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Alytus

Posėdis įvyko 2011 m. rugsėjo 20 d. 10.00 val.
Posėdžio pirmininkas - Elvinas Jankevičius.
Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė.
Dalyvavo tarybos nariai: Feliksas Džiautas, Marius Juškevičius, Danguolė Juozapavičienė,

Danius Kanauka, Valdas Petras Mikelionis, Kristina Miškinienė, Henrikas Šivokas.
Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas).

Darbotvarkė:
1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemonę "Ne stacionarių socialinių

paslaugų infrastruktūros plėtra".
2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Teritorijų planavimas".
3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Viešosios turizmo

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".
4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę "Savivaldos transporto

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra".
5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Psichikos dienos

stacionarų (centrų) įkūrimas".
6. Dėl atstovo delegavimo į ETBT programos delegacijos sudėtį·
7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę "Universalių daugiafunkcilĮ

centrų kaimo vietovėse steigimas" .
8. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę "Praeityje užterštų teritorijų

tvarkymas" .
9. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo.
10. Informacija apie Alytaus regiono projektų įgyvendinimą.
11. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra

ir jo kokybės gerinimas".
12. Dėl Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo keitimo pagal priemonę "Prielaidų

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
13. Dėl Alytaus regiono projektlĮ sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Regioninių ekonomikos

augimo centrų plėtra".

Posėdį pradeda Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Elvinas Jankevičius.
Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 9 iš ]2 tarybos n8rių), skelbia posėdžio pradžią.

Į posėdžio darbotvarkę papildomai siūloma įtraukti] klausimą:
1. Dėl kvietimo dalyvauti Alytaus miesto rudens šventėje.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui. Papildyta darbotvarkė lr darbo reglamentas
patvirtinami bendru sutarimu.



2

Posėdžio pradžioje Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius
Romualdas Ambroževičius pristato š. m. spalio 15 d. planuoj amą Alytaus miesto rudens šventę ir
pakviečia Alytaus regiono savivaldybes joje dalyvauti.

1. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašų keitimas pagal priemonę
"Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą kreipėsi
Druskininkų savivaldybės administracija raštu Nr. S12-1967-(23.2) "Dėl lėšų panaudojimo,
įgyvendinant priemonę "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra", prašydama
Druskininkų savivaldybės administracijos projektą "Ne stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje" perkelti iš rezervinio sąrašo į pagrindinį
Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę "Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra"; pakeisti perkeliamo projekto "Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje" pavadinimą į "Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas"; pakeisti projekto tikslą;
įgyvendinimo rezultatus; siektinus rezultatus; patikslinti minėto projektinio pasiūlymo finansavimo
šaltinius, t.y. atitinkamai pridedant sutaupytas įgyvendinto projekto "Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje" lėšas 26.745,98 Lt bei pridedant
97.706,79 Lt, kuriuos tarpusavio susitarimu leido pasinaudoti Alytaus rajono savivaldybė. Ji
sutaupė įgyvendindama savo projektą "Daugų socialinės priežiūros centro įkūrimas" (pagal
įgyvendinimo priemonę "Ne stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra". Taip pat
informuoja, kad perkėlus iš rezervinio projektų sąrašo vienintelį jame buvusį Druskininkų
savivaldybės administracijos projektą "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas
Druskininkų savivaldybėje", sąrašo nebelieka. Siūlo pritarti sprendimo projektui.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai pasiūlymui pritaria.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
l.Keisti Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. 11 2011-2013 metų laikotarpiui,

pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę
VP3-2.4-SADM-01-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra", perkeliant
DruskininklĮ savivaldybės administracijos projektą "Ne stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje" į pagrindinį Alytaus regiono projektų sąrašą
Nr. 122011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-SADM-01-R "Ne stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra" . (sąrašas pridedamas).

2. Keisti Alytaus regiono projektlĮ sąrašą Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-
SADM-01-R "Nestacionarių socialinių paslauglĮ infrastruktūros plėtra" įrašant Druskininkų
savivaldybės administracijos projektą "Ne stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas
Druskininkų savivaldybėje. II etapas" (sąrašas pridedamas).

