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Druskininkai

Posėdis įvyko 2011 m. birželio 20 d. 11 val.
Posėdžio pirmininkas - Elvinas Jankevičius.
Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė.
Dalyvavo tarybos nariai: Feliksas Džiautas, Marius Juškevičius, Danguolė Juozapavičienė,

Danius Kanauka, Ričardas Malinauskas, Valdas Petras Mikelionis, Kristina Miškinienė, Laimonas
Paura, Henrikas Šivokas, Algirdas Vrubliauskas.

Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas).

Darbotvarkė:
1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
3. Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos pakeitimo.

4. Dėl Alytaus regiono 2010-2020 m. plėtros plano 2010 m. stebėsenos ataskaitos
tvirtinimo.

5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tiksl inimo pagal priemonę "Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra".

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal priemonę "Savivaldybių
institucijų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".

8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra".

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Viešosios paskirties
pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

10. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tiksl inimo pagal priemonę "Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai".

11. Informacija apie Alytaus regiono projektų įgyvendinimą.
12. Dėl upinių mašalų populiacijos reguliavimo.
13. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per SIeną

komisiją skyrimo.
14. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tiksl inimo ir keitimo pagal priemonę

"Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".
15. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Investicijos į

ikimokyklinio ugdymo įstaigas".
16. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiks 1inimo pagal priemonę "Universalių

daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas".
17. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Nestacionarių

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra".
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18. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus rezerviniam Alytaus regiono projektų
sąrasUl sudaryti pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas.

19. Dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo Alytaus regiono savivaldybėse.

Posėdį pradeda Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Laimonas
Paura. Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 11 iš 12 tarybos narių), skelbia posėdžio pradžią.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasiūlo į posėdžio
darbotvarkę įtraukti klausimą dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo Alytaus regiono
savivaldybėse.

Taip pat Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasiūlo į
posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal
priemonę "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra".

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

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimai.
Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vedėja Vilija

Vervečkienė informuoja, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 13
straipsnio 6 dalies 8 punktu ( renka regiono plėtros tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją, atleidžia
juos iš pareigų), Alytaus regiono plėtros taryba turi išrinkti regiono plėtros tarybos pirmininką.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas prašo pakomentuoti esamą
situacij ą.

Vilija Vervečkienė informuoja, kad nuo Š. m. liepos 1 d. Ministro Pirmininko
patarėjai yra atleidžiami. Jei po liepos 1 d. minėti patarėjai dirbs valstybės tarnyboje ar valstybės ar
savivaldybės įmonėje jie galės likti Vyriausybės paskirtais atstovais į regionų plėtros tarybas. Šiuo
metu dėl Ministro Pirmininko patarėjo Alytaus apskrityje Laimono Pauros darbo nėra aišku.

Ričardas Malinauskas sako, kad dėl regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų jis
kalbėjo su Vidaus reikalų ministru Raimundu Palaičiu. Kadangi šiuo metu neaišku ar po liepos 1 d.
Ministro Pirmininko patarėjas Laimonas Paura dirbs valstybės tarnyboje, siūloma šiame tarybos
posėdyje nerinkti Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko ir laikinai pavesti eiti minėtas pareigas
tarybos nariui, kol bus aišku, kas bus Vyriausybės deleguotas atstovas į Alytaus regiono plėtros
tarybą.

Algirdas Vrubliauskas pasiūlo laikinai pavesti eiti Alytaus regiono plėtros tarybos
pirmininko pareigas Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui.

Ričardas Malinauskas yasiūlo minėtoms pareigoms Varėnos rajono savivaldybės
merą Elviną Jankevičių, 0 Henrikas Sivokas pasiūlo Alytaus miesto savivaldybės mero Felikso
Džiauto kandidatūrą.

Laikinai eiti Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas sutinka Elvinas
Jankevičius ir Feliksas Džiautas.

Vyksta diskusija svarstomu klausimu.

Ričardas Malinauskas siūlo balsuoti už Elvino Jankevičiaus ir Felikso Džiauto
kandidatūras.

Tarybos nariai pasiūlymui pritaria.

VYKSTA BALSA VIMAS:
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1. Pavesti Varėnos rajono savivaldybės merui Elvinui Jankevičiui laikinai eiti
Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas iki įstatymų nustatyta tvarka bus išrinktas
Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.

UŽ-6, PRIEŠ-a, SUSILAIKĖ-5

VYKSTA BALSA VIMAS:
1. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui Feliksui Džiautui laikinai eiti Alytaus

regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas iki įstatymų nustatyta tvarka bus išrinktas Alytaus
regiono plėtros tarybos pirmininkas.

