REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016-04-04 Nr. 51/6P-3
Druskininkai
Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 4 d. 10.00 val.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius.
Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė.
Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Algis Kašėta, Sigitas Leonavičius,
Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Linas
Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas.
Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).
Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 10 tarybos narių iš 12.
DARBOTVARKĖ
1.Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
2.Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
3.Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
projektų specialiųjų atrankos kriterijų tvirtinimo.
4.Dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą delegavimo.
5.Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos
sudėtį.
6.Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2015 m. įgyvendinimo ataskaitos.
7.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Teritorijų planavimas“.
8.Dėl darbo grupės sudėties.
9.Kiti klausimai.
Posėdį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas
Grigaravičius.
Informavo, kad posėdyje dalyvauja 10 tarybos narių (iš 12). Kvorumas yra. Siūlė tvirtinti
posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas buvo patvirtinti bendru sutarimu.
1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus
apskrities skyriaus vyr. specialistas informavo, kad patvirtintame Alytaus regiono 2014-2020 metų
plėtros plane (toliau - Planas) numatyta įgyvendinti 25 projektus pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVAR-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė). Pasikeitus priemonės projektų finansavimo sąlygų
aprašui (toliau – Aprašas) buvo numatyta, kad projektinio pasiūlymo teikėjas gali pateikti tik vieną
projektinį pasiūlymą kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu. Dauguma regiono savivaldybių
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buvo pateikę po keletą projektų, kurie buvo patvirtinti regiono plėtros plane minėtai priemonei
įgyvendinti. Taip pat Apraše papildomai nustatytos baudos atitinkamai mažinant projektų
finansavimą pagal nustatytus įkainius, jeigu regionas nepasiektų nustatytų stebėsenos rodiklių.
Regiono plėtros tarybos sekretoriatas 2016 m. vasario 23 d. raštu Nr. 51/6D-42 „Dėl regiono plėtros
plano keitimo“ kreipėsi į savivaldybių administracijas bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įmones, kad šios patikslintų planuojamus įgyvendinti projektus pagal priemonę „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Pagal gautą iš regiono savivaldybių informaciją Plano keitimo projektas buvo pateiktas Aplinkos
ministerijai derinimui. Aplinkos ministerijai nepareiškus esminių pastabų, o tik atkreipus dėmesį
laikytis Aprašo reikalavimų, parengtas sprendimo projektas tikslinti Planą.
Taip pat Planas tikslinamas atsižvelgiant į regiono projektų sąrašo sudarymą priemonę Nr.
08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ ir sąraše esančių projektų planuojamus pasiekti
stebėsenos rodiklius kiekvienoje savivaldybėje. (2 priedas).
Vyko diskusija svarstomu klausimu. Buvo diskutuojama ar nesikeičia regiono ES paramos
lėšų limitas priemonei „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ įgyvendinti, galimą lėšų mažinimą nepasiekus stebėsenos
rodiklių.
Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti sprendimo projektui.
NUTARTA:
Keisti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros
tarybos 2015 m spalio 26 d. sprendimu Nr.51/6D-34 (3 priedas).
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
2.SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė, informavo, kad 2015 m. spalio 2 d. buvo paskelbtas
kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų sąrašui sudaryti. Alytaus
regionui skiriama 2 520 974 Eur ES fondų lėšų suma savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrai.
Galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas buvo š. m. vasario 1 d. Gauti 5 projektiniai
pasiūlymai. Visi projektiniai pasiūlymai buvo įvertinti kaip atitinkantys teisės aktuose nustatytas
regionų projektų finansavimo sąlygas. Alytaus regiono projektų sąrašas sudaromas panaudojant visą
regionui numatytą ES fondų lėšų limitą 2014-2020 m. laikotarpiui priemonei „Socialinio būsto
fondo plėtra“ įgyvendinti. Kartu su projektiniais pasiūlymais savivaldybių administracijos turėjo
pateikti investicijų projektus, parengtus pagal Investicijų projektų rengimo metodiką bei sąnaudų ir
naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lenteles. Atkreipė dėmesį, kad
Alytaus miesto, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių pateikti investiciniai projektai
buvo parengti nesilaikant metodikos reikalavimų, sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų
efektyvumo analizės rezultatų lenteles užpildytos paviršutiniškai, nepateiktos prielaidos arba jos
nepakankamos. Dėl nepakankamos informacijos buvo sudėtingas pateiktų investicinių projektų
vertinimas. Prašė investicijų skyrių specialistus prieš teikiant regiono plėtros tarybai projektinį
pasiūlymą ir kitus papildomus dokumentus, su jais susipažinti.
