
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-03-08  Nr. 51/6P-4 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. vasario 28 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. kovo 7 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vytautas Grigaravičius – Tarybos pirmininkas, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3. Virginijus Jaruševičius – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

6. Algis Kašėta – Varėnos  rajono savivaldybės meras; 

7. Sigitas Leonavičius - – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

8. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys;  

9. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

10. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

11. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

12. Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl įgaliojimų tarybos pirmininkui suteikimo.    

2.  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 pakeitimo. 

3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės NR.5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

pakeitimo.                                                                        

SVARSTYTA: 

1. Dėl įgaliojimų tarybos pirmininkui suteikimo.   

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 8 tarybos nariai, nepritarė – 4 tarybos nariai. 

 

NUTARTA: 

            Priimti sprendimą suteikti Tarybos pirmininkui įgaliojimus: 

  1.Organizuoti pasitarimus dėl kylančių Tarybos veiklos klausimų;  

  2.Atstovauti arba paskirti Alytaus regiono plėtros tarybos narį atstovauti Alytaus regiono 

plėtros tarybai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų 

organizuojamuose renginiuose;  

  3.Pasirašyti raštus bei kitus dokumentus, kurie neprieštarauja Alytaus regiono plėtros 

tarybos išreikštai nuomonei bei priimtiems sprendimams. 
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 SVARSTYTA: 

2.  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 pakeitimo. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė -12 tarybos narių. 

 

NUTARTA: 

Priimti sprendimą pakeisti 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 sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-38 „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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

SVARSTYTA: 

3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės NR.5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

pakeitimo.   

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė -10 tarybos narių, nepritarė – 2 tarybos nariai. 

 

NUTARTA: 

 Priimti sprendimą pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-28 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

 

  Tarybos narys Algis Kašėta pateikė nuomonę: 

  1 klausimo sprendimo projektui nepritarė. Pritartų su sąlyga, jeigu: 

  Tarybos sprendimo projekto 2 ir 3 punktuose Tarybos pirmininkui įgaliojimai atstovauti 

arba paskirti Alytaus regiono plėtros tarybos narį atstovauti Alytaus regiono plėtros tarybai Lietuvos 

Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir 

įstaigose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose; bei pasirašyti 

raštus bei kitus dokumentus, gali būti suteikti tik iš anksto suderinus su Tarybos nariais kiekvieną 

konkretų atvejį. 

 Tarybos nariai Ričardas Malinauskas ir Linas Urmanavičius 3 klausimo sprendimo projektui  

nepritarė, nes šiuo metu regione lieka nesuplanuotos priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ES lėšos 387.340 

Eur stebėsenos rodiklio P.N. 050 reikšmei pasiekti (-214 gyv.). 
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  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

              

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