3. Siūlyti Alytaus regiono projektų 2011-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše Nr.12,
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslauglĮ
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę
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VP3-2.4-SADM-OI-R "Ne stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" esančius projektus
finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Sprendimas pridedamas.

2. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimas pagal priemonę
"Teritorijų planavimas".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad vadovaujantis "Papildomu susitarimu Dėl 2010 m.
vasario 26 d. projekto "Varėnos miesto bendrojo plano parengimas" finansavimo ir administravimo
sutarties Nr. VPI-4.2-VRM-04-R-11-007 pakeitimo", kuriuo yra patikslinami minėto projekto
finansavimo šaltiniai (bendra projekto vertė į 327.501,73 lt, ES lėšos į 278.375,80 Lt ir pareiškėjo
lėšos į 49.125,93 Lt), tikslinamas Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 11 2007- 2010 metų
laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
"Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę
"Teritorijų planavimas". Taip pat informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą
kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija raštu Nr. SI2-1688-(23.3) "Dėl projekto
pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino pratęsimo", prašydama pratęsti projekto
"Druskininkų savivaldybės teritorijlį planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos
urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros - II etapas", esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 12
2011- 2013 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas" priemonę "Teritorijų planavimas" paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai
terminą vietoje ,,2011/07/30" įrašant ,,2011/12/31". Priežastis - detaliųjų planų paslaugų pirkimo
vykdymas.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 11 2007-2010 metų laikotarpiui pagal 2007-

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VPI-4.2-VRM-04-R
"Teritorijų planavimas" pakeičiant Varėnos rajono savivaldybės administracijos projekto "Varėnos
miesto bendrojo plano parengimas" finansavimo šaltinius vietoje ES fondų lėšų sumos
,,278.376,47Lt" įrašant ,,278.375,80Lt" ir vietoje pareiškėjo lėšų ,,49.125,26 Lt" įrašant ,,49.125,93
Lt" (sąrašas pridedamas).

2. Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 122011-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VPI-4.2-VRM-04-R
"Teritorijų planavimas" nukeliant "Druskininkų savivaldybės administracijos projekto
"Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos
urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros - II etapas" paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai
terminą vietoj e ,,2011/07/30" įrašant ,,2011/12/31" .

Sprendimas pridedamas.

3. SVARSTYT A. Alytaus regiono projekttĮ sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".

Nijolė Vagnorienė primena, kadangi Alytaus miesto savivaldybės administracijos
projekto paraiška "Dviračių - pėsčiąją tahį išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračią -
pėsčiųjų taką išplėtimas" esančio Alytaus regiono projektą sąraše Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui
pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugą plėtra regionuose" VšĮ Lietuvos
verslo paramos agentūros buvo atmesta (2011 m. kovo 9 d. raštas Nr. R4-3914(13.2.2-691) "Dėl
paraiškos Nr.VP3-ŪM-05-11-006 atmetimo" kaip neatitinkanti priemonės "Viešosios turizmo
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infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" aprašo 1 priedo 14,181
, aprašo 2 priedo 7.2.3.1 ir

9.2.2 punktų, t.y. pateikta paraiška neatitiko šio kvietimo teikti paraiškas sąlygų) ir projektas
"Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų takų
išplėtimas" buvo išbrauktas iš minėto Alytaus regiono projektų sąrašo, atsiradus nepanaudotoms
Alytaus miesto savivaldybės administracijai tenkančioms ES paramos lėšoms buvo skelbiamas
pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui Nr. 11 2007-
2013 m. laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose" papildyti. Alytaus miesto savivaldybės administracija kvietime nustatytu laiku pateikė
naują projektinį pasiūlymą "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa -
"Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas", atsižvelgdama į nepanaudotas Alytaus miesto savivaldybės
administracijai tenkančias ES paramos lėšas. Siūloma pritarti sprendimo projektui, įrašant Alytaus
miesto savivaldybės administracijos projektą "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste,
Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas" į Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 11 2007-
2013 m. laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose" .