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Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti sprendimo projektui.
NUTARTA:
1.Tvirtinti Alytaus regiono projektų sąrašą 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo
plėtra“ įgyvendinimui (4 priedas).
2.Siūlyti Alytaus regiono projektų sąraše 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonei Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo
plėtra“ įgyvendinti išvardintus projektus bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetų lėšų.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
3.SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų tvirtinimo.
Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo, kad sprendimo projektas prarengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl
valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 3.11.1. papunkčiu (regionų plėtros
tarybos atsakingos – už EŽŪFKP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu, projektų specialiųjų atrankos
kriterijų, atitinkančių regionų poreikius pagal regionų plėtros planus, nustatymą ir teikimą
vadovaujančiajai institucijai tvirtinti). Taip pat atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-85, 2016 m. sausio 25 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-102 (5.50),
kuriame buvo svarstyti regionų plėtros tarybų sprendimų dėl specialiųjų atrankos kriterijų tvirtinimo
projektai.
Šis tarybos sprendimo projektas buvo derintas su Žemės ūkio ministerija ir atitinkamai
koreguotas pagal ministerijos specialistų pateiktas pastabas ir komentarus.
Vyko diskusija svarstomu klausimu.
Algis Kašėta sakė, kad planuojami kriterijai neatitinka realios situacijos. Reikalinga
diskusija su regiono savivaldybėmis.
Jurgita Butrimaitė atkreipė dėmesį, kad specialieji kriterijai buvo pradėti derinti su regiono
savivaldybių administracijomis dar 2015 m. liepos mėnesį. Suderinus su savivaldybėmis projektų
atrankos kriterijai buvo pateikti derinimui Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo
agentūrai. Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių (toliau - taisyklės) projektas parengtas ir
atsiųstas regionams derinti tik praėjusią savaitę. Atsižvelgiant į pateiktą taisyklių projektą,
savivaldybių administracijų atsakingi specialistai nori peržiūrėti siūlomus projektų specialiųjų
atrankos kriterijus.
Vytautas Grigaravičius siūlė dar kartą visų savivaldybių atsakingiems specialistams
peržiūrėti siūlomus projektų atrankos specialiuosius kriterijus ir klausimo svarstymą atidėti.
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Siūlymui tarybos nariai neprieštaravo.
4.SVARSTYTA. Dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą
delegavimo.
Jurgita Butrimaitė, informavo, kad gautas Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. kovo 17 d.
raštas Nr. 1D-1649 (22) „Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą“, kuriame
informuojama, kad Europos Komisijos sprendimu buvo patvirtinta 2014-2020 metų Europos
kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa
(toliau – Programa) ir prašoma Alytaus regiono plėtros tarybą deleguoti pagrindinį ir pakaitinį
narius atstovais į Programos priežiūros komitetą. Rašte taip pat informuojama, kad minėto komiteto
posėdžiai organizuojami l-2 kartus per metus Programoje dalyvaujančių šalių teritorijoje bei
vykdomas sprendimų priėmimo rašytines procedūras. Posėdžių darbo kalba - anglų kalba. Todėl
Lietuvos atstovai turi išmanyti Programos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei puikiai
mokėti anglų kalbų.
Vytautas Grigaravičius pasiūlė deleguoti Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto
savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėją pagrindinė nare, ir Svetlaną
Griškevičienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėją
pakaitinė nare.
Vyko diskusija svarstomu klausimu. Buvo klausiama apie 2014-2020 metų Europos
kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
prioritetus, priemones, finansavimą. Apie savivaldybių įgyvendinamus projektus, apie galimus
projektų partnerius.