UŽ-3, PRIEŠ-a, SUSILAIKĖ-8

NUTARTA:
1. Pavesti Varėnos rajono savivaldybės merui Elvinui Jankevičiui laikinai eiti

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas iki įstatymų nustatyta tvarka bus išrinktas
Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.

Sprendimas pridedamas.

Toliau Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžiui pirmininkauja Elvinas Jankevičius.

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
rinkimai.

Ričardas Malinauskas teigia, kadangi šiuo metu nėra žinoma kas bus deleguotas
atstovu į Alytaus regiono plėtros tarybą po š. m. liepos 1 d., siūlo klausimą dėl Alytaus regiono
plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo atidėti ir šiame posėdyje nesvarstyti.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU PROTOKOLIŠKAI NUTARTA:
1. Klausimą dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo

atidėti.

3. SVARSTYTA. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis fmansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros
tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos pakeitimas.

Vilija Vervečkienė informuoja, kad 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 tvarkos aprašas buvo patvirtintas 2008 m.
gegužės 3 d. sprendimu Nr.(1.5)-2R-l). Apskričių viršininkų administracijos buvo likviduotos 2010
m. liepos 1 d. Nuo 2011 m. sausio 1 d. regionų plėtros tarybų sekretoriatų funkcijas atlieka
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apskričių skyriai. Alytaus regiono
plėtros tarybos sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Alytaus apskrities skyrius. Akcentuoja, kad keitėsi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352.
Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 7 punktu, siūloma
pakeisti aukščiau minėtą dokumentą išdėstant jį nauja redakcija.

Elvinui Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1.Pakeisti 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 tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2008 m. gegužės 3 d.
sprendimu Nr.(1.5)-2R-1) ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas pridedamas.

4. SVARSTYTA. Alytaus regiono 2010-2020 m. plėtros plano 2010 m.
stebėsenos ataskaitos tvirtinimas.

Vilija Vervečkienė informuoja, kad 2010 m. birželio 3 d. Alytaus regiono plėtros
tarybos sprendimu Nr. (10.18)- 4R-1 buvo patvirtintas Alytaus regiono 2010 - 2020 metų plėtros
planas. Akcentuoja, kad stebėsena ir reagavimas į rezultatus yra esminė valstybės ir regionų
lygmens strateginio planavimo ciklo dalis. Strateginis regiono plėtros planavimas yra procesas,
nesibaigiantis plano patvirtinimu regiono plėtros taryboje. Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją
turi būti atliekama nuolatinė jo įgyvendinimo priežiūra. Sako, kad remiantis savivaldybių atsiųstais
duomenimis, buvo iš esmės įvertinti regiono plėtros plano rezultatai ir parengta Alytaus regiono
plėtros 2010-2020 m. plano įgyvendinimo 2010 metais stebėsenos ataskaita.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Patvirtinti Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano įgyvendinimo 2010

metais ataskaitą (pridedama).
Sprendimas pridedamas.

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

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą
kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija raštu Nr.S 12-270-(23.2) "Dėl sutaupytų lėšų
perkėlimo" informuodama, kad baigtas įgyvendinti projektas "Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio
gatvės atkarpos nuo sankryžos su Liepų ir Mizarų gatvėmis iki sankryžos", esantis Alytaus regiono
projektų sąraše Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo
veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonę "Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra". Pagal patvirtintą galutinį projekto mokėjimo
prašymą (kopija pridedama), bendra sutaupytų lėšų suma yra: 209.851,97 Lt (iš jų 178.374,17 Lt ES
lėšos, LR valstybės biudžeto lėšos 22.034,46 Lt ir pareiškėjo lėšos 9.443,34 Lt ). Atsižvelgiant į tai,
savivaldybė prašo patikslinti minėto projekto finansavimo šaltinius, 0 sutaupytas lėšas perkelti to
paties sąrašo Druskininkų savivaldybės pateiktam projektui "Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio
gatvės atkarpos nuo sankryžos su V.Kudirkos gatve iki įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K.
Čiurlionio gatvės Nr.83 rekonstrukcija", atitinkamai patikslinant šio projekto finansavimo šaltinius.
Be to, savivaldybė šio projekto įgyvendinimui pareiškėjo lėšas padidina iki 38 proc.

