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Petras Mikelionis, Kristina Miškinienė, Laimonas Paura, Henrikas Šivokas, Algirdas Vrubliauskas.
Svečiai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja Lina Domarkienė;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamento Sanglaudos veiksmų
programos skyriaus vedėjas Arūnas Grumadas; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės
plėtros departamento Regioninės politikos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Andrius Valickas.

Kiti dalyviai. (Sąrašas pridedamas).

Darbotvarkė:
I. Dėl Lietuvos regioninės politikos gairių nuo 2014 metų.
2. Dėl dviračių takų plėtros.
3. Dėl Alytaus regiono 20 I0-2020 metų plėtros plano priemonių papildymo.
4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Regioninil! ekonomikos augimo

centrų plėtra".
5. DėI sąrašLĮpagal priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" tikslinimo.
6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "SavivaldybiLĮ institucijų ir įstaigų

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".
7. Dėl Alytaus regiono projektų sąraŠl! tikslinimo ir keitimo pagal priemonę "Prielaidų spartesnei

ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Praeityje užterštLĮ teritoriją

tvarkymas" .
9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Teritorijų planavimas".
10.DėI Alytaus regiono projektą sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Savivaldos transporto

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra".
I I .Dėl Alytaus regiono projektą sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros

ir paslaugą plėtra regionuose".
12.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Universalią daugiafunkcių centrą

kaimo vietovėse steigimas ".
13.Dėl Alytaus regiono projektą sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Regioninės pIėtros tobulinimas,

regiol1ą plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".
14.Dėl Alytaus regiono projektą sąrašo tiksl inimo pagal priemonę "Elektroninė demokratija:

regianai".
15.Dėl Alytaus regIono projektą sąrašo pagal priemonę "Investicijos į ikimokyklinio ugdymo

įstaigas" .
16. Kiti klausimai.

Posėdį pradeda Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Peliksas Džiautas.
Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 9 iš 12 tarybos narių), skelbia posėdžio pradžią.

Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas patvirtinami bendru sutarimu.

1. SVARSTYT A. Lietuvos rcgioninės politikos gairės nuo 2014 metų.
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mInIsterijos Regioninės plėtros departamento Sanglaudos
veiksmų programos skyriaus vedėjas Arūnas Grumadas informuoja, apie struktūrinės paramos regionams
įgyvendinimo rezultatus ir esamą situaciją, aptaria regioninių projektų planavimą bei pasitaikančias
problemas. Tai ilgesnės projektų įgyvendinimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procedūros (yra
žmogiškųjų išteklių stoka), projektų administravimas (kokybė ir žmogiškųjų išteklių stoka). Pristatė
regioninės politikos iki 2013 m. ir regionų ekonominių skirtumų mažinimo programą, Probleminių teritorijų
plėtros 2008-2010 m. programą, Struktūrinės paramos regionams įgyvendinimo rezultatus, tarptautinę patirtį
įgyvendinant regionines priemones, regioninės politikos kryptis 2014-2020 m. laikotarpiu. Akcentavo, kad
nacionalinę regioninę politiką siūloma vykdyti šiomis kryptimis: viena jų- specifinių problemų sprendimas
tikslinėse teritorijose. Tikslinės teritorijos būtų išskiriamos siekiant spręsti specifines problemas jose ir
parama minėtoms teritorijoms būtų teikiama pagal suderintas tų teritorijų plėtros strategijas (programas).
Antra kryptis - regioninių ir vietinių iniciatyvų skatinimas. Siūloma tęsti ir stiprinti regioninį ES ir valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamų projektų planavimą ir tokiu būdu stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį·

Taip pat pateikė eilę klausimų regiono plėtros taryboms, tai yra ar:
-reikia atskiros regioninės veiksmų programos arba prioriteto?
-regionų projektų būdu planuojamiems projektams pakanka 10% visos struktūrinės paramos?
-nevertėtų pasvarstyti kokios konkrečios priemonės ir veiklos yra aktualios savivaldybėms?
-nevertėtų skirti regionui atitinkamą lėšų sumą, paliekant teisę RPT nutarti dėl atskirų priemonių

finansinių dalių?
Siūlo artimiausiame regiono plėtros tarybos posėdyje suformuluoti savo poziciją dėl išsakytos

nuomonės ir ją pateikti Vidaus reikalų ministerijai iki sausio mėn.

Vyksta diskusija.

Algirdas Vrubliauskas klausia, kokia yra Finansų ministerijos pozicija dėl to, kas išdėstyta. Teigia,
kad yra reikalingi bendri savivaldybių projektai. Klausia ar tiesa, kad nuo kitų šalies savivaldybių, kurios
atsilieka įgyvendindamos regioninius projektus, bus nuimamos suplanuotos joms ES paramos lėšos?

Arūnas Grumadas atsako, kad Lietuva yra 3 - oje vietoje iš 27 ES šalių pagal projektų
įgyvendinimo spartą. Mano, kad svarbu yra kas padaryta įgyvendinant projektus, 0 ne už kiek.