NUTARTA:
Deleguoti Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių
projektų skyriaus vedėją (pagrindinė narė), ir Svetlaną Griškevičienę, Varėnos rajono savivaldybės
administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėją (pakaitinė narė).
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės
bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį.
Nijolė Vagnorienė informavo, kad gautas Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. kovo 2 d.
raštas Nr. 1D-1333 (22) „Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per
sieną komisijos sudėties pakeitimo ir 17 posėdžio organizavimo“, kuriuo prašoma valstybės
institucijų ir regionų plėtros tarybų patvirtinti deleguotų atstovų dalyvavimą Komisijoje arba
pateikti naujų atstovų pavardes. Atsižvelgiant į tai, kad po 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų keitėsi Alytaus regiono plėtros tarybos sudėtis ir Tarybos pirmininkas,
Alytaus regiono plėtros taryba turi deleguoti naują narį į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę
bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį. Informavo, kad Komisijos l7 posėdį planuojama
rengti 2016 m. balandžio 18-19 d. Balstogėje (Lenkijos Respublika). Priminė, kad Komisija
(Komisijos pirmininkas - Elvinas Jankevičius, vidaus reikalų viceministras) susideda iš trijų darbo
grupių. Pirma - Pasienio bendradarbiavimo darbo grupė (pirmininkas - Marijampolės regiono
plėtros tarybos atstovas), antra - Tarpregioninio bendradarbiavimo darbo grupė (pirmininkas Alytaus regiono plėtros tarybos atstovas) ir trečia - Teritorinio bendradarbiavimo darbo grupė
(pirmininkė - Daiva Matonienė, aplinkos viceministrė). Atkreipė dėmesį, kad pagal ilgametę patirtį,
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Tarpregioninio bendradarbiavimo darbo grupei vadovavo apskrities viršininkas, vėliau regiono
plėtros tarybos pirmininkas.
Vytautas Grigaravičius informavo, kad Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos rajonų
savivaldybės į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį
siūlo deleguoti regiono plėtros tarybos narį Arvydą Balčiūną. Taip pat patvirtino, kad pagal
susiklosčiusią praktiką, Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną
komisijai atstovauja atitinkamo lygmens deleguoti asmenys. Tai yra, paprastai Tarpregioninio
bendradarbiavimo darbo grupei atstovauja regiono plėtros tarybos pirmininkas, o iš Lenkijos pusės
maršalka.
NUTARTA:
Deleguoti Vytautą Grigaravičių, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininką, atstovu į
Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
6.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2015 m.
įgyvendinimo ataskaitos.
Vidas Raštikis informavo, kad vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ 29 punktu Regioninės plėtros
departamentas kasmet pateikia regiono plėtros tarybai nustatytos formos regiono plėtros plano
ataskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas buvo patvirtintas
2015 m. spalio 26 d. ir iki 2015 metų pabaigos nebuvo įgyvendinamos jokios priemonės, plano
ataskaitos finansiniai ir produkto vertinimo rodikliai yra nuliniai. Informavo, kad ataskaitoje
pateikiami socialiniai ekonominiai rodikliai už 2015 metus pagal Statistikos departamento oficialius
duomenis.
Tarybos nariai pritarė pateiktai ataskaitai.
7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę
„Teritorijų planavimas“.
Nijolė Vagnorienė informavo, kad pagal gautą informaciją iš Druskininkų savivaldybės
administracijos, įgyvendinus priemonės „Teritorijų planavimas“ projektą „Druskininkų
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir
kurorto paslaugų plėtros - II etapas“ sutaupyta 18.773,56 Eur ES paramos lėšų. Taip pat Alytaus
miesto savivaldybės administracija informavo, kad įgyvendinus projektą „Alytaus miesto
savivaldybės bendrasis planas ir detalieji planai (AMS bendrasis planas ir detalieji planai)“
sutaupyta 100,12 Eur ES paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 2007-2013 m.