Taip pat kreipėsi Alytaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr.SD-4526(6.5),
prašydama perkelti projektą "Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas" iš Alytaus regiono
rezervinių projektų 2007-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų
programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonę "Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" sąrašo Nr. 11 į pagrindinį - Alytaus regiono projektų
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
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infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" sąrašą Nr. 11 ir patikslinti projekto "Naujosios gatvės
dalies II eilės įrengimas" vertę (iš ,,4.137.514,25 Lt" į ,,4.081.218,65 Lt") ir paraiškos teikimo
terminą (iš ,,2011-09-30" į ,,2011-12-20"). Taip pat savivaldybė prašo, sumažinti projekto "Žuvinto
ir Likiškėlių gatvių įrengimas", esančio minėtame pagrindiniame Alytaus regiono projektų sąraše
numatytą projekto vertę nuo ,,7.603.456,47 Lt" iki ,,3.522.237,82 Lt". (Remiantis pasirašyta
projekto "Žuvinto ir Likiškėlių gatvių įrengimas" finansavimo ir administravimo sutartimi. Joje
numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma - 3.522.237,82 Lt., ES lėšos - 2.993.902,15 Lt, valstybės
biudžeto lėšos - 369.834,97 Lt. Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti minėtam projektui ne mažiau
nei 158.500,70 Lt)

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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. Keisti Alytaus regiono rezervinių 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 2010 m. vasario 11 d. Alytaus regiono plėtros tarybos
sprendimu Nr. (10.18)-IR-3 (pridedama).

3. 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.

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

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos
projekto paraiška "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių -
pėsčiųjų takų išplėtimas" (Projektas yra Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 2007-2013 m.
laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 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 infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" aprašo 1 priedo 14,181

, aprašo 2 priedo
7.2.3.1 ir 9.2.2 punktų. Tai yra pateikta paraiška neatitiko šio kvietimo teikti paraiškas sąlygų.
Projektas "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų
takų išplėtimas" išbraukiamas iš Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui
pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" (Vadovaujantis
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio
17 d. nutarimu Nr. 352 8.1 punktu). Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pastabas ir atsiradus
nepanaudotoms Alytaus miesto savivaldybės administracijai tenkančioms ES paramos lėšoms,
tikslinga skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui
Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose" papildyti.
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Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam 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.l1,
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4,
išbraukiant Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektą "Dviračių - pėsčiųjų takų
išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas" (sąrašas pridedamas).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono
projektų sąrašui Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" papildyti, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimą
iki š. m. liepos 29 d.

Sprendimas pridedamas.

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal priemonę
"Savivaldybių institucijų dirbančiųjų kvaliflkacijos tobulinimas".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą
kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija raštu Nr. S12-1009-(23.2) "Dėl projektų
sujungimo", prašydama sujungti du savivaldybės projektus, esančius Alytaus regiono projektų
sąraše Nr.11 ir sąraše Nr.12 pagal priemonę "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas". Priežastis - sumažinti Druskininkų savivaldybės administracijos
projektų administravimo kaštus. Prašoma sujungti projektus: "Savivaldybės tarybos narių, vadovų,
administracijos karjeros valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas - II
etapas"(sąrašas Nr.11) ir "Savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros valstybės
tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas" (sąrašas Nr.12), atitinkamai patikslinant projekto
pavadinimą, siektinus rezultatus, finansavimo šaltinius, veiklų įgyvendinimo pradžią bei paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą (patikslinimai atlikti projektų sąrašų lentelėse).

Kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 1-1710 prašydama
pakeisti projekto "Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybės
administracijoje", esančio minėtame Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę "Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" paraiškos pateikimo įgyvendinančiai
institucijai terminą į ,,2011 m. gruodžio 1 d.", veiklų pradžią patikslinti į ,,2012 m. kovo mėn.".

Taip pat kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (3.19)K26-
949 ir 2011 m. balandžio 18 d. raštu Nr. (3.19)K26-1129 prašydama patikslinti projekto "Alytaus
rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas", esančio
minėtame Alytaus regiono projektų sąraše Nr.12 finansavimo šaltinius ir siektinus rezultatus.
(Kadangi projektas "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas", esantis Alytaus regiono projektų sąraše Nr.11 pagal priemonę
"Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" yra įgyvendintas,
prašoma patikslinti šio projekto finansavimo šaltinius. Yra sutaupyta 46.375,11 Lt projekto ES
paramos lėšų). Akcentuoja, kad šiuo metu minėto projekto finansavimo ir administravimo sutartis
nepakeista, todėl siūlomas sprendimo projektas dėl Alytaus rajono savivaldybės sutaupytų lėšų
perkėlimo kitam projektui įsigalios tik savivaldybei pateikus projektus įgyvendinančių institucijų
dokumentus, pagrindžiančius sutaupytas projekto "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei
administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" lėšas.