Kristina Miškinienė sako, kad ji dalyvavo užsienyje vykusiame vietos valdžios kongrese, kur buvo
kalbama ir apie tai, kad kur yra išsaugoti regionai, vyko plėtra ir realios permainos. Teigia, kad didžiausias
šiuo metu dėmesys turi būti sukoncentruotas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos vystymą Alytaus regione.
To nedarant, regionas nebus patrauklus gyventi. Sako, kad ne viską gali padaryti savivaldybė. Savivaldybių
funkcijos yra griežtai reglamentuotos.

Arūnas Grumadas atsako, kad yra svarbu sudaryti palankias sąlygas ateiti verslui. Ateityje
planuojamos priemonės verslo aktyvinimui.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja Lina Domarkienė teigia, kad
regionų plėtros tarybos turi išsakyti savo nuomonę apie esamą situaciją. Šiuo metu regionų plėtros tarybų
funkcijos yra per silpnos. Jos turėtų būti juridinis asmuo ir būti atsakingos už lėšas regionui. Dėl regioninio
planavimo, turi būti kitas požiūris. Reikia įgyvendinti tai, kas reikalinga bendrai visoms savivaldybėms.

Algirdas Vrubliauskas mano, kad regionų plėtros tarybos turi turėti teisę skirstyti lėšas projektams
įgyvendinti.

Lina Domarkienė pasiūlo bendradarbiauti visoms regionų plėtros taryboms tam, kad pateikti
apibendrintą nuomonę dėl tolimesnės regionų plėtros tarybų perspektyvos.

Sprendimas nepriimtas.

2. SVARSTYT A. Dviračių takų plėtra.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja Lina Domarkienė teigia, dabar
yra geras laikas pasirengti planavimo dokumentus naujam ES paramos planavimo laikotarpiui, kadangi
vyksta diskusijos dėl Lietuvos regioninės politikos gairių nuo 2014 metų. Pristato Susisiekimo ministerijos
parengtą Baltąją knygą, kurioje pateikiami kriterijai transporto politikos pažangai įvertinti, iššūkiai skatinant
dviračių transportą (prioritetai, kompetencija, infrastruktūros planavimas ir projektavimas ir kt.). Analizuoja
teigiamus pokyčius plėtojant dviračių transportą. Pristato užsienio patirtį plėtojant dviračių transportą bei šio
transporto specialiųjų planų rengimą, infrastruktūros plėtojimą. Supažindina su 2014-2020 metų ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prioritetų planavimu.
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Algirdas Vrubliauskas mano, kad yra labai svarbu numatyti pakankamai lėšų šio prioriteto
priemonių įgyvendinimui. Pastebi, kad dviračių transporto panaudojimui turi įtaką ir šaltas is metų
laikotarpis, be to dar reikalinga šios transporto rūšies plėtrą derinti su viešojo transporto plėtra, 0 tai
atsiremia į lėšas.

Lina Domarkienė teigia, kad ji pristatė vieną iš transporto plėtojimo sričių. Savivaldybės pačios turi
apsispręsti kiek lėšų ir kokiam transporto sektoriui panaudoti.

Vyksta diskusija.

Sprendimas nepriimtas.

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano priemonių papildymas.

Vilija Vervečkienė informuoja, kad gautas Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2011 m.
spalio 3 d. raštas Nr.PSD-2089(23.23.) "Dėl Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano patikslinimo"
kuriame prašoma atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2012-2015 metais planuojamus
įgyvendinti projektus, patikslinti Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros planą (patvirtintas Alytaus regiono
plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-I) taip:

1. I prioriteto "Konkurencinga ekonomika", 1.2. tikslo "Plėtoti savitą turizmo ir rekreacijos sistemą",
1.2.1 uždavinio "Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir rekreacines teritorijas" priemonės "Kempingų
infrastruktūros įrengimas" stulpelį "Atsakinga institucija" papildyti žodžiais "Varėnos r. sav. administracija".

2. II prioriteto "Darni bendruomenė", 2.3. tikslo "Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos
pokyčių", 2.3.2 uždavinio "Didinti valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, įmonių darbuotojų
gebėjimus" priemonės "Administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas" pavadinimą
išdėstyti nauja redakcija: "Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių kompetencijos ir administracinių
gebėjimų stiprinimas".

Taip pat gautas Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 20 d. raštas Nr. PSD-
2266(23.23.) "Dėl Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano patikslinimo" kuriame prašoma patikslinti
priemonės "Kempingų infrastruktūros įrengimas" įgyvendinimui numatytą lėšų poreikį vietoje ,,4.225"
įrašant ,,6.950" ir finansavimo šaltinius vietoje savivaldybės lėšos ,,600" įrašant ,,1.042,5", 0 vietoje ES
fondai, kita užsienio valstybių parama, ,,3.625" įrašant ,,5.907,5".