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Keisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo

veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R "Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 11,
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4,
įrašant Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektą "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas
Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas" (sąrašas pridedamas).

2. Siūlyti Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše Nr.l1
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo
priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose"
esančius projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Sprendimas pridedamas.

4. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą kreipėsi
Alytaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr.SI2-1967-(6.5) "Dėl projekto vertės
patikslinimo", prašydama patikslinti Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 2007-2013 metų
laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė
ekonominė infrastruktūra" priemonę VP2-4.4-SM-02-R "Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra" esančių 2 savivaldybės projektų finansavimo šaltinius. Projekto "Žuvinto
ir Likiškėlių gatvių sujungimas", pakeisti atsižvelgiant į galutinį šio projekto mokėjimo prašymą,
nes projektas baigtas. Projekto "Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas" finansavimo šaltinius
padidinti, atsižvelgiant į aukščiau minėto projekto atsilaisvinančias lėšas. Siūlo pritarti sprendimo
projektui.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos

augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonę VP2-4.4-SM-
02-R "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" sąrašą Nr. 11 2007-2013
metų laikotarpiui, patvirtintą 2009 m. gegužės 29 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu
Nr. (10.18)-5R-2 (pridedama).

2. Siūlyti Alytaus regiono projektus, esančius sąraše Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui
pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė
infrastruktūra" priemonę VP2-4.4-SM-02-R "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra" finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Sprendimas pridedamas.

5. SVARSTYT A. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę
"Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. birželio 29 d. nutarimu Nr.770 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo nr. 787 "Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo" pakeitimo",
kuriuo buvo tikslinamos VP3-2.1-SAM-08-R priemone i "Psichikos dienos stacionarų (centrų)
įkūrimas" numatytos ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir
administravimo sutartys pagal regionus, Alytaus regionui vietoje numatytų 4.340.000 Lt 2010-2013
metams, skiriama 2.497.810 Lt (lėšos sumažinamos 1.842.190,00 Lt). Atsižvelgiant į tai, kas
aukščiau išdėstyta, tikslinamas Alytaus regiono pagrindinis projektų sąrašas 2007-2013 metų
laikotarpiui pagal priemonę "Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas". Lėšos atitinkamai
sumažinamos Viešoios įstaigos Alytaus poliklinikos projektui "Psichikos dienos centro (stacionaro)
Alytuje steigimas, santrumpa - Psichikos dienos stacionaras". Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad
finansavimo ir administravimo sutartys minėto sąrašo projektams Gų yra 2) pasirašytos pagal LRV
nutarimu Nr. 770 sumažintą ES paramos lėšlį planą, t.y. Alytaus regionui skirtas ES lėšas-
2.497.801,62 Lt

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.1-SAM- 08-R "Psichikos dienos
stacionarų (centrų) įkūrimas" 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.11, patvirtintą Alytaus regiono
plėtros tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. (10.18)-5R-1 (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas

6. SVARSTYT A. Atstovo delegavimas į ETBT programos delegacijos sudėtį·
Vilija Vervečkienė informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006

m. spalio 17 d. nutarimo Nr.1018 "Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje" 2.1.2 punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr.203 "Dėl 2007-2013 metų
Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimo Lietuvoje" 2.1.2 punktu ir atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1324 "Dėl atstovų į regionų
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plėtros tarybas skyrimo", siekiama atnaujinti Lietuvos Respublikos delegacijų sudėtį Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos
(toliau - ETBT programos) stebėsenos ir valdymo komitete. Alytaus regiono plėtros tarybai reikia
paskirti atstovus dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos ir
valdymo komitete. Pranešėja atkreipia dėmesį, kad paskirtieji atstovai turi išmanyti ETBT
programų įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei puikiai mokėti anglų kalbą. Toliau
informuoja, kad minėtų komitetų posėdžiai organizuojami 1-2 kartus per metus ETBT ir EKPP
programose dalyvaujančių šalių teritorijoje. Posėdžių kalba - anglų kalba, vertimo į lietuvių kalbą
nebūna. Pranešėja primena, kad anksčiau į minėtą delegacijos sudėtį buvo deleguotas Vyriausybės
skirtas atstovas Alytaus apskrityje Laimonas Paura, kuris šiuo metu dirba Regioninės plėtros
departamento prie VRM Kauno apskrities skyriuje.

