
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-06-02  Nr. 51/9P-8 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. gegužės 27 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. gegužės 29 d. 

Posėdžio pirmininkas – Nerijus Cesiulis, Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 12 iš 18 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo dėl 

pateikto derinti teisės akto projekto lapą (Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 5 

priedas): 

1. Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegijos atstovė; 

2. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

4. Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

5. Sigitas Leonavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

6. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

7. Dalia Matukienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo; 

8. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

9. Aistė Pranckuvienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė; 

10. Rimas Švedkauskas, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“ atstovas; 

11. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

12. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau 

kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 1. Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių pakeitimo 

projekto derinimo. 

 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktoms derinti pastaboms: 

 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymas, pastaba Argumentai  

1. Pakeisti 36 punktą, papildant jį 36.8 

papunkčiu ir išdėstyti jį taip: 

„36.8. siekiant ištaisyti programoje 

atsiradusius techninius netikslumus“. 

Pagal dabartinio įsakymo projekto 36 punkte 

nustatytus atvejus, programos keitimas nebus 

galimas, norint patikslinti veiksmo (projekto) 

pavadinimą ar ištaisyti kitus techninius 

programos netikslumus. 

2. Pakeisti 50.2 papunktį ir išdėstyti jį taip: 

„50.2. savivaldybės taryba arba, kai 

inicijuojamas programos pakeitimas yra 

50.2 papunktyje nurodytas programos 

pakeitimo atvejis, kuriam turi pritarti 

savivaldybės taryba („keičiama (-os) 

                                                 
1 Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas), patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/9S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“. 
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susijęs su kelių savivaldybių kompetencija, 

– visų su inicijuojamu programos 

pakeitimu susijusių savivaldybių tarybos 

(šis reikalavimas taikomas, kai inicijuotas 

programos pakeitimas laikytinas esminiu, 

keičiama (-os) programos priemonė (-s) 

arba keičiamas programos veiksmų planas, 

pakeičiant esamą (-us) veiksmą (-us) ar 

įtraukiant naują (-us) veiksmą (-us) ir (ar) 

padidinant veiksmams, kurių vykdytoju 

yra savivaldybės administracija ar kiti 

savivaldybės juridiniai asmenys (t. y. 

juridiniai asmenys, kurių savininku, 

dalininku (nariu) ar akcininku yra 

savivaldybė) numatytą bendrą 

savivaldybės biudžeto lėšų sumą).“ 

programos priemonė (-s) ) arba keičiamas 

programos veiksmų planas, pakeičiant esamą (-

us) veiksmą (-us)“), yra pakankamai platus, 

todėl tikėtina, kad dėl to nepagrįstai padidės 

administracinė našta ir žymiai pailgės 

programos keitimų atlikimo trukmė. 

 

3. Pakeisti 52.1 papunktį ir išdėstyti jį taip: 

 „52.1. kai Vidaus reikalų ministerija gairėse 

nustatyta tvarka nustato, kad pasiūlymas dėl 

programos pakeitimo nėra tinkamas 

neatitinka bent vieno iš gairių 36 punkte 

nustatytų atvejų ir savivaldybės 

administracija ar, kai taikoma, regiono 

plėtros taryba nesant objektyvių priežasčių 

neištaiso trūkumų, dėl kurių pasiūlymas 

negali būti pripažintas tinkamu, per Vidaus 

reikalų ministerijos nustatytą terminą;“. 

Nėra tikslus ir gali būti skirtingai 

interpretuojamas dabartinio įsakymo projekto 

52.1 papunktyje nurodytas pasiūlymo atmetimo 

atvejis - „nėra tinkamas“. 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė 


