VISUOMENINĖS KONSULTACINĖS GRUPĖS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. __________________ d. Nr. _____
Alytus
Posėdis įvyko 2015-10-21 17.30-19.30 val.
Posėdžio pirmininkas Valerijus Vencius.
Posėdžio sekretorė Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji
specialistė.
Dalyvavo: Visuomeninės konsultacinės grupės nariai (sąrašas pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Kas įvyko nuo praėjusio susitikimo (Pranešėjas savivaldybės meras Vytautas
Grigaravičius).
2. VKT narių pasisakymai apie Valstybines šventes ir Alytaus miesto šventę (po 2
min.).
3. Pabėgėlių priėmimas Alytuje. Pasiūlymai dėl veiksmų (30 min.).
4. Automobilių parkavimas Alytaus centre, galimi sprendimai. Darbo grupės
sudarymas (5 min.).
5. Bendruomenės įtraukimas į miesto gyvenimą ir tvarkymą žiemą (talkos, šventės,
pramogos ir kt.). Darbo grupės sudarymas (5 min.).
6. VKT narių pasisakymai dėl būsimo tarybos posėdžio klausimų (po 2 min.).
1. SVARSTYTA. Kas įvyko nuo praėjusio susitikimo.
KALBĖJO: savivaldybės meras V. Grigaravičius pažymėjo su kokiomis problemomis
susiduria savivaldybės administracija, spręsdama klausimus dėl nekilnojamojo turto. Tai klausimai
susiję su buvusia Alytaus autobusų stotimi, nebaigta statyba šalia miesto savivaldybės. Šiuos
objektus bandoma judinti iš mirties taško. „Vilniaus prekyba“ Alytaus miesto savivaldybę
ignoruoja, neatsako į savivaldybės pateiktus raštus. Neoficialiai bendraujant paaiškėjo, kad vyksta
derybos su Alytaus miesto verslininku, tačiau derybos vyksta vangiai. Yra kita nuomonė, kad
„Vilniaus prekyba“ kitais metais planuoja miesto pakraštyje statyti „Ermitažo“ tipo prekybos centrą,
iš „Vilniaus prekybos“ pusės buvo siūlymas daryti mainus ir keistis sklypais, tačiau situacija kol kas
nesikeičia.
Kita probleminė situacija – pastatas šalia miesto savivaldybės. Atsirado investuotojas,
kuris šį pastatą nupirktų ir užbaigtų statybas, tačiau bendrasavininkai paprašė nerealios kainos už šį
pastatą – beveik 2 mln. Eurų. Investuotojas su tokia kaina nesutiko.
Meras Vytautas Grigaravičius pasiūlė Visuomeninei konsultacinei grupei apsibrėžti
probleminių klausimų ratą ir susiskirstyti į darbo grupes atskiriems klausimams nagrinėti.
V. Grigaravičius pažymėjo, kad jau rengiamas 2016 m. biudžeto projektas ir prašė
grupės narių, kad parengus minėtą dokumentą, jie įsigilintų, išnagrinėtų jį ir pateiktų merui savo
nuomonę.
NUSPRĘSTA: Informacija išklausyta.
2. SVARSTYTA. VKT narių pasisakymai apie Valstybines šventes ir Alytaus miesto
gimtadienį.
KALBĖJO: posėdžio pirmininkas V. Vencius kvietė pasisakyti grupės narius.
K. Tamulevičius pasiūlė, kad miesto šventės renginius galėtų organizuoti
seniūnaitijos, tarp kurių vyktų įvairūs sporto renginiai, varžybos. Kiekviena seniūnaitija būtų
atsakinga už atskirus renginius.
L. Jakštonis siūlė miesto šventės organizavimą perkelti link Dainų slėnio. Jis
pažymėjo, kad savo siūlymus raštu pateiks mero pavaduotojai V. Gibienei.
D. Meškaitis siūlė paimti pavyzdį iš kitų užsienio šalių ir suskirstyti miesto šventės
savaitės laikotarpį į vaikų pusę ir suaugusiųjų pusę, t. y. rytais turėtų vykti renginiai vaikams,
vakarais – suaugusiems.
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Taip pat D. Meškaitis pažymėjo, kad per miesto šventes pasigendama renginių religine
tematika.
V. Vencius pažymėjo, kad organizuojant renginius, reikėtų skirti prioritetus ne
masiškumui, o kokybei.
Meras V. Grigaravičius pažymėjo, kad Alytaus mieste yra įrengti dviračių takai ir
kvietė pagalvoti apie masinių renginių organizavimą, važiuojant dviračių takais visos Lietuvos
mastu. Tai taip pat yra vienas iš būdų, kaip pritraukti žmones iš kitų miestų į Alytų.
N. Krakovskaja siūlė išnaudoti turimus miesto resursus, t. y. prieplauka, Alytaus
cirkas.
R. Burinskaitė siūlė miesto šventėms išnaudoti aerodromą, prieplauką, Alytaus
kraštotyros muziejų. Ji siūlė suteikti Alytaus miesto šventei tematiką – istorija.
R. Malaškevičius siūlė Alytaus aerodrome surengti aitvarų šventę.
Dėl Valstybinių švenčių organizavimo L. Jakštonis siūlė šių švenčių organizavimą
perduoti jaunimui.
D. Lynykas pažymėjo, kad miesto šventei reikėtų atsirinkti 1-2 kertinius renginius, nes