Pranešėja informuoja, kad yra gauta keletas pasiūlymų iš savivaldybių dėl atstovų į minėtą
delegaciją. Druskininkų savivaldybės atstovai pasiūlė deleguoti tarybos narį, Alytaus rajono
savivaldybės atstovai pasiūlė savivaldybės Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vedėją Sonatą
Dumbliauskienę·

Tarybos pirmininkas Elvinas Jankevičius į minėtos delegacijos sudėtį pasiūlo Viliją
Vervečkienę, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vedėją.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Feliksas Džiautas pasiūlo Elviną Jankevičių į minėtos
delegacijos sudėtį, kuris neprieštarauja šiam pasiūlymui.

Vyksta diskusija svarstomu klausimu.

Siūloma balsuoti:
Skirti į Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos ir valdymo komitete:
1. Viliją Vervečkienę, Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus

apskrities poskyrio vedėją, (pagrindinis atstovas);
2. Elviną Jankevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininką, Varėnos rajono

savivaldybės merą, (pakaitinis atstovas).

VYKSTA BALSA VIMAS:
Skirti į Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos ir valdymo komitete:
1. Viliją Vervečkienę, Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus

apskrities poskyrio vedėją, (pagrindinis atstovas);
2. Elviną Jankevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininką, Varėnos rajono

savivaldybės merą, (pakaitinis atstovas).

UŽ-9, PRIEŠ-O, SUSILAIKĖ-O

NUTARTA:
Skirti į Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos ir valdymo komitete:
1. Viliją Vervečkienę, Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus

apskrities poskyrio vedėją, (pagrindinis atstovas);
2. Elviną Jankevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininką, Varėnos rajono

savivaldybės merą, (pakaitinis atstovas).
Sprendimas pridedamas.

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo keitimas pagal priemonę
"Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas".
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Vidas Raštikis informuoja, kad pasibaigus 2011 m. rugPJUClO 30 d. pakartotiniam
kvietimui teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui Nr. 11 sudaryti 2007-2013
metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
"Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"
įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas", Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo 1 projektinį pasiūlymą. Jį pateikė
Alytaus rajono savivaldybės administracija likusiai ES paramos, skirtos Alytaus regionui, sumai.
Minėta ES paramos dalis (543.033,55 Lt) buvo skirta Druskininkų savivaldybei. Tačiau šioje
savivaldybėje nėra gyvenviečių, atitinkančių priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo
reikalavimams ir savivaldybė sutiko leisti šiomis lėšomis pasinaudoti Alytaus rajono savivaldybei.
Akcentuoja, kad regiono projektų sąrašuose pagal minėtą priemonę suplanuota ES paramos suma
(4.874.630,60 Lt) neviršija regionui numatytų lėšų limito.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Pakeisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas " sąrašą Nr.11 2007 -2013 metų laikotarpiui
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18) - 4R- 3
(sąrašas pridedamas).

2. Siūlyti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųją paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalią daugiafunkcią
centrų kaimo vietovėse steigimas ", sąraše Nr. 11 2007 - 2013 metą laikotarpiui esančius regiono
projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Sprendimas pridedamas

8. SVARSTYTA. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę "Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas".

