
 

PRAKTINIS SEMINARAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

„VALSTYBIŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS IR BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ SUKŪRIMAS  

SPRENDŽIANT BENDRUS APLINKOSAUGOS IŠŠŪKIUS“ 
 

2020 m. liepos 7 d. įvyko projekto „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas 

sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“ ENI-LLB-1-141 praktinis seminaras, kurio metu pristatyti pasiekti 

rezultatai bei įgyta patirtis. 

Seminare dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, VšĮ „PVC“, bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 

atstovai, projekto partneriai iš Gardino vandentvarkos įmonės „Гродноводоканал“, Gardino miesto vykdomojo 

komiteto, Gardino miesto departamento atstovas ekstremalioms situacijoms (dėl nepalankios epidemiologinės 

situacijos Baltarusijos partneriai dalyvavo nuotoliniu būdu (ZOOM / Microsoft komanda)). 

Renginyje trumpai 

pristatyti projekto 

„Valstybių bendradarbiavi-

mo stiprinimas ir būtinųjų 

sąlygų sukūrimas spren-

džiant bendrus aplinkosau-

gos iššūkius“ tikslai ir 

uždaviniai, bei jau įgyven-

dintos veiklos. Akcentuota, 

kad pagrindinis projekto 

tikslas – bendradarbiavi-

mas, patirties pasidalijimas 

tarp vietos ir regiono 

valdžios institucijų kuriant 

gamtos išteklių valdymo, 

avarijų likvidavimo priemo-

nes, kovojant su aplinkos ir 

vandens tarša, valdant 

viešųjų paslaugų teikimą. 

 

Alytaus miesto 

savivaldybės administra-

cijos direktoriaus pavaduo-

toja, savivaldybės ekstre-

malių situacijų komisijos 

pirmininko pavaduotoja 

Neringa Rinkevičiūtė pri-

statė ekstremalų įvykį, kai 

2019 m. teko suvaldyti 10 

dienų trukusį gaisrą padan-

gų perdirbimo įmonėje. 

Pranešėja pasidalijo patirti-

mi apie ekstremalios situa-

cijos koordinavimo eigą, bei 

glaudų ir sklandų įvairių 

institucijų bendradarbiavi-

mą ypatingomis sąlygomis. 
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Projekto koordinatorius, bendrovės „Dzūkijos vandenys“ ekonomikos ir plėtros departamento vadovas Tomas 

Valatka pristatė bendrovės avarijų likvidavimo vertinimo rodiklius, įvertinant projekto metu įsigyto vakuuminio 

ekskavatoriaus panaudojimo galimybes. Kaip jau leido įsitikinti patirtis vykdant konkrečius darbus vandentiekio ar 

nuotekų tinkluose, vakuuminiu ekskavatoriumi galima atsikasti tinklus nepažeidžiant kitų komunikacijų, jis 

naudojamas vandentiekio, nuotekų, lietaus šulinių valymui, įvairių birių medžiagų pervežimui ar pakėlimui, 

išsiliejusių teršalų surinkimui ir kt. Darbo šia technika dėka taupomas laikas, ir, žinoma, ištekliai. Pranešėjas 

akcentavo, kad, dėl minėtų plataus panaudojimo galimybių, vakuuminį ekskavatorių, esant poreikiui, savo veikloje 

gali pritaikyti ir kitos institucijos. 

Baltarusijos partnerių projekto koordinatorė Natalija Fedorovna Peresolyak pristatė vakuuminio ekskavatoriaus 

naudojimo Gardino vandentvarkos įmonėje „Гродноводоканал“ efektyvumo vertinimą, bei šio projekto 

įgyvendinimo rezultatus. 

Gardino miesto skyriaus vyriausiasis specialistas ekstremalių situacijų atvejais Nikolajus Anatoljevičius Guza 

pasidalijo įvairių struktūrų veiksmų koordinavimo patirtimi likviduojant nepaprastąsias situacijas Gardine. 

 

 

VšĮ „PVC“ direktorius 

Vytautas Stankevičius pristatė 

rodiklius avarijų likvidavimui ir 

panaudojimui įvertinti. 

 Pranešėjas seminaro 

dalyviams pateikė konkre-čių 

praktiškų užduočių, kurias atlikę 

dalyviai turėjo pristatyti, taip 

buvo akivaizdžiai įsitikinta 

projekto efektyvumu ir ilgalaike  

nauda.  

 

 

 

 

 

 

Seminaro pabaigoje 

apžiūrėtos pademonstruotos 

bendrovės „Dzūkijos vande-

nys“ turimos mašinos ir įranga, 

skirta avarijų likvidavimui, 

darbui avarinių situacijų metu. 

Aptarti tarpiniai pasiekti 

rezultatai. 

 

Projektas Nr. ENI-LLB-1-

141 „Valstybių bendradarbia-

vimo stiprinimas ir būtinųjų 

sąlygų sukūrimas sprendžiant 

bendrus aplinkosaugos iššū-

kius“ įgyvendinamas pagal 

2014–2020 m. Europos 

kaimynystės priemonės  

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. 
Pagrindinė paramos gavėja - Alytaus miesto savivaldybės administracija. Kiti paramos gavėjai: Gardino miesto 

vykdomasis komitetas, UAB „Dzūkijos vandenys“, Baltarusijos Gardino miesto vandentvarkos įmonė 

„Grodnovodokanal“. 

Bendras numatytas viso projekto biudžetas - 935 532,38 eurų, kurių didžiąją dalį - 90 procentų sudarys ES skiriamos 

841 979,14 eurų paramos lėšos. 

Projekto Lietuvos paramos gavėjams tenkanti lėšų dalis: 

Alytaus miesto savivaldybės administracijai (LB) 6,38 proc. - 59 686,48 Eur. 

UAB „Dzūkijos vandenys“ (B3) 48,03 proc. - 449 359,40 Eur. 