finansinio laikotarpio regioninius projektus, susidarė nepanaudotų ES paramos lėšų likutis,
tikslinamas
regiono projektų sąrašai Nr.11 ir Nr.12 pagal
priemonę „Teritorijų
planavimas“,patikslinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Alytaus miesto
savivaldybės bendrasis planas ir detalieji planai (AMS bendrasis planas ir detalieji planai)“
finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „120.057,92 Eur“ įrašant „119.940,13 Eur“,
vietoje ES lėšos „102.049,06 Eur“ įrašant „101.948,94 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „18.008,86
Eur“ įrašant „17.991,19 Eur“ (sąrašas Nr.11) ir Druskininkų savivaldybės administracijos projekto
„Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos
urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros - II etapas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra
projekto vertė„107.621,54 Eur“ įrašant „85.535,01 Eur“, vietoje ES lėšos „91.478,31 Eur“ įrašant
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„72.704,72 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „16.143,23 Eur“ įrašant „12.830,29 Eur“ (sąrašas
Nr.12).
Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti sprendimo projektui.
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 VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“,
2011-2013 metų laikotarpio sąrašą Nr. 11, patikslinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos
projekto „Alytaus miesto savivaldybės bendrasis planas ir detalieji planai (AMS bendrasis planas ir
detalieji planai)“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „120.057,92 Eur“ įrašant
„119.940,13 Eur“, vietoje ES lėšos „102.049,06 Eur“ įrašant „101.948,94 Eur“, vietoje pareiškėjo
lėšos „18.008,86 Eur“ įrašant „17.991,19 Eur“ (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 VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“,
2011-2013 metų laikotarpio sąrašą Nr. 12, patikslinant Druskininkų savivaldybės administracijos
projekto „Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant
subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros - II etapas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje
bendra projekto vertė„107.621,54 Eur“ įrašant „85.535,01 Eur“, vietoje ES lėšos „91.478,31 Eur“
įrašant „72.704,75 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „16.143,23 Eur“ įrašant „12.830,26 Eur“ (sąrašas
pridedamas).
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
8. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės sudėties.
Jurgita Butrimaitė, informavo, kad 2015 m. spalio 5 d. Alytaus regiono plėtros taryba
priėmė sprendimą Nr. 51/6S-24 sudaryti darbo grupę regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems
klausimams analizuoti ir išvadoms teikti. Vadovaudamasis šiuo sprendimu, Regioninės plėtros
departamento prie VRM Alytaus apskrities skyrius, 2015 m. spalio 15 d. kreipėsi į savivaldybes,
prašydamas deleguoti savo atstovus į regiono plėtros tarybos sudarytą darbo grupę. 2015 m.
gruodžio 15 d. Alytaus regiono plėtros taryba priėmė sprendimą „Dėl Alytaus regiono plėtros
tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 51/6S-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“,
nuspręsdama kreiptis į Regioninės plėtros departamentą prie VRM prašydama deleguoti į darbo
grupę Viliją Vervečkienę. Atsižvelgiant į regiono savivaldybių deleguotus asmenis bei Regioninės
plėtros departamento prie VRM raštą „Dėl Vilijos Vervečkienės delegavimo į darbo grupę“,
parengtas tarybos sprendimo projektas.
Vytautas Grigaravičius pasiūlė pritarti sprendimo projektui.
NUTARTA:
1. Tvirtinti darbo grupės personalinę sudėtį:
Vilija Vervečkienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus vedėja (grupės koordinatorė);
Algirdas Svirskas - Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas (pagrindinis narys),
Reda Kubiliūtė – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė
narė);
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Gintarė Jociunskaitė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų
skyriaus vedėja;
Neringa Rinkevičiūtė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų
skyriaus vedėja;
Svetlana Griškevičienė - Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų
skyriaus vedėja;
Vidmantas Pilvinis - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus
vedėjas.
2.Nustatyti, kad darbo grupė sudaroma šios sudėties Alytaus regiono plėtros tarybos
(patvirtintos 2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V119 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1V-420
„Dėl regionų plėtros tarybų sudėties patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“) įgaliojimų
laikui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
9.SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Vytautas Grigaravičius pasiūlė kitą Alytaus regiono plėtros tarybos posėdį organizuoti
gegužės mėnesį Lazdijų rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Grigaravičius

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Alytaus apskrities skyriaus vedėja

Vilija Vervečkienė

Posėdžio sekretorė

Nijolė Vagnorienė