Vidas Raštikis informuoja, kad 2011 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 770 buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 787 "Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo". Juo priemonės "Praeityje užterštų
teritoriją tvarkymas" remiamų veiklą sąrašas buvo papildytas dviem naujom priemonėm:
nenaudojamų gręžinių likvidavimas ir apleistų pastatą ir kitų aplinką žalojančių objektų
likvidavimas. Informuoja, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija priemonės
finansavimo sąlygą aprašo dar nepakeitė. Primena, kad Varėnos rajono savivaldybė nepanaudotų
savo lėšų atsisakė ir atidavė lygiomis dalimis Alytaus rajono, Druskininkų ir Lazdijų
savivaldybėms. Alytaus miesto savivaldybė savo lėšas perkėlė į priemonę "Vandens telkinių
valymas". Remiantis Alytaus regiono projektą sąrašo pagal priemonę "Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas" pasirašytomis projektą finansavimo ir administravimo sutartimis, reikalinga tikslinti
minėtame sąraše projektą finansavimo šaltinius. Atsižvelgiant į susidariusį ES paramos lėšų likutį
869.456,50 Lt, skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę "Praeityje
užterštą teritoriją tvarkymas ".

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
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1. Patikslinti sąrašą Nr. 11 2007-2011 m. laikotarpiui pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R
priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009
m.liepos 21 d. sprendimu Nr.(10.18)-7R-3 (sąrašas pridedamas).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašui
sudaryti pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas" 2007-2013 m. laikotarpiui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą numatytą
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo bei regiono projektų sąrašo projekto parengimo Alytaus regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkoje - ,,20 darbo dienų nuo tos dienos, kai įsigalioja Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 18.1-18.3 ir 18.5 punktuose nurodyti dokumentai".

Sprendimas pridedamas.

9. SVARSTYT A. Tarptautinis bendradarbiavimas.
Vilija Vervečkienė primena, kad Alytaus apskrities viršininko administracija buvo

pasirašiusi daugybę tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių ir ilgą laiką sėkmingai bendradarbiavo
su keliais regionais. Efektyviausiai bendradarbiauta buvo su Švedijos J5nk5pingo apskrities taryba
(sutartys pasirašytos 1997m. ir 2007 m.). Alytaus regiono plėtros taryba 2010 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr.(10.18)-2R-9 "Dėl tarptautinio bendradarbiavimo perėmimo", buvo nusprendusi
atstovauti Alytaus regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir
bendradarbiauti su kitais regionais. Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus regiono plėtros taryba nėra
juridinis asmuo, narystė tarptautinėse organizacijose (tokiose kaip Europos Regionų Asamblėja)
būtų sunkiai įmanoma. Tačiau pratęsti ilgametį tarpregioninį bendradarbiavimą būtų įmanoma ir
visokeriopai naudinga Alytaus regionui.

Vyksta diskusija svarstomu klausimu.

Elvinas Jankevičius siūlo Tarybos pirmininko pavaduotoją Feliksą Džiautą deleguoti vykti
į Švediją ir įpareigoti jį vizito metu aptarti tolimesnes tarpregioninio bendradarbiavimo
perspektyvas.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Deleguoti Feliksą Džiautą, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoją,

Alytaus miesto savivaldybės merą, vykti J5nk5pingo apskrities tarybos kvietimu į Švediją,
J5nk5pingą;

2. Įpareigoti Feliksą Džiautą, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoją,
Alytaus miesto savivaldybės merą, vizito metu aptarti tolimesnes tarpregioninio bendradarbiavimo
perspektyvas.

Sprendimas pridedamas.

10. SVARSTYT A. Informacija apie Alytaus regiono projektų įgyvendinimą.
Vidaus reikalų ministerijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyriausioji

specialistė Auksė Juonienė Tarybos nariams pristatė Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto
lėšomis finansuojamų Alytaus regiono projektų įgyvendinimą. Tarybos nariams buvo pateikta
informacija apie Alytaus regiono projektų įgyvendinimo eigą, Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudojimą lyginant su kitų Lietuvos regionų rodikliais. Informavo, kad šiuo metu pagal Europos
Sąjungos fondų lėšų panaudojimo spartą įgyvendinant Europos Sąjungos stmktūrinių fondų ir
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus regioninių priemonių projektus, Alytaus regionas tarp
visų 10-ties Lietuvos regionų yra antroje vietoje.

