
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-06-29 Nr. 51/6P-10 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. birželio 21 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. birželio 28 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

3. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Algis Kašėta – Varėnos  rajono savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

6. Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė;    

7. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

10. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

11. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Nedalyvavo: 

1.   Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras.  

 

DARBOTVARKĖ: 

  1. Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų 

tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo.  

 2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 51/6S-24 „Dėl    

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.  

 3. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. balandžio 4 d.  sprendimo Nr. 51/6S-19  

„Dėl darbo grupės sudėties“ pakeitimo. 

  4. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 51/6S-30 „Dėl 

Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.  

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-

724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

 

Paskelbus 2017-04-12 kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų 

sąrašui sudaryti pagal priemonę NR. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ 

(toliau - Priemonė), buvo gauti 5 projektiniai pasiūlymai (toliau - PP). 4  PP gauti be investicinių 

projektų (toliau - IP), 1 su IP (šiuo metu jis yra vertinamas). 4  PP buvo teigiamai įvertinti ir yra 

siūlomi įtraukti į Alytaus regiono projektų sąrašą pagal minėtą priemonę. Priemonės Alytaus 

regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1.142.378,00 Eur. 5 gautų PP ES lėšos 

sudaro 1.142.377 Eur. 4 PP siūlomų įtraukti į Alytaus regiono projektų sąrašą pagal minėtą 

priemonę ES lėšos sudaro 583.910,00 Eur. Jeigu šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės 
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administracijos vertinamas PP bus įvertintas teigiamai, regiono plėtros tarybai bus siūloma pakeisti 

regiono projektų sąrašą, į jį įtraukiant ir minėtą projektą .  

4 savivaldybės, kurių PP įtraukti į regiono projektų sąrašo projektą, planuoja paraiškas 

pateikti ne vėliau, kaip iki 2017-09-15, kaip ir numatyta PFSA 54 punkte. Regiono projektų sąrašas 

sudaromas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - aprašas) 11 p., t.y.  regionų projektų sąrašų projektai turi 

būti sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose 

nustatytus reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) regionams nustatytas 

siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

PFSA 31.1. ir 31.2. papunkčiuose nurodyta, kad produkto rodiklio „Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235) minimali 

rodiklio reikšmė nenustatoma, o produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis 

atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.722) Alytaus regionui siektina 

minimali rodiklio reikšmė - 3. Į regiono projektų sąrašą įtraukti PP šį rodiklį viršija, jis yra lygus 6.  

Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono 

plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros 

tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 priedas (excel lentelės)).  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES 

struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į PFSA suplanuotas ES 

struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi 

būti pripažintos deklaruotinomis EK. Šis reikalavimus nėra pilnai įgyvendinamas, nes siūlomame 

tvirtinti regiono projektų sąrašo projekte nėra įtraukti visi Alytaus regiono plėtros plane esantys 

projektai (vyksta vieno projekto vertinimas). 

Reikalavimas, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų 

sąrašo patvirtinimo yra tenkinamas. Visos savivaldybės planuoja paraiškas pateikti ne vėliau kaip 

iki 2017-09-15 d. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą (pridedama).  

2. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  

2.1. 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; 

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

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

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

3.1. 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;  
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3.2. 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;  

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

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. 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. 

 

 2. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 

51/6S-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimas.  

 

2015 m. spalio 5 d. Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau - Taryba) sprendimu Nr. 51/6S-

24 buvo sudaryta darbo grupė regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir 

išvadoms teikti (toliau – Darbo grupė). Atsižvelgiant į Finansų ministerijos bei Valstybės kontrolės 

pastabas bei pasiūlymus, siūloma šį Tarybos sprendimą patikslinti, detalizuojant įgaliojimus darbo 

grupei. Kiti siūlomi sprendimo pakeitimai yra redakcinio pobūdžio. 

Šis sprendimo projektas 2017-06-12 buvo išsiųstas Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

grupės nariams susipažinti, darbo grupės nariai pastabų nepateikė. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 51/6S-24  „Dėl 

darbo Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 51/6S-24  „Dėl 

darbo grupės sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 8 

punktu, Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:   

1. Sudaryti Alytaus regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir 

išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo grupę, iš šių institucijų atstovų: 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos; 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos; 

Druskininkų savivaldybės administracijos; 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos; 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos. 