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
Patikslinti Alytaus 2010-2020 metų regiono plėtros plano, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos

2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-I, regiono plėtros priemonių planą (pridedama):
1.1 prioriteto "Konkurencinga ekonomika" 1.2. tikslo "Plėtoti savitą turizmo ir rekreacijos sistemą"

1.2.1 uždavinio "Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir rekreacines teritorijas" priemonės "Kempingų
infrastruktūros įrengimas" stulpelį "Atsakinga institucija" papildyti žodžiais "Varėnos r. sav. administracija",
lėšų poreikis, tūkst. Lt - 6.950; Priemonės finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt - savivaldybės lėšos 1.042,5, ES
fondai, kita užsienio valstybių parama - 5.907,5.

2.II prioriteto "Darni bendruomenė" 2.3. tikslo "Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos
pokyčių" 2.3.2 uždavinio "Didinti valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, įmonių darbuotojų
gebėjimus" priemonės "Administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas" pavadinimą
išdėstyti nauja redakcija: "Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių kompetencijos ir administracinią
gebėjimų stiprinimas".

Sprendimas pridedamas.

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

Vidas Raštikis informuoja, kad gautas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2011 m.
rugsėjo 23 d. raštas Nr. SD-7101(6.5.) "Dėl VP3-1.1-VRM-OI-R priemonės "Regioninių ekonomikos
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augimo centrų plėtra" projekto "Nemuno krantinės, apribotos A. Juozapavičiaus tiltu ir Šilelio g. dalimi (iki
namo Nr. 8 sklypo pabaigos), sutvarkymas ir aplinkinės teritorijos bei pastatų (Kauno g. 9, 9a) viešųjų erdvių
pritaikymas visuomenės poreikiams" (santrumpa - Nemuno krantinės, pastatų (Kauno g. 9, 9A) ir aplinkinės
teritorijos sutvarkymas", kuriame prašoma perkelti paraiškos pateikimo igyvendinančiai institucijai terminą
iš ,,2011-12-01" į ,,2012-12-30".

Pranešėjas primena, kad toks termino nukėlimas kelia grėsmę dėl savalaikio lėšų įsisavinimo.

Alytaus miesto savivaldybės Investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė - Bakum
informuoja, kad šiuo metu nėra visų dokumentų, reikalingų minėtam projektui įgyvendinti, todėl ir prašoma
paraiškos pateikimo terminą įgyvendinančiai institucijai perkelti maksimaliam terminu i, 1. y. iki 2012-12-30.
Savivaldybė tikisi, kad paraiška bus pateikta anksčiau, nei prašom as nukėlimo terminas.

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
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" priemonę VP3-1.1-VRM-OI-R "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra",
2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 11, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr.(10.18)-8R-5 (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas.

5. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimas pagal priemonę "Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

Vidas Raštikis informuoja, kad gautas Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2011 m.
rugsėjo 20 d. raštas Nr.PSD-2015-(23.2) "Dėl projektų sąrašų keitimo", kuriame prašoma Alytaus regiono
projektų sąraše Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 "Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" patikslinti projekto "Varėnos r. Valkininkų vidurinės
mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono
Valkininkų "Aguonėlės" vaikų lopšeli~arželio) pastato renovavimas" finansavimo šaltinių sumas. Tai pat
išbraukti iš minėto sąrašo Varėnos rajono savivaldybės projektą "Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
Varėnos rajono Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietės "Žibutės" vaikų lopšelyje - darželyje".

Taip pat kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija 2011 m. spalio 19 d. raštu Nr.
S12-2508-(23.2) "Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimų" prašydama patikslinti Druskininkų
savivaldybės administracijos projektų "Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos pastato, esančio M. K.
Čiurlionio g. 92, renovacijos techninio projekto rengimas ir atlikimas, siekiant mažinti suvartojamos
energijos sąnaudas" ir "Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos pastato renovavimas" finansavimo
šaltinius.

Kreipėsi Alytaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. spalio 20 d. raštu Nr. SD-
7814(6.5.) "Dėl projektų sąrašų tikslinimo", prašydama patikslinti savivaldybės administracijos projektų
"VšĮ Alytaus jaunimo centro rekonstrukcija" ir "Alytaus lopšelio-darželio "V olungėlė" renovavimas",
"Alytaus lopšelio-darželio "Girinukas" renovavimas", "Alytaus lopšelio-darželio "Du gaideliai"
renovavimas" finansavimo šaltinių sumas. Dar savivaldybė prašo patikslinti projekto "Alytaus Dzūkijos
pagrindinės mokyklos pastato išorės renovavimas" paraiškos pateikimo igyvendinančiai agentūrai terminą iš
,,2011 03 31" į ,,201201 20". I informuoja, kad minėto projekto paraiška buvo pateikta laiku, tačiau buvo
atmesta, kadangi nebuvo įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams. Tai atsitiko dėl to, kad
viešųjų pirkimų procedūros buvo sustabdytos dėl apskundimo teismui. 2011 m. rugpjūčio 26 d. Kauno
apygardos teismo sprendimu ieškinys savivaldybei buvo atmestas ir pirkimai pripažinti galiojančiais.
Savivaldybė taip pat prašo išbraukti projektą "Alytaus Volungės vidurinės mokyklos pastato išorės
renovavimas" iš Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui pagal
priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" ir paskelbti pakartotinį kvietimą
minėtos priemonės projektų sąrašo papildymui.
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Kreipėsi Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011 m. spalio 3 d. raštu Nr.PSD-2088(23.23.)
"Dėl pakartotinio kvietimo", prašydama paskelbti pakartotini kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus
regiono rezervinių projektų sąrašui papildyti pagal priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu", nes igyvendinant projektus pagal minėtą priemonę Varėnos rajono savivaldybės
administracija planuoja sutaupyti lėšų.

