
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2016-09-16  Nr. 51/6P-15 

 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2016 m. rugsėjo 9 d.  

 Rašytinė procedūra baigta - 2016 m. rugsėjo 16 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorius – Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas. 

 Priimant sprendimą dalyvavo: Vytautas Grigaravičius, Algis Kašėta, Algirdas Vrubliauskas, 

Artūras Margelis, Sigitas Leonavičius, Virginijus Jaruševičius, Linas Urmanavičius, Gintautas 

Salatka, Arvydas Balčiūnas. 

 

Darbotvarkė: 

1. „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl 

Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 

2. „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“  

3. „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ 

SVARSTYTA: 

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 51/6S-34  „Dėl 

Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo keičiant Priemonių plane 1.1.1.7 

priemonės „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra“ projektų duomenis. (Pateiktas sprendimo projektas su aiškinamuoju raštu ir regiono plano 

pakeitimo lyginamasis  variantas). 

2. „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. (Pateiktas sprendimo projektas su 

aiškinamuoju raštu ir regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektas). 

3. „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“. (Pateiktas sprendimo projektas su aiškinamuoju raštu ir regiono 

projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektas). 

 

NUTARTA: 

1. Sprendimą „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 

51/6S-34  „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo“ priimti be 

pastabų. 

2. Sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 
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savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ priimti be pastabų. 

3. Sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ priimti be pastabų. 

 

Balsavimo rezultatai:  

Pritariu -  9 tarybos nariai. 

Nuomonės nepareiškė – 3 tarybos nariai. 

Tarybą sudaro 12 narių. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Vytautas Grigaravičius 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja                                                                Vilija Vervečkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                      Vidas Raštikis  


