
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-09-11 Nr. 51/9P-13 

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. rugsėjo 8 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. rugsėjo 10 d. 

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

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 13 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. Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

5. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė; 

6. Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

8. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

9. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė; 

10. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;  

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

12. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

13. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 1. Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimo projekto derinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl teisės akto Susisiekimo ministro įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 

išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

derinimo. 

 

Pritarė – 13, nepritarė – 0, nusišalino – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktai derinti pastabai: 

Susisiekimo ministro įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. 

lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui: 

 

                                                 
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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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymas, pastaba Argumentai 

1. Projektų finansavimo sąlygų 

aprašo keitimo projekto 10.1 

papunktyje (ir atitinkamai 

10.3 ir 10.4 papunkčiuose) 

numatytą Alytaus regionui 

ES struktūrinių fondų lėšų 

limito sumą su veiklos lėšų 

rezervu pakeisti iš „1 

180 367“ į „1 288 193,21“ 

Eur sumą. 

Vietoj priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

keitimo projekto 10.1 papunktyje sumažinto Alytaus 

regiono limito iki „1 180 367“ Eur sumos, palikti Alytaus 

regionui ES struktūrinių fondų lėšų limito sumą su veiklos 

lėšų rezervu „1 288 193,21“ Eur, nes sumažinus regionui 

skirtą ES lėšų limitą, neliktų 107 826,21 Eur, kurie buvo 

suplanuoti projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas 

Alytaus mieste“ papildomam finansavimui.2 Susisiekimo 

ministerija buvo informuota apie projekto papildomo 

finansavimo poreikį.3  

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Giedrė Urkienė 

                                                 
2Projektams „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ ir  „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas 

rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ taip pat nelieka finansavimo, tačiau, suderinus su LR susisiekimo ministerija, 

yra pateiktos deklaracijos gauti lėšas šių projektų finansavimui iš DNR plano. 
3 LR susisiekimo ministerijos 2020-07-16 raštas Nr. 2-3571 ir Alytaus regiono plėtros tarybos 2020-07-24 raštas Nr. 51/6D-137. 