(Aiškinamas is raštas pridedamas).

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui ir nustatyti projektinių pasiūlymų pateikimo
datą iki š. m. gruodžio 15 d.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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

skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" igyvendinimo priemonę VP-3.4-
ŪM-04-R-11 "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" sąrašą Nr.11 2007-2013 metų
laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.(1 O.l8)-2R-13
(sąrašas pridedamas).

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

3. Skelbti pakartotini kvietimą 2007-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.11
papildyti pagal priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu",
nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą 2011 m. gruodžio 15 d.

4. Skelbti pakartotini kvietimą 2007-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašui
Nr.ll sudaryti pagal priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu
lygiu". Nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą 20 11 m. gruodžio 15 d.

Sprendimas pridedamas

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę "Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad 2011 m. spalio 17 d. i Alytaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatą kreipėsi Varėnos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. PSD-2211-(23.23) "Dėl paraiškos
pateikimo termino atidėj imo", prašydama pratęsti Varėnos savivaldybės administracijos projekto "Varėnos
rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas", esančio Alytaus
regiono projektų sąraše Nr. 12 pagal priemonę "Savivaldybių institucijų ir istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas" paraiškos pateikimo igyvendinančiai institucijai terminą iki 2012-04-11.

Taip pat 2011 m. spalio 20 d. i Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą kreipėsi Alytaus miesto
savivaldybės administracija raštu Nr. SD-7814-(6.5) "Dėl projektų sąrašų tikslinimo", prašydama sumažinti
Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto "Alytaus miesto savivaldybės administracijos
tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas ", esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 pagal
priemonę "Savivaldybių institucijų ir istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" finansavimo šaltinius:
bendrą projekto vertę nuo 149.140,00 Lt iki 137.625,99 Lt, iš jų ES lėšos 116.981,18 Lt, savivaldybės lėšos
20.644,81 Lt. ir jas perkelti kitam Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektui "Alytaus miesto
savivaldybės administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas (II etapas)" esančiam Alytaus
regiono projektų sąraše Nr. 12 pagal priemonę "Savivaldybių institucijų ir istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas". Šio projekto bendrą vertę padidinti iki 148.632,01 Lt, iš jų ES lėšos - 126.337,21 Lt,
savivaldybės lėšos 22.294,80 Lt. Taip pat pakeisti šio projekto pateikimo igyvendinančiai institucijai terminą
iš ,,2011-03-30" i,,2012-01-31".

2011 m. spalio 18 d. i Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą kreipėsi Alytaus rajono
savivaldybės administracija raštu Nr.(3.l9)K26-3520 "Dėllėšų perkėlimo ir sąrašų tikslinimo", prašydama
patikslinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei
administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 pagal
priemonę "Savivaldybių institucijų ir istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" finansavimo šaltinius:
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bendrą projekto vertę nuo 114.729,05 Lt iki 113.368,91 Lt, iš jų ES lėšos 96.363,57 Lt, savivaldybės lėšos
17.005,34 Lt ir jas perkelti kitam Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektui "Alytaus rajono
savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas" esančio Alytaus regiono
projektų sąraše Nr. 12 pagal priemonę "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas" patikslinant bendrą projekto vertę nuo 171.529,78 Lt iki 172.889,92 Lt iš jų ES lėšos
146.956,43 Lt, savivaldybės lėšos 25.933,49 Lt.

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.
BENDRU SUTAR1MUNUTARTA:
1. 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 VPI-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.11 2007 -2010 metų laikotarpiui pakeičiant Alytaus miesto
savivaldybės administracijos projekto "Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų
administracinių gebėjimų stiprinimas" bendrą projekto vertę vietoje" 149.140,00 Lt" įrašant ,,137.625,99 Lt"
(iš jų ES lėšos 116.981,18 Lt, savivaldybės lėšos 20.644,81 Lt); pakeičiant Alytaus rajono savivaldybės
administracijos projekto "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas" bendrą projekto vertę vietoje ,,114.729,05 Lt" įrašant ,,113.368,91 Lt" (iš jų ES lėšos 96.363,57 Lt,
savivaldybės lėšos 17.005,34 Lt) (sąrašas pridedamas).