2. Kreiptis į regiono savivaldybių administracijas, kad šios deleguotų savo atstovus. 

3. Įgalioti darbo grupę kviesti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyriaus, Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų atstovus 

dalyvauti darbo grupės posėdžiuose. 

4. Pavesti darbo grupei: 

4.1.  Analizuoti ir Alytaus regiono plėtros tarybai teikti pastabas bei pasiūlymus dėl 

regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014 – 2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programų 

administravimu; 

4.2. Teikti pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros plano įgyvendinimo;  

4.3. Teikti pasiūlymus dėl Alytaus regionui numatytų Europos Sąjungos lėšų panaudojimo; 

4.4. Analizuoti regiono plėtros tarybai teikiamų sprendimų projektus, susijusius su ES lėšų 

regione planavimu ir panaudojimu, projektų planavimu ir įgyvendinimu, tarybos darbo 

organizavimu, tarptautiniu bendradarbiavimu ir nagrinėti kitus regiono plėtros tarybos pavestus 

klausimus.“ 
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 3. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. balandžio 4 d.  sprendimo 

Nr. 51/6S-19  „Dėl darbo grupės sudėties“ pakeitimas.  

 

2015 m. spalio 5 d. Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau - Taryba) sprendimu Nr. 51/6S-

24 buvo sudaryta darbo grupė regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir 

išvadoms teikti (toliau – Darbo grupė), o 2015 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/6S-39 

„Dėl darbo grupės sudėties“ buvo patvirtinta personalinė darbo grupės sudėtis iš regiono 

savivaldybių administracijų atstovų. 2016 m. balandžio 4 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/6S-19 buvo 

pakeista darbo grupės sudėtis, įtraukiant į ją – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vedėją – Viliją Vervečkienę. 

Atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros tarybos Darbo grupės š. m. vasario 3 d. įvykusiame 

pasitarime aptartą klausimą „Dėl Darbo grupės sudėties keitimo, darbo grupės vadovo keitimo, 

įgaliojimų nustatymo“ ir į tai, kad Darbo grupė veikia be darbo grupės vadovo ir iki šiol nėra 

pasitvirtinusi savo darbo reglamento, regiono plėtros tarybai siūloma: 

- Pritarti Darbo grupės sudėčiai iš regiono savivaldybių administracijų atstovų, neįtraukiant 

kitų institucijų atstovų (balsuojant visos savivaldybės būtų atstovaujamos po lygiai (po vieną 

atstovą iš kiekvienos savivaldybės); 

- Darbo grupės vadovu skirti tos savivaldybės deleguotą Darbo grupės narį, kurios atstovas 

yra išrinktas regiono plėtros tarybos pirmininku; 

- Pagal Finansų ministerijos ir Valstybės kontrolės reikalavimus, įpareigoti Darbo grupę 

parengti Darbo grupės darbo reglamentą. 

Šis sprendimo projektas 2017-06-12 buvo išsiųstas Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

grupės nariams susipažinti, darbo grupės nariai pastabų nepateikė. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. 51/6S-19  

„Dėl darbo grupės sudėties“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 8 

punktu ir Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-24 „Dėl darbo 

grupės sudarymo“, Alytaus regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.  Tvirtinti darbo grupės personalinę sudėtį: 

Neringa Rinkevičiūtė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų 

skyriaus vedėja (darbo grupės vadovė); 

Svetlana Griškevičienė - Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Finansų ir 

investicijų skyriaus vedėja;   

Gintarė Jociunskaitė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų 

skyriaus vedėja; 

Vidmantas Pilvinis - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus 

vedėjas; 

Algirdas Svirskas - Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo 

skyriaus vedėjas (pagrindinis narys), Reda Kubiliūtė – Investicijų ir turto valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė (pakaitinė narė). 

2. Įpareigoti darbo grupę ne vėliau kaip iki š. m. rugsėjo 30 d. parengti darbo grupės 

darbo reglamentą ir pateikti Alytaus regiono plėtros tarybai tvirtinti. 

