įgyvendinti savo parengtą projektą pagal priemonę„Visuomen÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“. Mano, kad regione gali būti ne du, o trys 
visuomen÷s sveikatos biurai. Sako, kad visuomen÷s sveikatos biurai reikalingi ir rajone. Be to, 
biurus galima ir sujungti. 
   
 Algimantas Bražionis siūlo, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, šio klausimo 
nagrin÷jimą atid÷ti.  
 
 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.  
 
 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Atid÷ti šio klausimo svarstymą.  
  
 Sprendimas nepriimtas.  
 

9. SVARSTYTA. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Teritorij ų 
planavimas“ Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti 2011-2013 metų laikotarpiui. 
 Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad Alytaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatas 
2010 m. geguž÷s 20 d. gavo Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijos raštą „D÷l Var÷nos rajono 
savivaldyb÷s projektinių pasiūlymų teikimo“, kuriame prašoma inicijuoti kvietimą teikti 
projektinius pasiūlymus pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto 
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-
VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“ 2010-2013 m. laikotarpio sąrašui sudaryti. 
  

Algimantas Bražionis siūlo pritarti siūlomam sprendimui. 
   

 Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. 
 
 BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
 Skelbti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R 
„Teritorijų planavimas“ 2011-2013 m. laikotarpio sąrašui sudaryti, nustatant projektinių pasiūlymų 
pateikimo terminą iki 2010 m. rugs÷jo 1 d.  
 
 Sprendimas pridedamas.  
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10. SVARSTYTA. Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo keitimas pagal priemonę 

„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“. 
 
 Praneš÷ja Vilija Verve čkien÷ informuoja, kad 2010 m. geguž÷s 26 d. raštu „D÷l projektinio 
pasiūlymo „Didžiosios Dailid÷s, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo (III 
etapo)“, kuriame prašoma išbraukti projektą „Didžiosios Dailid÷s, užterštos sunkiaisiais metalais, 
išvalymas ir sutvarkymas (IV etapas)“ esantį rezerviniame projektų sąraše pagal priemonę 
„Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ ir patikslinti pagrindiniame projektų sąraše pagal tą pačią 
priemonę projekto „Didžiosios Dailid÷s, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo (III 
etapo)“ biudžetą bei skelbti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Vandens 
telkinių būkl÷s gerinimas“. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu n÷ra patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimo 
Nr.787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo “pakeitimo“, kuriame 
yra numatomas l÷šų tarp priemonių „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ ir „Vandens telkinių 
būkl÷s gerinimas“ perskirstymas, n÷ra pagrindo 191.007,58 Lt padidinti projekto „Didžiosios 
Dailid÷s, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo (III etapo)“ biudžetą. Išbraukus 
Alytus miesto savivaldyb÷s administracijos projektą „Didžiosios Dailid÷s, užterštos sunkiaisiais 
metalais, išvalymas ir sutvarkymas (IV etapas)“ iš rezervinių projektų sąrašo pagal min÷tą priemonę 
projektų šiame sąraše nelieka. 

  
Vyksta diskusija.  
 
Vidas Mikalauskas teigia, kad d÷l l÷šų perskirstymo tarp priemonių „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“ ir „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“  ir buvome informuoti, kad 
perskirstymas negalimas. Nesuprantama, kad šiuo metu yra parengtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimo 
Nr.787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo “pakeitimo“, kuriame 
yra numatomas l÷šų tarp priemonių „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ ir „Vandens telkinių 
būkl÷s gerinimas“ perskirstymas. Var÷nos rajono savivaldyb÷ atsisak÷ įgyvendinti projektą 
„Praeities taršos likvidavimas Var÷nos rajone“ pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų 
tvarkymas“ ir nepanaudojo  619.523,00 Lt. skirtos paramos. Sutiko, kad kitos savivaldyb÷s tuo 
pasinaudotų. 

 
 Algirdas Vrubliauskas patvirtina, kad buvome informuoti, kad perskirstymo tarp min÷tų 

priemonių nebus. 
 
Tarybos nariai siūlo atid÷ti klausimo svarstymą. 
 
Algimantas Bražionis siūlo pritarti siūlymui. 
 

 BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 
 Atid÷ti šio klausimo svarstymą.  
  
 Sprendimas nepriimtas.   
 
  
 
 Pos÷džio pirmininkas                                         Algimantas Bražionis 
  
 Pos÷džio sekretor÷                                                  Nijol÷ Vagnorien÷ 