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 VPI-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui pakeičiant Varėnos savivaldybės
administracijos projekto "Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas" paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą vietoje ,,2011/1 % 1"
įrašant ,,2012/04/11"; padidinant Alytaus miesto savivaldybės projekto "Alytaus miesto savivaldybės
administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas (II etapas)" bendrą vertę vietoje" 137.118,00
Lt" įrašant ,,148.632,01 Lt" ( iš jų ES lėšos - 126.337,21 Lt, savivaldybės lėšos 22.294,80 Lt) ir pakeičiant
šio projekto pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš ,,2011/03/30" į ,,2012/01/31"; Alytaus rajono
savivaldybės administracijos projekto "Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų
gebėjimų tobulinimas" bendrą vertę vietoje ,,171.529,78 Lt" įrašant ,,172.889,92 Lt" (iš jų ES lėšos
146.956,43 Lt, savivaldybės lėšos 25.933,49 Lt) (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų tikslinimo ir keitimo pagal priemonę
"Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

Vidas Raštikis informuoja, kad gautas 2011 m. rugsėjo 15 d. Varėnos rajono savivaldybės
administracijos raštas Nr.PSD-2015-(23.23.) "Dėl projektų sąrašų keitimo", kuriame prašoma patikslinti
Varėnos rajono savivaldybės projektų, esančių Alytaus regiono projektų sąraše Nr.ll pagal priemonę
"Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" finansavimo šaltinių sumas
ir iš minėto sąrašo išbraukti Varėnos savivaldybės projektą "Perlojos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra",
taip pat išbraukti iš rezervinių projektų sąrašo pagal minėtą priemonę projektą "Marcinkonių kaimo viešosios
infrastruktūros plėtra" (Pridedama aiškinamasis raštas).

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui.

BENDRU SUTAR1MUNUTARTA:
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 VP3-1.2- VRM-O 1-R "Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą
Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (l0.18)-8R-3(pridedama).
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2. 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" igyvendinimo priemonę VP3-1.2- VRM-O 1-R "Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" sąrašą Nr.11 2007-2013 metų
laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. (10.18)-1 OR-l
(pridedama).

Sprendimas pridedamas

8. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas".

Vidas Raštikis informuoja, kad gautas Druskininkų savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 19
d. raštas Nr. SI2-2508-(23.2) "Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimų", kuriame prašoma patikslinti
projekto "Buvusios katilinės Veisiejų g. 17, Druskininkuose, naftos bazės teritorijos sutvarkymas", esančio
Alytaus regiono projektų sąraše Nr.ll pagal priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" finansavimo
šaltinius.

Taip pat kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija 2011 m. spalio 18 d. raštu
Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų perkėlimo ir sąrašų patikslinimo", kuriame prašoma patikslinti projektų
"Praeities taršos likvidavimas Krokialaukio seniūnijoje" (projektas baigtas) ir "Praeities taršos likvidavimas
Nemunaičio seniūnijoje" (pasirašytos projekto finansavimo sutartys mažesnei sumai, nei yra regiono
projektų sąraše), esančių Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11 pagal priemonę "Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas" finansavimo šaltinius.

(aiškinamas is raštas pridedamas).

Feliksas Džiautas siūlo pritarti 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 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai " igyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-06-R "Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas", sąrašą Nr. 11 (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas.

9. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę "Teritorijų
planavimas" .

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad 2011 m. spalio 18 d. į Alytaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatą kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų
perkėlimo ir sąrašų tikslinimo", prašydama patikslinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto
"Daugų miesto bendrojo ir detaliųjų planų parengimas", esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 11
pagal priemonę "Teritorijų planavimas" finansavimo šaltinius bendrą projekto vertę nuo 417.509,40 Lt iki
390.000,11 Lt, iš jų ES lėšos 331.500,09 Lt, savivaldybės lėšos 58.500,02 Lt. ir jas perkelti kitam Alytaus
rajono savivaldybės administracijos projektui "Alytaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų
rengimas ir atnaujinimas" esančiam Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 12 pagal priemonę "Teritorijų
planavimas" patikslinant bendrą projekto vertę nuo 448.749,00 Lt iki 476.257,13 Lt iš jų ES lėšos
404.818,56 Lt, savivaldybės lėšos 71.438,57 Lt.( Likutis 23.381,91 Lt). Informuoja, kad Alytaus regionui
pagal minėtą priemonę 2007-2013 m. skirta 3.981.600,00 Lt ES paramos lėšų. Kiekvienai savivaldybei tenka
po 736.320,00 Lt. Suplanuotos regiono lėšos - 3.782.362,75 Lt. Atsižvelgiant į nesuplanuotas Alytaus
regionui tenkančias lėšas - 199.237,25 Lt (Druskininkų savivaldybė nepanaudojusi 130.165,70 Lt, Varėnos
sav. - 66.548,20 Lt) tikslinga skelbti pakartotinį kvietimą Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.12 papildyti
pagal priemonę "Teritorijų planavimas"

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki š. m. gruodžio 22 d.
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
1. 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 VPI-4.2-VRM-04-R "Teritorijų planavimas", 2007-2010 metų laikotarpio
sąrašą Nr. 11 pakeičiant Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto "Daugų miesto bendrojo ir
detaliųjų planų parengimas" finansavimo šaltinius: bendrą projekto vertę vietoje ,,417.509,40 Lt" įrašant
,,390.000,11 Lt", iš jų ES lėšos 331.500,09 Lt, savivaldybės lėšos 58.500,02 Lt (sąrašas pridedamas).

