Visuomeninės konsultacinės grupės posėdžio
PROTOKOLAS
Posėdis įvyko 2015-11-17 17.30-19.30 val.
Posėdžio pirmininkas Valerijus Vencius.
Posėdžio sekretorė Vilija Ramanauskienė, mero patarėja.
Dalyvavo: Visuomeninės konsultacinės grupės nariai (sąrašas pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Kas įvyko nuo praėjusio susitikimo (Pranešėjas savivaldybės meras Vytautas
Grigaravičius).
2. VKT darbo grupių pasisakymai ir pasiūlymai (po 5 minutes): Rytis Zautra, Audrius
Dailidonis
3. Kitų darbo grupių darbo aptarimas, vadovų paskyrimas
4. Dėl miesto ūkinių problemų stebėjimo ir informavimo apie jas.
5. Bendruomenės įtraukimas į miesto gyvenimą kalėdiniu laikotarpiu, bendruomenių
kaimelis Rotušės aikštėje. (5 min)
6. VKT narių pasisakymai dėl būsimo tarybos posėdžio klausimų (po 2 min.).
1. Kas įvyko nuo praėjusio susitikimo – Meras (10 min)
Meras papasakojo apie pasitarimą dėl Konkurencijos tarybos sprendimo vykdymo dėl
sutarties su Litesko. Sprendimo būdai - arba abiems pusėms pripažinti sutarties pratęsimą
arba nutraukti ją.
Meras papasakojo apie susitikimą ir pokalbį su Maxima generaliniu direktoriumi Žydrūnu
Valkeriu bei Maximos planus. Alytaus senoji autobusų stotis bus nugriauta, procedūrą
Ž.Valkeris inicijuos jau dabar, tolimesni planai šiame sklype neaiškūs. Tačiau planuojama
naują parduotuvę statyti I Alytuje.
Meras pažadėjo Ž.Valkeriui nusiųsti miestelėnų pamąstymus apie sklypo miesto centre
panaudojimą.

2. VKT darbo grupių pasisakymai ir pasiūlymai (po 5 minutes): Rytis Zautra, Audrius
Dailidonis.

- Audrius Dailidonis pristatė pabėgėlių integracijos darbo grupės veiklą ir rezultatus.
Informacija pridedama. Meras papasakojo apie vizitą Soc.apsaugos ministerijoje, kuris
siejasi tiek su pabėgėliais, tiek su Alytaus vaikų namų uždarymu Alytuje, nes abiem
atvejais reikalingas gyvenamas plotas. Meras papasakojo apie gautą raštą dėl ukrainiečių
pabėgėlių šeimos priėmimo ir sprendžiamą problemą, nes šiuo atveju nesiūlomas
finansavimas atvykėliams ir siūloma pačiai savivaldyvei sutvarkyti dokumentus.
Viktoras Bondarevas pasiūlė apsispręsti tarybos lygmeniu, ar miestas dirbs su pabėgėliais ir
tuomet imtis priemonių. Reikia tuomet galvoti apie pabėgėlių integravimo centrą, kuris jau
dabar kauptų duomenis ir visą informaciją. Jį galbūt steigti savivaldybei kartu su
pvz.Raudonuoju kryžiumi. Viktoras pristatė kaip dabar veikia pabėgėlių centras Rukloje.
Anot jo, Alytus turėtų dirbti su šiuo centru ir gauti visą informaciją. Tam reikia struktūros,
kuri dirbtų su pabėgėliais ir paskirti atsakingus žmones. SADM turi finansavimą integracijai,

tad tuomet galima teikti projektus. Reikia surinkti NVO ir kitas organizacijas, kurios norėtų
dirbti su pabėgėliais.
Liudo klausimas Jolitai - ar būtų vyriausybinių organizacijų, kurios norėtų su pabėgėliais
dirbti, jei būtų užtikrintas finansavimas. Jolita - reikia klausti vadovo, bet galėtume svarstyti
tokį varianta.
Viktoras - Kaunas ir Vilnius turi pabėgėlių integracijos centrus, kurie veikia jau 10 metų ir
gauna pinigus kalbos mokymui ir pan. Jei pas mus būtų organizacija, galėtų tuo užsiimti.
Reikia pasidomėti savivaldybės socialinėmis įstaigomis, ar šios galėtų atlikti tokią funkciją.
Meras apie sprendimą dėl pabėgėlių priėmimo mieste - jei valstybė pasako, kad priimsime
pabėgėlius, tai savivaldybės negali elgtis kitaip, jos yra valstybės dalis. Tačiau tikėtina, kad
po Prancūzijos įvykių šie procesai sulėtės.
NUTARTA:
Surinkti informaciją apie NVO ir visuomenines organizacijas Alytuje, kurios norėtų ir galėtų
dirbti su pabėgėliais. Pasidomėti esamų struktūrų rėmuose ką galima padaryti - savivaldybės
įmonės gal gali tą funkciją vykdyti. Pagalvoti apie atsakingą žmogų savivaldybėje.
Dabar galimi veiksmai - informaciją apie miestą, galinčią dominti pabėgėlius, užsienio
kalbomis patalpinti alytus.lt .