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

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

išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VP1-4.1- VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.11 2007-2010 metų laikotarpiui
(pridedama).

2. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VP1-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui
(pridedama).

3. Siūlyti Alytaus regiono projektus, esančius sąraše Nr.12 211-2013 metų
laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
"Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę
VP1-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

4. Sprendimas dėl projekto "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" įsigalios Alytaus rajono savivaldybei pateikus dokumentus,
pagrindžiančius sutaupytas lėšas.

Sprendimas pridedamas.

8. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" .

Vidas Raštikis informuoja, kad regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo Alytaus
miesto savivaldybės raštą Nr. SD-3621(6.5.) "Dėl sąrašo pagal priemonę "Regionų ekonomikos
augimo centrų plėtra" patikslinimo", kuriame prašoma patikslinti projekto "Miesto centro dalies,
apribotos Pulko, Vilniaus, Ugniagesių, įstrižai kertant S. Dariaus ir S. Girėno gatvę į Sporto g.,
Sporto g. iki Laisves angelo skulptūros, Birutes g. iki Pulko g. viešųjų erdvių sutvarkymo (esamų
automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių, automobilių
stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos ir naujų įrengimo) santrumpa: "Miesto centro viešųjų erdvių
kompleksinis sutvarkymas" pavadinimą į "Miesto centro dalies, apribotos Pulko, Vilniaus, S.
Dariaus ir S. Girėno, Sporto, Birutės gatvėmis, Rotušės a. dalies viešųjų erdvių kompleksinis
sutvarkymas" santrumpa: "Miesto centro viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas"; pakeisti
pagrindinį tikslą ir išdėstyti "prisidėti prie gyvenimo kokybės, aplinkos, estetinio vaizdo, saugumo
gerinimo, patrauklumo investicijoms didinimo Alytuje, kompleksiškai sutvarkant miesto centrinę
dalį"; pakeisti siektinus rezultatus į "suremontuotos miesto centro dalies gatvių atkarpos (Pulko g.,
Vilniaus g., Sporto g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Birutės g., Ugniagesių g., Rotušės a. dalis, aikštė
prie Laisvės angelo paminklo), sutvarkytas apšvietimas, šaligatviai, suremontuotas asfaltbetonis,
įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, sutvarkytas gerbūvis, mažoji architektūra, pakeistos ar įrengtos
vaizdo kameros, lietaus kanalizacija". Paaiškina, kad šie pakeitimai reikalingi teikiant prašymą dėl
papildomo finansavimo skyrimo. Alytaus miesto savivaldybės administracija planuoja gauti
papildomą finansavimą minėtam projektui, tačiau vienas iš reikalavimų yra atitiktis Investicinei
programai ir Regiono projektų sąrašui.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
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1. Patikslinti 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" VP3-1.1-VRM-01-R priemonę
"Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra", 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 11 (sąrašas
pridedamas).

Sprendimas pridedamas.

9. SVARSTYT A. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

Vidas Raštikis informuoja, kad Varėnos rajono savivaldybė kreipėsi raštu Nr.PSD-
787-(23.2) "Dėl projekto veiklų įgyvendinimo pradžios ir paraiškos pateikimo termino pakeitimo"
prašydama patikslinti Alytaus regiono projektų sąraše Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal
priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" projekto "Varėnos r.
Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus
(buvusio Varėnos rajono Valkininkų "Aguonėlės" vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas"
numatomą veiklų įgyvendinimo pradžią, t. y. vietoje ,,2011101" įrašant ,,2011110"; paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą, vietoje ,,2011.07.01 d." įrašant ,,2012.06.01 ".