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 VPI-4.2-VRM-04-R "Teritorijų planavimas", 20011-2013 metų
laikotarpio sąrašą Nr. 12 pakeičiant Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto "Alytaus rajono
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas" bendrą projekto vertę ,,448.749,00
Lt" įrašant ,,476.257,13 Lt" iš jų ES lėšos 404.818,56 Lt, savivaldybės lėšos 71.438,57 Lt (sąrašas
pridedamas).

3. Skelbti pakartotinį kvietimą Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.12 pagal priemonę VPI-4.2-
VRM-04-R "Teritorijų planavimas" papildyti, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą iki š.m.
gruodžio 22 d.

Sprendimas pridedamas.

10. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę "Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad 2011 m. spalio 18 d. į Alytaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatą kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų
perkėlimo ir sąrašų tiksl inimo", prašydama patikslinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto
"Alytus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė-Ilgai rekonstrukcija", esančio Alytaus regiono
projektų sąraše Nr. 11 pagal priemonę "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra"
finansavimo šaltinius bendrą projekto vertę nuo 3.282.370,44 Lt iki 3.234.255,94 Lt, iš jų ES lėšos
2.749.117,55 Lt, savivaldybės lėšos 145.541,52 Lt, valstybės biudžeto lėšos 339.596,87 Lt, taip pat
patikslinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinto projekto "Alytaus rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelio Pivašiūnai - Eigirdonys rekonstrukcija", esančio tame pačiame Alytaus regiono
projektų sąraše Nr. 11 patikslinant bendrą projekto vertę nuo 3.104.531,92-Lt iki 2.795.136,94 Lt iš jų ES
lėšos 2.375.866,40 Lt, 0,00 Lt, valstybės biudžeto lėšos 419.270,54 Lt. Atlaisvintas minėtų projektų lėšas
303.883,05 Lt savivaldybė ketina panaudoti rezerviniam projektui.

Kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija, prašydama keisti Alytaus regiono rezervinių
projektų sąrašą Nr. 11 pagal priemonę "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra"
išbraukiant Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektą "Alytaus rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelio Nemunaitis - Makniūnai rekonstrukcija" bei paskelbti pakartotinį kvietimą Alytaus regiono
projektų pagrindiniam sąrašui Nr.ll papildyti pagal priemonę "Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra".

Taip pat 2011 m. spalio 27 d. į Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatą kreipėsi Alytaus
miesto savivaldybės administracija raštu Nr.SD-8036(6.5) "Dėl projekto "Naujosios gatvės dalies II eilės
įrengimas", prašydama pakeisti paraiškos įgyvendinančiai institucijai terminą iš ,,2011/12/20" į
,,2012/04/16" ir patikslinant projekto veiklų pradžią įrašant ,,2011/09".

Informuoja, kad atsižvelgiant į sutaupytas ES paramos lėšas pagal priemonę "Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", tikslinga skelbti kvietimą Alytaus regiono projektų
pagrindiniam sąrašui Nr.ll papildyti pagal priemonę "Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra".

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki š. m. gruodžio 22 d.
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
I.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. ( I0.18)-5R-2, pakeičiant
dviejų Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektų finansavimo šaltinius: projekto "Alytaus rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė-Ilgai rekonstrukcija" bendrą projekto vertę vietoje
,,3.282.370,44 Lt" įrašant ,,3.234.255,94 Lt" (iš jų ES lėšos 2.749.117,55 Lt, savivaldybės lėšos 145.541,52
Lt., valstybės biudžeto lėšos 339.596,87 Lt) ir projekto "Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Pivašiūnai - Eigirdonys rekonstrukcija" bendrą vertę vietoje ,,3.104.531,92 Lt" įrašant ,,2.795.136,94 Lt" (iš
jų ES lėšos 2.375.866,40 Lt, savivaldybės lėšos 0,00 Lt, valstybės biudžeto lėšos 419.270,54 Lt.); pakeičiant
Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto "Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas" paraiškos
įgyvendinančiai institucijai terminą iš ,,2011/12/20" į ,,2012/04/16" ir patikslinant projekto veiklų pradžią
įrašant ,,2011/09" (sąrašas pridedamas).

2. Keisti Alytaus regiono rezervinių projektų, sąrašą Nr. 11 pagal priemonę "Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", išbraukiant Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektą
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Nemunaitis - Makniūnai rekonstrukcija".