- Rytis Zautra pristatė parkavimo problemų darbo grupės veiklą ir rezultatus.
Informacija pridedama.
Meras papasakojo, kad buvo atvykę bendrovės “Kautra” atstovai, pristatė savo pasiūlymus
visuomeniniam transportui. Pasiūlymai teikiami, nes 2017 metais baigsis sutartis su vežėjais
ir kitais metais bus skelbiami viešieji pirkimai šioms paslaugoms pirkti. Meras papasakojo ir
apie gyventojų nusiskundimus transporto paslaugomis.
Pasiūlyta kurti dar vieną darbo grupę viešojo transporto problemoms spręsti.

3. Kitų darbo grupių darbo aptarimas, vadovų paskyrimas.
NUTARTA:
Paskirti darbo grupių pirmininkai darbui organizuoti.
- Darbo grupės pabėgėlių klausimais - Audrius Dailidonis
- Darbo grupės parkavimo klausimais - Rytis Zautra
- Darbo grupės miesto bendruomenės veiklai aktyvinti - Šarūnas Klėgėris ir Linas Jakštonis
- Darbo grupės valstybinėms ir kitoms miesto šventėms - Laima Jusienė ir Roberta

Burinskaitė

4. Dėl miesto ūkinių problemų stebėjimo ir informavimo apie jas.

Problema: kaip gauti informaciją apie ūkines problemas Alytuje. Meras pristatė, kaip šią
problemą sprendžia kiti miestai - Utena, Druskininkai ir pan., kurie turi žmones,
pranešančius apie netvarką. Klausimas - kaip sukurti sistemą, kaip gauti informaciją.
Meras - galbūt kurti tam tikrą viešosios tvarkos padalinį su turimais sargais ir dabar
savivaldybėje dirbančiu žmogumi, kuris atsakingas už tai.
Darius Meškaitis siūlo, GIS.lt susieti su appsu, kad žmonės galėtų patys pateikti problemas.
Valius Vencius kalbėjo apie Lietuvos banko taikytą sistemą, kuria buvo pranešama apie
nesąžiningai konverrtuotas ar augančias kainas.
Liudas - geriausi prižiūrėtojai yra patys miesto gyventojai, tad jie ir geriausiai veiktų.
Jurgis Valiūnas - papasakojo istoriją, kaip siuntė informaciją apie netvarką Vidzgirio miško
žydų kapuose, bet nesulaukė nei atsakymo, nei reakcijos, tad daugiau ir nesikreipė.
Rimas Malaškevičius - Juozapavičiaus tiltas - siūlės sutrūkę, reikia tvarkyti, kalbėjo
savivaldybės vadovams, tačiau kol kas nesutvarkyta.
Juozapavičiaus tiltas - apšvietimo mėlynos lempos neveikia.
Loreta Braukienė - nepadaryti vandens nubėgimai naujuose šaligatviuose, telkšo balos.
Centre prie kebabinės važinėjama šaligatviais.
Audrius - website templates galima naudoti - mokėti reikia tik už serverį ir naudotis šiomis
priemonėmis kuriant elektronines priemones problemų pateikimui.
Vilija pristatė regia.lt, kuris irgi gali būti puikus instrumentas informacijai.
Meras pasiūlė norintiems dalyvauti Saugaus eismo grupėje.
NUTARTA
Sukurti darbo grupę, sprendžiančią, kaip naudojant šiuolaikines technologines įtraukti
gyventojus ir naudoti jų pateikiamą informaciją problemų sprendimui. Suburti jaunus
žmones, kurie galėtų tai daryti.
Į darbo grupę siūloma:
Darius Meškaitis - paskirtas ir grupės pirmininku.
Šarūnas Klėgeris
Audrius Dailidonis
Rytis Zautra
Liudas Ramanauskas
Rytis Zautra, Jurgis Valiūnas ir Rimas Malaškevičius pasiūlyti į Saugaus eismo komisiją.

5. Bendruomenės įtraukimas į miesto gyvenimą kalėdiniu laikotarpiu, bendruomenių
kaimelis Rotušės aikštėje. (5 min)
Šarūnas Klėgėris papasakojo apie bendruomenių planus jungtis prie kalėdinių iniciatyvų.
Liudas pristatė iniciatyvą statyti bendruomenių eglutes prie savivaldybės.
Darius pasiūlė naudoti miesto herbo projekciją ant rotušės bokšto kalėdiniu laikotarpiu.

6. Meras pristatė šiuo metu sprendžiamą pasitarimų ir drauge santuokų salės problemą.
Toje pat salėje (201 kab.) vyksta ir santuokos, kaskart ištampomi baldai, vėliau
sustatomi atgal, nėra galimybės salę remontuoti, kol santuokos neiškeltos. Iškėlė
klausimą kaip tai spręsti ir dabartinį pasiūlymą naudotis bendrai sale su rajono
savivaldybe.
Kalbėta apie įvairias galimybes - teatre, sinagogoje, rajono savivaldybėje. VKT narių
manymu geriausia vieta yra Alytaus raj.savivaldybės salė, kurią rajonas nuomoti sutinka.

Kitas VKT susitikimas planuojamas gruodžio 9 dieną.

