
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2011-07-15 Nr. 51/6P-2

Varėna

Posėdis įvyko 2011 m. liepos 15 d. 11.30 val.
Posėdžio pirmininkas - Elvinas Jankevičius.
Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė.
Dalyvavo tarybos nariai: Feliksas Džiautas, Marius Juškevičius, Danguolė Juozapavičienė,

Danius Kanauka, Valdas Petras Mikelionis, Kristina Miškinienė, 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 Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę "Regioninės plėtros

tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai" keitimo ir tvirtinimo.

4. Dėl pakartotinio kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų
sąrašui papildyti pagal priemonę "Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas".

Posėdį pradeda Varėnos rajono savivaldybės meras Elvinas Jankevičius laikinai
einantis Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas.

Tikrina ar yra kvorumas (dalyvauja 8 iš 12 tarybos narių), skelbia posėdžio pradžią.

Į posėdžio darbotvarkę papildomai siūloma įtraukti 2 klausimus:
1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę "Regioninės plėtros

tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai" keitimo ir tvirtinimo.

2. Dėl pakartotinio kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų
sąrašui papildyti pagal priemonę "Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas".

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 Alytaus regiono plėtros taryba turi išrinkti regiono plėtros tarybos
pirmininką, 0 ne pavesti eiti laikinai eiti pareigas. Siūlo šiame tarybos posėdyje išrinkti Alytaus
regiono plėtros tarybos pirmininką.

Algirdas Vrubliauskas pasiūlo minėtoms pareigoms Varėnos rajono savivaldybės
merą Elviną Jankevičių.



2

Kristina Miškinienė pritaria pasiūlytai Varėnos rajono savivaldybės mero Elvino
Jankevičiaus kandidatūrai.

Elvinas Jankevičius sutinka būti renkamas Alytaus regIOno plėtros tarybos
pirmininku.

Tarybos nariai pasiūlymui pritaria.

BALSA vo:
1. Dėl Elvino Jankevičiaus, Varėnos rajono savivaldybės mero išrinkimo Alytaus

regiono plėtros tarybos pirmininku.
UŽ-7, PRIEŠ-O, SUSILAIKĖ-1

NUTARTA:
1. lšrinkti Elviną Jankevičių, Varėnos rajono savivaldybės merą Alytaus regiono

plėtros tarybos pirmininku.
Sprendimas pridedamas.

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

Vilija Vervečkienė informuoja, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
regionmes plėtros įstatymo 13 straipsnio 6 dalies 8 punktu renkamas regiono plėtros tarybos
pirmininkas bei jo pavaduotojas.

Elvinas Jankevičius pasiūlo Alytaus miesto savivaldybės mero Felikso Džiauto
kandidatūrą į Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojus.

Feliksas Džiautas sutinka būti renkamas Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotoju.

Tarybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BALSAVO:
1. Dėl Felikso Džiauto, Alytaus miesto savivaldybės mero išrinkimo Alytaus regiono

plėtros tarybos pirmininku.
UŽ-7, PRIEŠ-O, SUSILAIKĖ-1

NUTARTA:
1. lšrinkti Feliksą Džiautą, Alytaus miesto savivaldybės merą Alytaus regIOno

plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju.
Sprendimas pridedamas.

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai" keitimas ir tvirtinimas.

Vidas Raštikis informuoja, kad regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo Alytaus
miesto savivaldybės raštą Nr.SD-4880(6.5.) "Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų patikslinimo",
kuriame informuojama, kad projektas "Alytaus miesto transporto sektoriaus studijos rengimas (1
etapas)" po paraiškos vertinimo buvo atmestas. Savivaldybė prašo jį išbraukti iš Alytus regiono
projektų sąrašo pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
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savivaldybių (ilgalaikiai I trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" sąrašo Nr.11. Šiam projektui
numatytas lėšas 6.887,00 Lt perkelti į 2011-2013 m. laikotarpiui Alytaus miesto savivaldybei
tenkančias lėšų pagal minėtą priemonę.

