REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
ALYTAUS APSKRITIES SKYRIUS
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016-06-20 Nr. 51/6P-7
Alytus
Posėdis įvyko 2016 m. birželio 20 d. 14.00 val.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius.
Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė.
Dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Virginijus Jaruševičius, Algis Kašėta, Ričardas Malinauskas,
Artūras Margelis, Danutė Remeikienė, Gintautas Salatka, Giedrius Samulevičius, Linas
Urmanavičius.
Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).
Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 10 tarybos narių iš 12.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, aptarimo:
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra”;
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“;
07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“;
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“;
05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės
infrastruktūros plėtra“;
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.
2. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
3. Dėl Alytaus regione 2014–2020 metais planuojamų įgyvendinti regioninio planavimo
projektų proceso spartinimo.
4. Dėl kandidatūrų į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos Tarybos vietos ir regionų
valdžios kongrese sudėtį pateikimo.
5. Dėl Alytaus regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas. II“, sąrašo pakeitimo.
6.Dėl naujos redakcijos pavyzdinių regiono plėtros tarybos nuostatų ir pavyzdinio darbo
reglamento.
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, pakeičiant darbotvarkės klausimų svarstymo eiliškumą, t.y. 5 darbotvarkės
klausimą nagrinėti 1 numeriu, o 1 klausimą nagrinėti 2 numeriu. Toliau klausimus svarstyti pagal
numatytą klausimų nagrinėjimo eiliškumą.
Posėdžio darbotvarkė ir darbo reglamentas buvo patvirtinti bendru sutarimu.
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1. SVARSTYTA. Dėl priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti projektinius
pasiūlymus, aptarimo: 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra”; 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“; 07.1.1CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 06.2.1-TID-R-511
„Vietinių kelių vystymas“; 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“; 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio
apsauga“.
Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vedėja Vilija
Vervečkienė aptarė situaciją regioninių priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti
projektinius pasiūlymus.
PROTOKOLIŠKAI BUVO NUTARTA:
1.Pagal priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra” teikti vieną projektinį pasiūlymą Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti, kurio pareiškėjas
Alytaus miesto savivaldybės administracija, projektinį pasiūlymą rengs ir teiks ARATC.
2. Pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ rengti 2 projektus:
2.1.Projektą „Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendins 5
regiono savivaldybės. Bendra projekto vertė 208 224 Eur, iš jų: ES lėšos 176 990 Eur, SB lėšos 31
234 Eur. Projektinio pasiūlymo teikėjas ir projekto pareiškėjas - Alytaus miesto savivaldybės
administracija.
2.2. Projektą „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų,
Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ įgyvendins 3 regiono savivaldybės. Bendra projekto
vertė 511 095 Eur, iš jų: ES lėšos 434 430 Eur, SB lėšos 76 665 Eur. Projektinio pasiūlymo teikėjas
ir projekto pareiškėjas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
Projektas „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos
rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ planuojamas įgyvendinti 2 etapais iki 2018 m. Bendra
projekto vertė planuojama 288 106 Eur, iš jų: ES – 244 890 Eur, SB – 43 216 Eur. Po 2018 m.
bendra projekto vertė 222 988 Eur, iš jų: ES – 189 540 Eur, SB – 33 448 Eur.
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus skyriaus vedėja Vilija Vervečkienė
informavo kad, atsižvelgiant į patvirtintą priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga"
projektų finansavimo sąlygų aprašą, numatomą skirti Alytaus regionui ES lėšų limitą bei
numatomus pasiekti rodiklius, būtina pakeisti Alytaus regiono plėtros plano priemonių planą.
NUTARTA:
Pakeisti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano, patvirtinto Alytaus regiono plėtros
tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr.51/6D-34 3 priedą (priemonių planą) jį išdėstant nauja
redakcija (pridedama).
BALSAVO:
Už-6;
Prieš-0;
Susilaikė-4.
3.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regione 2014–2020 metais planuojamų įgyvendinti
regioninio planavimo projektų proceso spartinimo.
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Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus
vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė informavo apie situaciją planuojant įgyvendinti Alytaus
regiono projektus 2014–2020 metais. Atkreipė tarybos narių dėmesį, kad siekiant paspartinti
planuojamų regioninių projektų įgyvendinimą, Regioninės plėtros departamentui prie VRM svarbu
žinoti apie savivaldybių pasirengimą įsisavinti regionams skirtas ES lėšas, t.y. kokių projektų (dar
nepateiktų) investicinius projektus jau yra pasirengusi savivaldybė?; Ar yra projektinių pasiūlymų,
kuriuos planuoja pateikti savivaldybės anksčiau nei numatytas galutinis teikimo terminas? Ar
susiduria savivaldybės su problemomis, dėl kurių negalite sparčiau rengti PP ir IP bei įgyvendinti
projektų? Ar yra savivaldybėms poreikis pasikviesti atitinkamų ministerijų atstovus dėl jų
planuojamų priemonių įgyvendinimo sąlygų neaiškumų? Prašė kiek įmanoma greičiau rengti
investicijų projektus ir kitą reikalingą dokumentaciją bei sparčiau įgyvendinti regioninius projektus,
įsisavinant ES paramą.
4.SVARSTYTA. Dėl kandidatūrų į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos tarybos
vietos ir regionų valdžios kongrese sudėtį pateikimo.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus
vyr. specialistė Nijolė Vagnorienė informavo, kad 2016 m. gegužės 6 d. raštu Nr. 51/6D-99 „Dėl
Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso delegacijos atnaujinimo“ Alytaus regiono
plėtros tarybos nariai buvo informuoti apie planuojamą Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių
kongreso delegacijos atnaujinimą bei atstovavimo minėtai delegacijai principus (pridedama).
BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
Deleguoti Alytaus regiono plėtros tarybos narius Arvydą Balčiūną, Algį Kašėtą, Artūrą
Margelį, Algirdą Vrubliauską (pagrindiniais nariais) į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos
Tarybos vietos ir regionų valdžios kongrese sudėtį.
5.SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos
sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio
tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo pakeitimo.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus
vyr. specialistė Nijolė Vagnorienė informavo, kad priimant Alytaus regiono plėtros tarybos 2016
m. gegužės 4 d. sprendimą Nr.51/6S-22 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr.
07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti regiono projektų sąrašo tvirtinimo“ buvo
padaryta techninė klaida, taip pat reikalinga patikslinti projekto „Amatų centro "Menų kalvė"
Druskininkuose įkūrimas“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
terminą.
BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
Pakeisti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų
sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr.51/6S-22
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės
„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti regiono projektų sąrašo tvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
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6.SVARSTYTA. Dėl naujos redakcijos pavyzdinių regiono plėtros tarybos nuostatų ir
pavyzdinio darbo reglamento.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities
skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butrimaitė informavo, kad Vidaus reikalų ministro 2016 m.
gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono
plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinti Regiono plėtros tarybos
pavyzdiniai nuostatai ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinis darbo reglamentas. Regionų plėtros
taryboms rekomenduojama per 2 mėnesius nuo minėto įsakymo įsigaliojimo dienos pasitvirtinti
regionų plėtros tarybų nuostatus ir regionų plėtros tarybų darbo reglamentus, atsižvelgiant į
įsakymu patvirtintus Regiono plėtros tarybos pavyzdinius nuostatus ir Regiono plėtros tarybos
pavyzdinį darbo reglamentą.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Grigaravičius

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Alytaus apskrities skyriaus vedėja

Vilija Vervečkienė

Posėdžio sekretorė

Nijolė Vagnorienė