Taip pat kreipėsi Alytaus rajono savivaldybė raštu Nr.(3 .19)K26-180 1 "Dė1 Alytaus
regiono regioninių projektų lėšų per skirst ymo". Prašoma patikslinti Alytaus regiono projektų sąraše
Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu" Alytaus rajono savivaldybės finansavimo šaltinių sumas šių projektų:
"Krokialaukio Tomo Naruševičiaus vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas"
bendrą vertę iš ,,2.195.682,20 Lt" į ,,2.170.361,58 Lt"; ES fondų lėšas iš ,,1.866.329,87Lt" į
,,1.844.958,65 Lt"; pareiškėjo ir partnerio lėšas iš ,,329.352,33 Lt" į ,,325.402,93 Lt". Projekto
"Nemunaičio pagrindinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas" bendrą vertę iš
,,323.417,12 Lt" į ,,268.700,99 Lt"; ES fondų lėšas iš ,,274.904,56 Lt" į ,,228.395,84 Lt"; LR
valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas iš ,,48.512,56 Lt" į ,,40.305,15 Lt". Projekto
"Daugų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas" bendrą vertę iš
,,571.068,00 Lt" į ,,546.769,87 t",ES fondų 1ėšas iš ,,485.407,80 Lt" į ,,464.760,64 Lt", LR valstybės
biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas iš ,,85.660,23 Lt" į ,,82.009,20 Lt". Projekto "Pivašiūnų
vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas" bendrą projekto vertę iš
,,482.517,00 Lt" į ,,476.946,67 Lt ", ES fondų 1ėšas iš ,,410.139,45 Lt" į ,,405404,67 Lt", LR
va1stybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšas iš ,,72.377,55 Lt" į ,,71.542,00 Lt".

Kreipėsi Varėnos rajono savivaldybė prašydama pakeisti projekto "Varėnos r.
Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus
(buvusio Varėnos rajono Valkininkų "Aguonėlės" vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas"
numatomą veiklų įgyvendinimo pradžią, t.y. vietoje ,,2011101" įrašant ,,2011110" ir paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą, vietoje ,,2011 m. liepos 1 d." įrašant ,,2012 m. birželio
1 d.".

Pranešėjas akcentuoja, kad Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas kreipėsi į
projektus įgyvendinančias agentūras, dė1 įgyvendintų Alytaus regiono projektų sutaupytų lėšų.
Gavus atsakymus, įsigalios minėti tikslinimai.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1.Patikslinti 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
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2007 -2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr.(10.18)-2R-13 (sąrašas pridedamas).

2. Sprendimas dėl projektų "Krokialaukio Tomo Naruševičiaus vidurinės mokyklos
energijos vartojimo efektyvumo didinimas", "Nemunaičio pagrindinės mokyklos energijos
vartojimo efektyvumo didinimas", "Daugų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo
didinimas", "Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas"
finansavimo šaltinių lėšų sumų tikslinimo įsigalios gavus dokumentus, pagrindžiančius sutaupytas
lėšas.

Sprendimas pridedamas.

10.SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimas pagal priemonę
"Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".

Vidas Raštikis informuoja, kad kreipėsi Alytaus rajono savivaldybė 2011 m.
balandžio 4 d. raštu "Dėl lėšų perkėlimo" prašydama patikslinti Alytaus regiono projektų sąraše
Nr.l1 2007-2010 metų laikotarpiui pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" projekto "Alytaus
rajono trumpalaikio strateginio plėtros plano parengimas" finansavimo šaltinių sumas, 1. y. bendrą
vertę iš ,,100.288,00 Lt" į ,,72.040,55 Lt", ES fondų lėšas iš ,,85.244,80 t" į ,,61.233,54 Lt";
pareiškėjo ir partnerio lėšas iš ,,15.043,20 Lt" į ,,10.807,01 Lt". Sutaupytas įgyvendinto 2007-2010
m. laikotarpio projekto lėšas (ES lėšų likutis - 1314,46 Lt) perkelti į naujai teikiamą projektą 2011-
2013 m. laikotarpiui.

Pranešėjas akcentuoja, kad Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas kreipėsi į
projektus įgyvendinančias agentūras, dėl įgyvendintų Alytaus regiono projektų sutaupytų lėšų.
Gavus atsakymus, įsigalios minėti tikslinimai.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VPI-4.2-VRM-02-R įgyvendinimo priemonę
"Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai" sąrašą Nr. 11 2007-2010 metų laikotarpiui, patvirtintą 2009 m. kovo 30
d. sprendimu Nr. (10.18)-3R-l (sąrašas pridedamas).

2. Sprendimas dėl finansavimo šaltinių lėšų sumų tikslinimo įsigalios gavus
dokumentus, pagrindžiančius sutaupytas lėšas.

Sprendimas pridedamas.

