
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2016-08-05  Nr. 51/6P-12 

 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2016 m. rugpjūčio 3 d.  

 Rašytinė procedūra baigta - 2016 m. rugpjūčio 5 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo: Virginijus Jaruševičius, Algis Kašėta, Sigitas Leonavičius, 

Ričardas Malinauskas, Danutė Remeikienė,  Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-

841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1.-CPVA-R-905 priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  pakeitimo pastabų 

ir pasiūlymų teikimo. 

2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės 

„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo  pakeitimo projekto pastabų ir pasiūlymų teikimo. 

 

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-

841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1.-CPVA-R-905 priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  pakeitimo pastabų 

ir pasiūlymų teikimo. 

2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės 

„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo  pakeitimo projekto pastabų ir pasiūlymų teikimo. 

 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 

d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1.-

CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“  pakeitimo pastabų ir pasiūlymų teikimo“. 

2. Priimti sprendimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-

CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo  pakeitimo projekto pastabų ir pasiūlymų teikimo“. 
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Balsavimo rezultatai:  

Pritariu -  7 tarybos narių. 

Nuomonės nepareiškė – 5 tarybos nariai. 

Tarybą sudaro 12 narių. 

 

Sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 

1V-841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1.-CPVA-R-905 priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  pakeitimo pastabų 

ir pasiūlymų teikimo“ priimtas su pateikta tarybos nario Algio Kašėtos pastaba. 

 

 

         

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Algis Kašėta 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                Vilija Vervečkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