3. Skelbti pakartotinį kvietimą Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.ll papildyti pagal priemonę
"Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki š. m. gruodžio 22 d.

Sprendimas pridedamas.

11. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę "Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".

Nijolė Vagnorienė informuoja, kad 1. 2011 m. spalio 18 d. į Alytaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatą kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų
perkėlimo ir sąrašų tikslinimo", prašydama patikslinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto
"Rekreacinės teritorijos įrengimas Pivašiūnuose", esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr. II pagal
priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" finansavimo šaltinius bendrą
projekto vertę vietoje ,,726.559,80 Lt" įrašant ,,688.128,48 Lt", iš jų ES lėšos 584.895,71 Lt, savivaldybės
lėšos 103.232,77 Lt. (ES lėšų likutis įgyvendinus projektą 32.680,12 Lt) ir jas perkelti kitam Alytaus miesto
savivaldybės administracijos projektui "Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose" esančiam tame pačiame
Alytaus regiono projektų sąraše Nr. II pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose" patikslinant bendrą projekto vertę vietoje ,,920.499,00 Lt" įrašant ,,957.755,44 Lt" iš jų ES lėšos
814.092,12 Lt, savivaldybės lėšos 143.663,32 Lt.

Feliksas Džiautas 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 "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.1l, patvirtintą Alytaus regiono plėtros
tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4, (sąrašas pridedamas), tikslinant Alytaus rajono
savivaldybės administracijos dviejų projektų finansavimo šaltinius: projekto "Rekreacinės teritorijos
įrengimas Pivašiūnuose" bendrą vertę vietoje ,,726.559,80 Lt" įrašant ,,688.128,48 Lt" (iš jų ES lėšos
584.895,71 Lt, savivaldybės lėšos 103.232,77 Lt) ir projekto "Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose"
bendrą vertę vietoje ,,920.499,00 Lt" įrašant ,,957.755,44 Lt" (iš jų ES lėšos 814.092,12 Lt, savivaldybės
lėšos 143.663,32 Lt) (sąrašas pridedamas).

Sprendimas pridedamas



10

12. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tiksli nimas pagal priemonę "Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas ".

Vidas Raštikis informuoja, kad kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija 2011 m. spalio
18 d. raštu Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų perkėlimo ir sąrašų patikslinimo" prašydama sutaupytas lėšas
projekto "Daugiafunkcio centro steigimas Krokialaukyje", esančio Alytaus regiono projektų sąraše Nr.11
pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" (pasirašyta projekto finansavimo sutartis mažesnei
sumai nei įrašyta regiono projektų sąraše) perkelti projekto "Daugiafunkcio centro steigimas Makniūnuose"
įgyvendinimui (aiškinamasis raštas pridedamas).

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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

Sprendimas pridedamas

13. SV ARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai" .

Vidas Raštikis informuoja, kad kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija 2011 m. spalio 19
d. raštu Nr. S12-2508-(23.2) "Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimų", prašydama skelbti pakartotinį
kvietimą Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.12 papildyti pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai". Minėtos
priemonės ES paramos lėšų limito skirto Alytaus regionui likutis yra 387.205,92 Lt. Taip pat kreipėsi
Alytaus rajono savivaldybės administracija 2011 m. spalio 18 d. raštu Nr.(3.19)K26-3520 "Dėl lėšų
perkėlimo ir sąrašų patikslinimo", prašydama sutaupytas lėšas įgyvendinto projekto "Alytaus rajono
transporto sektoriaus studijų parengimas", esančio Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę
"Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai" Nr.ll perkelti projektui "Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 m. strateginės
plėtros plano parengimas", esančiam Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 12 pagal minėtą priemonę. Taip pat
sako, kad tikslinga skelbti pakartotinį kvietimą 2010-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono projektų sąrašui
Nr.12 papildyti pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".

Vilija Vervečkienė informuoja, kad Darbo grupės posėdžio metu buvo nutarta rengti bendrą
regiono projektą, siekiant Regiono plėtros plano atnaujinimui pasirengti sektorines studijas. Kadangi Alytaus
regione pagal projektų įgyvendinimo ir ES lėšų panaudojimo spartą pirmauja Alytaus rajono savivaldybės
administracija, tikslinga būtų, kad būtų pareiškėju, kitos savivaldybės projekte dalyvautų kaip partnerės.

Algirdas Vrubliauskas sako, kad iš esmės savivaldybė galėtų imtis rengti ir įgyvendinti tokį
projektą, nors jis ir nėra prioritetinis savivaldybės projektas.

Tarybos nariai pritaria tokiems siūlymams.

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki š. m. gruodžio 30 d.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
l.Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros

veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VPl-4.2-VRM-02-R-11 "Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" sąrašą Nr.11
2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.
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(10.18)-3R-1(pridedama) ir sąrašą Nr. 12 patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. liepos 15 d.
sprendimu Nr. 51/6S-20 (pridedama).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę VPl-4.2-VRM-02-R-
11 "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo
priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai" 2011-2013 m. laikotarpio sąrašui sudaryti, nustatant projektinių pasiūlymų
pateikimo terminą iki 2011 m. gruodžio 30 d.