Toliau informuoja, kad 2011 m. birželio 30 d. baigėsi kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui NR. 12 2011-2013 metų laikotarpiui sudaryti pagal
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę
"Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai I trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai". Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo 2 projektinius
pasiūlymus. Juos pateikė Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių administracijos.
Projektiniuose pasiūlymuose prašoma ES paramos suma neviršija regionui numatytų lėšų limito.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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

išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" VPl-4.2-VRM-02-R įgyvendinimo priemonę "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai I trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai" sąrašą Nr. 11, patvirtintą 2009 m. kovo 30 d. Alytaus regiono plėtros tarybos
sprendimu Nr.(1 0.18)-3R-l(sąrašas pridedamas).

2. Tvirtinti 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 "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai I trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai" sąrašą Nr. 122011-2013 metų laikotarpiui (sąrašas pridedamas).

3. Siūlyti 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 "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai I trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai" 2011-2013 metų laikotarpio sąraše Nr.12 esančius regiono projektus finansuoti iš ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Sprendimas pridedamas.

4. SVARSTYTA. Pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus
regiono projektų sąrašui papildyti pagal priemonę "Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo
vietovėse steigimas" .

Vidas Raštikis informuoja, kad regiono plėtros tarybos sekretoriatas gavo Alytaus
rajono savivaldybės raštą Nr.(3.10)K26-2268 "Dėl Alytaus regiono regioninių projektų lėšų
perskirstymo ir pakartotinio kvietimo", kuriame rašoma, kad Druskininkų savivaldybė sutinka leisti
naudoti jai 2008 m. liepos 17 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-3R-5 skirtas
Europos Sąjungos paramos lėšas priemonės VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcių
centrų kaimo vietovėse steigimas" regioniniams projektams įgyvendinti. (Pridedama Druskininkų
savivaldybės 2011 m. birželio 08 d. rašto Nr. 312-1411-(23.2) kopija). Taip pat Druskininkų
savivaldybė informuoja, kad ji negali teikti projektinio pasiūlymo, nes savivaldybės teritorijoje nėra
gyvenvietės, kuri atitiktų projektų finansavimo sąlygų aprašą (ne daugiau kaip 1000 gyventojų).
Informuoja, kad Alytaus regiono ES paramos lėšų limito likutis pagal minėtą priemonę yra Alytaus
rajono savivaldybes 0,66 Lt; Druskininkų savivaldybės 543.034,00 Lt; Lazdijų rajono savivaldybės
0,10 Lt ir Varėnos rajono savivaldybės 0,19 Lt. Toliau informuoja, kad atsižvelgdama į
Druskininkų savivaldybės sutikimą, Alytaus rajono savivaldybės administracija 2011 m liepos 14 d
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raštu Nr.(3.10)K26-2268 "Dėl Alytaus regiono regioninių projektų lėšų perskirstymo ir pakartotinio
kvietimo" sutiko leisti Druskininkų savivaldybės administracijai pasinaudoti sutaupytomis Alytaus rajonui
skirtomis ES paramos lėšomis pagal priemones:

1. "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" 97.706,79 Lt;
2. "Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas" 95.634,32 Lt;
3. "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" 52.026,00 Lt.
Viso ES paramos lėšų - 245.367,11 Lt .

Atsižvelgiant į nepanaudotą 543.034,00 Lt ES pramos lėšų likutį pagal priemonę "Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas", tikslinga skelbti pakartotinį kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui papildyti.

Elvinas Jankevičius siūlo pritarti sprendimo projektui.

Tarybos nariai neprieštarauja parengtam sprendimo projektui.

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

projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcinių centrų
kaimo vietovėse steigimas" 2007-2013 m. laikotarpiui, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo
terminą iki 2011 m. rugpjūčio 31d.

Sprendimas pridedamas.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Elvinas Jankevičius

Nijolė Vagnorienė
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