20 kertinių renginių būti negali. Reikia nuspręsti, ką Alytus, kaip miestas, reprezentuoja.
R. Jakubauskas siūlė vieną kaip kertinį akcentą – pasikviesti vieną žinomą pasaulyje
muzikos grupę.
NUSPRĘSTA:
1. Pateikti savo pastabas ir siūlymus mero patarėjai V. Ramanauskienei.
2. Sudaryti darbo grupę dėl Valstybinių švenčių ir Alytaus miesto šventės
organizavimo:
E. Bartusevičiūtė evelinabartusevic@gmail.com
R. Burinskaitė robertabur@gmail.com
R. Čepulionis
cepulionis.r@gmail.com
K. Dudonytė
kristina_dudonyte@yahoo.com
R. Jakubauskas ramunasjakubauskas@gmail.com
L. Jakštonis
linas.jakstonis@gmail.com
L. Jusienė
jusiene.laima@gmail.com
D. Lynykas
darius.lynykas@seb.lt
D. Meškaitis
Darius.Meskaitis@etic.lt
K. Rutkauskas dresura@gmail.com
Ž. Valukonis
z.valukonis@gmail.com
J. Valiūnas
jurgis.valiunas@regitra.lt
3. SVARSTYTA. Pabėgėlių priėmimas Alytuje. Pasiūlymai dėl veiksmų.
KALBĖJO: savivaldybės meras V. Grigaravičius pažymėjo, kad iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos buvo gautas paklausimas dėl galimybės priimti pabėgėlius ir kiek jų
galime priimti. Pabėgėliais buvo įvardijami Ukrainos piliečiai, turintys lietuviškų šaknų, kurie
nuspręstų atvykti gyventi į Lietuvą. Alytaus miesto savivaldybė pateikė atsakymą, kad priimtų
vieną pabėgėlių šeimą, kuriai būtų suteiktas socialinis būstas ir visa kita reikiama parama.
Dėl pabėgėlių iš Sirijos aiškumo nėra iki šiol. Yra pasakyta, kad tuo užsiims Lietuvos
Caritas ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. Šios organizacijos dirbs su šios srities pabėgėliais,
rūpinsis jų apgyvendinimu.
K. Tamulevičius pažymėjo, kad jeigu savivaldybei bus paskirta kvota ir jeigu Alytaus
miestui bus paskirtos 3-4 šeimos, jis priims pas save.
L. Ramanauskas pažymėjo, kad Lietuva nėra vienintelė šalis, į kurią Sirijos pabėgėliai
nenori važiuoti. Yra 3 šalys, į kurias plūsta šis srautas.
V. Bondarevas pažymėjo, kad pagrindinė problema yra pabėgėlių integracija,
reikalinga vietoje juos mokyti lietuvių kalbos. Gal reikalinga būtų struktūra, kuri rūpintųsi
pabėgėlių klausimais. Savivaldybės administracijoje reikalingas atsakingas asmuo, kuris kauptų
informaciją apie pabėgėlius.
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D. Meškaitis siūlė skatinti savanorystę Alytaus mieste.
D. Vasiliauskas pažymėjo, kad Lietuvos Carito Alytaus skyriaus pajėgumai labai
nedideli.
NUSPRĘSTA: Sudaryti darbo grupę pabėgėlių klausimų nagrinėjimui:
V. Bondarevas
viktoras@astra.lt
A. Dailidonis
audriusdailidonis@gmail.com
R. Jakubauskas
ramunasjakubauskas@gmail.com
N. Krakovskaja
nadiezdaxxx@hotmail.com
L. Ramanauskas
liudas@fm99.lt
K. Tamulevičius
tam@aktv.lt
Kun. D. Vasiliauskas sac.vasiliauskas@gmail.com
R. Zautra
rytis.zautra@gmail.com
4. SVARSTYTA. Automobilių parkavimas Alytaus centre, galimi sprendimai. Darbo
grupės sudarymas.
KALBĖJO: savivaldybės meras V. Grigaravičius pažymėjo, kad Alytaus mieste yra
automobilių parkavimo problema ir prašė darbo grupės narių pateikti siūlymų kaip būtų galima
spręsti tą problemą.
NUSPRĘSTA: Sudaryti darbo grupę dėl automobilių parkavimo Alytaus centre ir
kitose miesto vietose klausimams nagrinėti:
Audrius Dailidonis
audriusdailidonis@gmail.com
Vytautas Junevičius
vytautas.junevicius@gmail.com
Laima Jusienė
jusiene.laima@gmail.com
Nadiežda Krakovskaja nadiezdaxxx@hotmail.com
Darius Meškaitis
Darius.Meskaitis@etic.lt
Jurgis Valiūnas
jurgis.valiunas@regitra.lt
Valerijus Vencius
valius.vencius@gmail.com
Rytis Zautra
rytis.zautra@gmail.com
Loreta Braukienė
loretabrau@gmail.com
5. SVARSTYTA. Bendruomenės įtraukimas į miesto gyvenimą ir tvarkymą žiemą
(talkos, šventės, pramogos ir kt.). Darbo grupės sudarymas.
NUSPRĘSTA: Sudaryti darbo grupę dėl bendruomenės įtraukimo į miesto gyvenimą
ir tvarkymą:
Evelina Bartusevičiūtė
evelinabartusevic@gmail.com
Loreta Braukienė
loretabrau@gmail.com
Roberta Burinskaitė
robertabur@gmail.com
Kristina Dudonytė
kristina_dudonyte@yahoo.com
Linas Jakštonis
linas.jakstonis@gmail.com
Laima Jusienė
jusiene.laima@gmail.com
Darius Meškaitis
Darius.Meskaitis@etic.lt
Jurgis Valiūnas
jurgis.valiunas@regitra.lt
Kun. Darius Vasiliauskas
sac.vasiliauskas@gmail.com
Posėdžio pirmininkas

Valerijus Vencius

Posėdžio sekretorė

Dalia Jezukevičienė

