
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-01-19   Nr. 51/6P-2 

 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. sausio 6 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. sausio 12 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Virginijus 

Jaruševičius, Algis Kašėta, Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė, Gintautas Salatka, Giedrius 

Samulevičius, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas. 

 

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.  

2. Dėl Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės  

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui tvirtinimo. 

4. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

 

NUTARTA: 

 1. Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano, patvirtinto Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. 

plėtros plano patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir  ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 2. Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-

516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija (pridedama).  

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą (pridedama).  

3.1. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  
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3.1.1. Jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 

3.1.2. Jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

3.1.3. Jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl 

ministerijos ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu 

susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), 

kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

3.2. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.2.1. Jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2.2. Jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir 

kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  

3.2.3. Jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.2.4. Jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

 4. Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-41 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir 

jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

 

Sprendimai priimti be pastabų, balsų dauguma. 

 

Balsavimo rezultatai:  

Pritariu - 10 tarybos narių. 

Nuomonės nepareiškė – 2 tarybos nariai: 

Ričardas Malinauskas ir Artūras Margelis 

Tarybą sudaro 12 narių. 

 

              

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti vedėjo funkcijas                                                            Jurgita Butrimaitė               

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