11. SVARSTYT A. Informacija apie Alytaus regiono projektų įgyvendinimą.
Vilija Vervečkienė informuoja apie Alytaus regiono projektų, finansuojamų

Europos Sąjungos fondų lėšomis, įgyvendinimą. Sako, kad Vidaus reikalų ministerijos teigimu,
Alytaus regionas sklandžiausiai iš visų šalies regionų naudoja regioniniams projektams skirtas ES
fondų lėšas. Alytaus regiono plėtros tarybos sudarytuose projektų sąrašuose yra 154 projektai. Iš jų
Alytaus rajono savivaldybės - 29 projektai, Alytaus miesto savivaldybės - 45 projektai,
Druskininkų savivaldybės - 24 projektai, Lazdijų rajono savivaldybės - 26 projektai ir Varėnos
rajono savivaldybės - 28 projektai. Atsižvelgiant į tai, kad Alytus identifikuotas kaip regioninis
ekonominio augimo centras, daugiausia lėšų projektų įgyvendinimui numatyta Alytaus miesto
savivaldybės regiono projektų sąrašuose esantiems projektams. Šiuo metu 26 Alytaus regiono
projektai yra baigti. Pagal įgyvendintų projektų skaičių pirmauja Alytaus rajono savivaldybė.
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Antroje vietoje pagal įgyvendintus projektus yra Druskininkų savivaldybė. Alytaus miesto, Lazdijų
ir Varėnos rajonų savivaldybės įgyvendinę po 3 projektus.

Tarybos nariams pateikiama informacija apie regIOnInIŲ projektų, finansuojamų
Europos Sąjungos fondų lėšomis, įgyvendinimą (pridedama).

Vyksta diskusija nagrinėjamu klausimu.

Ričardas Malinauskas klausia, kas trukdo dar efektyviau įgyvendinti projektus.

Vilija Vervečkienė atsako, kad savivaldybių specialistų teigimu, tai viešieji
pirkimai.

Kristina Miškinienė pasidžiaugė Vidaus reikalų mInIsterijos Alytaus regiono
įvertinimu įgyvendinant regioninės dimensijos projektus. Ji paminėjo, kad Alytaus regionas
išskiriamas kaip vienas iš geriausių. Tačiau teigė, kad problematiškas yra projektų abipus sienos
įgyvendinimas. Savivaldybės patirtas išlaidas įgyvendinant projektus, susigrąžina tik po metų. Tai
labai apsunkina savivaldybių dalyvavimą projektuose. Siūlo tarybai kreiptis į Vyriausybę bei
Vidaus reikalų ministeriją dėl minėtos problemos sprendimo.

Vyksta diskusija.

Tarybos nariai mano, kad reikalinga informuoti savivaldybių merus apie
problem inius projektus bei pritarė tarybos kreipimuisi į Vyriausybę bei Vidaus reikalų ministeriją
dėl finansavimo sąlygų pakeitimo įgyvendinant pasienio regionų projektus.

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Vidaus reikalų ministeriją dėl

finansavimo sąlygų pakeitimo įgyvendinant pasienio regionų projektus.

12. SVARSTYTA. Upinių mašalų populiacijos reguliavimas.

Ričardas Malinauskas informuoja, apie situaciją dėl upinių mašalų populiacijos
išplitimo nuo 1999 metų iki dabar. Akcentuojama, kad svarstomas klausimas yra aktualus ne tik
Druskininkų savivaldybei, bet ir visam Alytaus regionui. Informuoja, kad 1999 m. balandžio 28 d.
nutarimu Nr. 484 "Dėl ekosistemų pusiausvyros užtikrinimo programų patvirtinimo ir sutikimo
vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio" buvo patvirtinta Upinių mašalų populiacijos
reguliavimo programa, pagal kurią eilę metų buvo atliekami tyrimai, skaičiuojamas tinkamiausias
laikas biopreparato panaudojimui, stebimi ir vertinami rezultatai. Ilgametė minėtos programos
patirtis parodė, kad tai buvo veiksminga. Šiuo metu ši programa nevykdoma. Upinių mašalų
populiacija padidėjo netik Druskininkų kurorte, bet ir visame pietiniame Alytaus regione.

Siūlo Alytaus regiono plėtros tarybos vardu kreiptis į LR Vyriausybę dėl minėtos
programos įgyvendinimo finansavimo 2012 m.

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl 1999 m. balandžio 28 d. nutarimo

Nr. 484 "Dėl ekosistemų pusiausvyros užtikrinimo programų patvirtinimo ir sutikimo vykdyti
viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio" pakeitimo, numatant lėšas Upinių mašalų populiacijos
reguliavimo programai 2012 metams.
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13. SVARSTYTA. Atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę
bendradarbiavimo per sieną komisiją skyrimas.