Vilija Vervečkienė atkreipė Tarybos narių dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, siekdama spartesnio ES fondlĮ lėšų panaudojimo pagal 2007-2013 metų veiksmų
programų regionines priemones, yra pavedusi šias priemones administmojančioms institucijoms
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prireikus perskirstyti ES fondų lėšas tiems regionams, kuriuose ES fondų lėšos panaudojamos
sparčiau ir efektyviau. Tarybos nariai buvo supažindinti su išrašu iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 59, kuriame ir išdėstytos aukščiau
minimos nuostatos. Pranešėja taip pat atkreipė Tarybos narių dėmesį tai, kad į kitus Alytaus regiono
plėtros tarybos posėdžius planuojama kviesti atstovus iš Vidaus reikalų bei Susisiekimo ministerijų,
kad aptarti ES struktūrinių fondų paramos perspektyvas 2014-2020 metams.

Sprendimas nepriimtas.

11. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad Druskininkų savivaldybės administracija, 2010 m.
gruodžio 16 d. raštu Nr. SI2-3299-(23.2) "Dėl paraiškos pateikimo termino perkėlimo" kreipėsi į
LR VRM Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrį, prašydama patikslinti projekto
"Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui", esančio Alytaus regiono
projektų sąraše Nr. 11 pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas"
finansavimo šaltinius, kadangi įgyvendinant projektą yra sutaupyta 45,90 Lt ES lėšų. Taip pat prašė
sujungti 2 savivaldybės pateiktus projektus pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas" .

Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos prašymą, 2011 m. sausio 25 d.
Tarybos sprendimu Nr.(8.1.7-49/6)-IR-8 buvo patikslinti projekto "Negyvenamųjų patalpų
Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui" finansavimo šaltiniai bei sujungti 2 savivaldybės
pateiktai pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas", tačiau nebuvo
"atlaisvintos" sutaupytos įgyvendinto projekto lėšos Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 pagal
priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas". Dėl to du kartus buvo pridėtos
sutaupytos įgyvendinto projekto lėšos 45,90 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta,
tikslinamas Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 11 pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo
kokybės gerinimas", atitinkamai sumažinant projekto "Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje
pritaikymas socialiniam būstui" viršytas ES paramos lėšas 45,99 Lt

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Tikslinti Alytaus regiono projektlb finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai "įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R
"Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas" sąrašą Nr. 11, 2007-2010 metų laikotarpiui
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr.(10.18)-8R-4
(sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas

12. SVARSTYT A. Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo keitimas pagal priemonę
"Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

Vidas Raštikis informuoja, kad 2011 m. liepos 29 d. baigėsi pakartotinis kvietimas teikti
projektinius pasiūlymus Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašui NR. 11 2007-2013 metų
laikotarpiui sudaryti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
"Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3 -1.2-VRM-O1-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas". Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo 1
projektinį pasiūlymą "Metelių kaimo viešosios infrastruktūros plėtra", kurį pateikė Lazdijų rajono
savivaldybės administracija.
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Siūlo keisti minėtą Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašą NR. 11, įtraukiant Lazdijų
rajono savivaldybės projektą "Metelių kaimo viešosios infrastruktūros plėtra".

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Pakeisti Alytaus regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-
VRM -01-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacij ai kaimo vietovėse sudarymas" sąrašą
Nr. I I 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintąAlytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. lapkričio 20
d. sprendimu Nr. (10.18)-10R-l(sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas

13. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra".

Vidas Raštikis informuoja, kad regiono plėtros tarybos sekretoriatas 2011 m. rugsėjo 15 d.
gavo Alytaus miesto savivaldybės raštą Nr. SD-6859(6.5.) "Dėl VP3-1.1-VRM-OI-R priemonės
"Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" projekto "Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros,
jungiančios Alytaus piliakalnį ir jo prieigas su kurorto ir miško parkais, įrengimas ir šių teritorijų
sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui ir rekreacijai", kuriuo prašoma perkelti minėto projekto
paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš ,,2011-11-15" į ,,2012-11-15".

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos I prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-VRM-OI-R priemonę "Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra", 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 1, patvirtintą Alytaus
regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr.(10.18)-8R-5 (sąrašas pridedan1as).

Sprendimas pridedamas

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Elvinas Jankevičius

Nijolė Vagnorienė
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