Sprendimas pridedamas.

14. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimas pagal priemonę "Elektroninė
demokratija: regionai".

Vidas Raštikis informuoja, kad pateikti savivaldybių prašymai tikslinti šios priemonės sąrašo Nr.11
projektų finansavimo šaltinių sumas. Patikslinus susidaro nepanaudotų lėšų likučiai, todėl tikslinga skelbti
pakartotinį kvietimą šios priemonės Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.ll papildyti. (aiškinamasis raštas
pridedamas).

Posėdyje informuojama, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija prašo susidariusį ES
paramos lėšų likutį pagal minėtą priemonę - 52.569,60 Lt, leisti pasinaudoti Varėnos savivaldybės
planuojamiems projektams.

Posėdyje susitarta ES paramos lėšų likutį 52.569,60 Lt pagal priemonę "Elektroninė demokratija:
regionai" leisti pasinaudoti Varėnos rajono savivaldybei.

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki š. m. gruodžio 30 d.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:

1. Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-
05-R "Elektroninė demokratija: regionai" sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtintą 2009 m.
liepos 21 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-7R-2 (pridedama).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą 2007-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.11
papildyti pagal priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R "Elektroninė demokratija: regionai", nustatant projektinių
pasiūlymų pateikimo terminą 20 11 m. gruodžio 30 d.

Sprendimas pridedamas.

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

Vidas Raštikis informuoja, kad kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija 2011 m. spalio 19
d. raštu Nr. S12-2508-(23 .2) "Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimų", prašydama skelbti pakartotinį
kvietimą regiono projektų sąrašui papildyti pagal priemonę "Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas".
Informuoja, kad šiuo metu įgyvendinant projektus pagal minėtą priemonę yra susidaręs ES paramos lėšų
likutis 95.634,32 Lt. (likutis yra Druskininkų savivaldybės).

Taip pat kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2011 m. spalio 27 d. raštu Nr. 1-3131
"Dėl sąrašų tikslinimo", kuriame prašo patikslinti įgyvendinto projekto "Investicijos į Veisiejų vaikų lopšelį-
darželį "Ąžuoliukas", esančio minėtame sąraše finansavimo šaltinių sumas: bendrą projekto vertę į
,,835.285,49 Lt", ES fondų lėšas į ,,709.992,67 Lt" ir pareiškėjo ir partnerio lėšas į" 125.292,82 Lt".

Feliksas Džiautas siūlo pritarti sprendimo projektui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki 2012 m. sausio 30 d.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.
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BENDRU SUTARIMU NUTARTA:

l.Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R "Investicijos i ikimokyklinio ugdymo įstaigas"
sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d. Alytaus regiono plėtros tarybos
sprendimu Nr. (I 0.I8)-8R-2 (pridedama).

2.Skelbti pakartotinį kvietimą 2007-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono projektų sąrašui Nr.ll
papildyti pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R "Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas", nustatant
projektinių pasiūlymų pateikimo terminą 2012 m. sausio 30 d.

Sprendimas pridedamas.

16. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamento Sanglaudos
veiksmų programos skyriaus vedėjas Arūnas Grumadas informuoja tarybos narius apie situaciją įsisavinant
Vidaus reikalų ministerijos administruojamas ES paramos regionines priemones. Analizė pateikiama tiek
Lietuvos mastu tiek pagal Alytaus regiono savivaldybės. Supažindina su bendra situacija įgyvendinant
regioninius projektus, sutarčių sudarymą regioninių priemonių projektams bei lėšų jiems įgyvendinti,
išmokėjimą.

Akcentuoja, kad planuojama imtis tam tikrų priemonių jei nebus įgyvendinami projektai pagal
numatytus teisės aktus. Viena iš tokių priemonių: jei projektas bus kontraktuotas ir nevykdomas, planuojama
rekomenduoti nutraukti su projekto vykdytoju sutartį ir palikti nuostolius pareiškėjui. Antra - planuojama
perskirstyti lėšas, jei yra sudaryti regionų projektų sąrašai, tačiau nepasirašytos sutartys (regiono projektų
sąrašo sudarymas nėra teisės aktas). Taip pat planuojama inicijuoti teisės aktą, pagal kurį savivaldybės,
kurios pagal numatytus teisės aktus yra neviršiję 30 proc. lėšų įsisavinimo regioninių projektų
įgyvendinimui, neleisti joms įgyvendinti rezervinių projektų.

Tarybos nariai sutarė sekančiam tarybos posėdžiui kviesti Žemės ūkio ministerijos bei Viešųjų
pirkimų tarnybos atstovus ir su jais aptarti projektų įgyvendinimą savivaldybėse.

Tarybos posėdžio pirmininkas

Sekretoriato vadovas

Feliksas Džiautas

Vilija Vervečkienė
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