Vilija Vervečkienė informuoja, kad vadovaujantis 1995 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl bendradarbiavimo per
sieną, buvo sudaryta Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinė bendradarbiavimo per sieną komisija.
Komisija koordinuoja tarpregioninį bendradarbiavimą, nustato bendradarbiavimo per sieną vystymo
kryptis ir prielaidas, teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms, koordinuoja bendras veiklos
programas, kurių tikslas - bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Lenkijos regioninių valdžių bei
teritorinių savivaldos institucijų plėtojimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 130 "Dėl Lietuvos atstovų skyrimo į Lietuvos ir Lenkijos
tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją" pakeitimo" patvirtinta institucijų, kurios
skiria atstovus į komisiją atstovauti Lietuvai sąrašas, į kurį įtrauktas ir Alytaus regiono plėtros
tarybos atstovas.

Vyksta diskusija svarstomu klausimu.

Ričardas Malinauskas siūlo atstovauti Lietuvai minėtoje komisijoje Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojai Kristinai Miškinienei.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Skirti Kristiną Miškinienę, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoją atstove į

Lietuvos ir Lenkij os tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisij ą.
Sprendimas pridedamas.

14. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę
"Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"
tvirtinimas.

Vidas Raštikis informuoja, kad kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybė raštu Nr. 1-1710
"Dėl projektinių pasiūlymų koregavimo", kuriuo prašo patikslinti projekto "Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje" bendrą vertę į ,,4.269.479,00 Lt" (iš jų: 3.629.057,00 Lt
ES fondų lėšos, 640.422,00 Lt pareiškėjų ir partnerių lėšos); numatomą veiklų pradžią į ,,2010-07-
01", preliminarią projekto veiklų įgyvendinimo trukmę į ,,36 mėn."; preliminarią projekto
įgyvendinimo pabaigą į ,,2013-06-30" bei paraiškos įgyvendinančiai institucijai pateikimo terminą
į ,,2011-09-05". Panaikinamas 2011-03-31 sprendimu Nr.5116S-1, patvirtintas priemonės VP3-1.1-
VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 12. Atsižvelgiant į VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros specialistų išaiškinimą, pagal kurį lėšų, skirtų minėtos priemonės įgyvendinimui
2011-2013 metams negalima investuoti į daugiabučius, kurie iš dalies buvo modernizuoti iš lėšų
skirtų 2007-2010 metų priemonės įgyvendinimui, nes nebus užtikrintas prisidėjimas prie numatytų
stebėsenos rodiklių pasiekimo. Siūlo pakeisti 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
"Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" 2007-
2010 metų laikotarpio sąrašą Nr.12, išbraukiant Lazdijų rajono savivaldybės projektą "Daugiabučių
namų atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje, II etapas". Išbraukus Lazdijų rajono savivaldybės
projektą sąraše nelieka projektų. Todėl panaikinamas 2011-03-31 sprendimu Nr.5116S-1,
patvirtintas priemonės "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 12.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.



12

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Patikslinti 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.l-
VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" 2007-2010 metų laikotarpio sąrašą Nr.1l, patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d. Alytaus
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-8R-6 (sąrašas pridedamas).

2. Pakeisti ir panaikinti 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 VP3-1.1-
VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" 2011-2013 metų laikotarpio sąrašą Nr.12, patvirtintą 2011 m. sausio 25 d. Alytaus
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (8.1.7-49/6)-IR-12(sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas.

15. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę
"Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tikslinimas.

Vidas Raštikis informuoja, kad į regiono plėtros tarybos sekretoriatas kreipėsi
Alytaus rajono savivaldybė raštu Nr.(3.19)K26-1801 "Dėl Alytaus regiono regioninių projektų lėšų
per skirst ymo" prašydama patikslinti Alytaus rajono savivaldybės projekto, esančio Alytaus regiono
projektų sąraše Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui pagal priemonę "Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas" finansavimo šaltinių sumas, 1. y. bendrą projekto vertę vietoje" 346.645,86 Lt"
įrašyti" 234.134,89 Lt"; ES fondų lėšų sumą vietoje ,,294.648,98 Lt" įrašyti ,,199.014,66 Lt";
pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą vietoje ,,51.996,88 Lt" įrašyti" 35.120,23 Lt" .

Informuoja, kad Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas kreipėsi Į

įgyvendinančią agentūrą, kad patvirtinimų įgyvendintų Alytaus regiono projektų sutaupytas lėšas.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Patikslinti 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-06-R
"Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas" sąrašą Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui, patvirtintą
Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėj 0 14 d. sprendimu Nr. (10 .18)-8R -2 (sąrašas
pridedamas) .

2. Sprendimas dėl projekto "Butrimonių vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas"
finansavimo šaltinių lėšų sumų tiksl inimo įsigalios gavus dokumentus, pagrindžiančius sutaupytas
lėšas.

Sprendimas pridedamas.

16. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas".

Vidas Raštikis informuoja, kad į regiono plėtros tarybos sekretoriatas Lazdijų
rajono savivaldybės raštą Nr. 1-1710 "Dėl projektinių pasiūlymų koregavimo", kuriame prašoma
patikslinti priemonės "Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas" projektų sąraše
Nr.12 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto "Universalaus daugiafunkcio centro
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Verstaminuose steigimas" numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pradžią iš ,,2011-01" į ,,2012-
04"; paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš ,,2011-09-30" į ,,2012-02-28" ir
preliminariąprojekto veiklų įgyvendinimo trukmę iš ,,24 mėn." į ,,21 mėn.".

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. Patikslinti 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 patvirtintąAlytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-
4R- 3 (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas.

17. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę
"Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą
kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija, prašydama patikslinti Alytaus regiono projektų
sąrašą Nr. 11 2007-2010 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".
Savivaldybės administracija įgyvendino projektą "Daugų socialinės priežiūros centro įkūrimas" ir
sutaupė 97.706,79 Lt ES paramos lėšų, kuriomis tarpusavio susitarimu leidžia pasinaudoti
Druskininkų savivaldybės administracijai regioninių projektų įgyvendinimui (2011 m. birželio 8 d.
Druskininkų savivaldybės raštas Nr.S12-1410-(23.2). Atsižvelgiant į minėto projekto lėšų
sutaupymą, tikslinamas Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 11 2007-2010 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", patikslinant Alytaus rajono savivaldybės
administracijos projekto "Daugų socialinės priežiūros centro įkūrimas" bendrą vertę vietoje
,,779.248,00 Lt" įrašant ,,664.298,70 Lt", ES paramos lėšas vietoje ,,662.360,00 Lt" įrašant
,,564.653,21 Lt" ir pareiškėjo lėšas vietoje ,,116.888,00 Lt" įrašant ,,99.645,49 Lt"

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam 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. 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" (sąrašas
pridedamas) .

Sprendimas pridedamas.

18. SVARSTYTA. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus rezerviniam
Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.
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Vidas Raštikis informuoja, kad gautas Lazdijų rajono savivaldybės raštas Nr. 1-
1710 "Dėl projektinių pasiūlymų koregavimo", kuriame prašoma paskelbti pakartotinį kvietimą
rezervinių projektų sąrašui 2007-2013 metų laikotarpiui pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos I prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti parengtam sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
I.Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus rezervmlam Alytaus

regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę VP3-1.2-VRM-OI-R "Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" 2007-2013 m. laikotarpiui, nustatant
projektinių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2011 m. liepos 29 d.

Sprendimas pridedamas.

19. SVARSTYTA. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas Alytaus regione.
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas

informuoja tarybos narius apie centro vykdomus projektus, apie atliekų surinkimo ir jų tvarkymo
situaciją regione. Pateikia informaciją apie galimą rinkliavos modifikavimą už atliekų surinkimą ir
tvarkymą. Informuoja apie atliekamus parengiamuosius darbus planuojant pakeisti dabar
egzistuojančių kaštų išdalinimo ir išlyginimo už minėtas paslaugas, sistemą. (ataskaita pridedama).

Vyksta diskusija nagrinėjamu klausimu.

Diskutuojama apie Alytaus regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
problemas, būdus joms spręsti. Susitariama organizuoti visų savivaldybių, įgyvendinančių bendrą
atliekų tvarkymo projektą, susirinkimą. Jo metu išanalizuoti esamą situaciją bei aptarti galimus
problemų sprendimo būdus.

Tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl informacijos stokos, susijusios su regiono
atliekų tvarkymu. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovo paprašyta parengti ir
pateikti išsamią analizę apie atliekų tvarkymą kiekvienoje Alytaus regiono savivaldybėje.

Sprendimas nepr' mtas.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Elvinas Jankevičius

Nijolė Vagnorienė
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