3. Nustatyti, kad darbo grupė sudaroma šios sudėties Alytaus regiono plėtros tarybos 

(patvirtintos 2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-

119 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1V-420 
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„Dėl regionų plėtros tarybų sudėties patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“) įgaliojimų 

laikui.“ 

 

 4. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 

51/6S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimas. 

 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, 

kad regiono plėtros taryba tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 

„Dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo 

reglamento patvirtinimo“ buvo patvirtinti Regiono plėtros tarybos pavyzdiniai nuostatai bei 

Regiono plėtros tarybos pavyzdinis darbo reglamentas. Jais vadovaujantis Alytaus regiono plėtros 

taryba 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/6S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir 

darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtino nuostatus ir darbo reglamentą. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1V-367 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 

„Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Regiono plėtros tarybos pavyzdinis darbo 

reglamentas. 

Atsižvelgiant į Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento pakeitimus, parengtas 

Tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma keisti Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

reglamentą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/6S-30 

„Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“. Tarybai buvo 

pateiktas  Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento lyginamasis variantas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

1. Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/6S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 

nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“: 

1.1. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„27. Klausimus svarstyti Tarybos posėdyje gali rengti ir teikti Tarybos nariai, Sekretoriatas, 

Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius, suinteresuoti 

asmenys.“ 

1.2. Pakeisti 41.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„41.1. dėl kurio (-ių) Tarybos nariai gali tik išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktam 

(-iems) Tarybos sprendimo (-ų) projektui (-ams) arba nusišalinti nuo balsavimo svarstomu (-ais) 

klausimu (-ais);“.  

1.3. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:  

 „42. Tarybai gavus derinti teisės akto projektą, susijusį su 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų 

administravimu, Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius 

jį tą pačią darbo dieną elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos sudarytos darbo grupės vadovui ar 

visiems darbo grupės nariams, atsižvelgdamas į Tarybos sudarytos darbo grupės darbo tvarką, 

nurodydamas terminą, iki kada Tarybos sudaryta darbo grupė turi pateikti išvadas. Vadovaudamasis 

Tarybos sudarytos darbo grupės pateiktomis išvadomis Departamento Techninės paramos 

administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius parengia Tarybos nario balsavimo dėl pateikto 

derinti teisės akto projekto lapą (5 priedas) ir pateikia jį Sekretoriatui.“  

1.4. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:  
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„43. Jeigu Taryba nėra sudariusi darbo grupės, kuriai būtų pavesta nagrinėti Reglamento 42 

punkte nurodytus teisės aktų projektus, Tarybai gavus derinti teisės akto projektą, susijusį su 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programų administravimu, Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos 

koordinavimo skyrius jį tą pačią darbo dieną elektroniniu paštu išsiunčia visiems Tarybos nariams, 

nurodydamas terminą, iki kada Tarybos nariai turi pateikti pastabas ir (ar) pasiūlymus. 

Vadovaudamasis Tarybos narių pateiktomis pastabomis ir (ar) pasiūlymais Departamento 

Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius parengia Tarybos nario 

balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą (5 priedas) ir pateikia jį Sekretoriatui.“ 

1.5. Pakeisti 45.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„45.1. Reglamento 41.1 papunktyje nurodytu atveju Tarybos sprendimo (-ų) projektą (-us), 

visus reikalingus dokumentus dėl klausimo (-ų) sprendimo ir Tarybos nario balsavimo lapą (2 

priedas) arba“.  

1.6. Pakeisti 45.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „45.2. Reglamento 41.2 papunktyje nurodytu atveju visus reikalingus dokumentus dėl 

klausimo (-ų) sprendimo ir Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą (5 

priedas).“ 

1.7. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„47. Tarybos nariai per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Reglamento 45.1 

papunktyje, pateikimo dienos savo pritarimą ar nepritarimą arba nusišalinimą nuo balsavimo 

svarstomu (-ais) klausimu (-ais) Tarybos sprendimo (-ų) projektui (-ams) išreiškia užpildydami 

Tarybos nario balsavimo lapą (2 priedas) ir elektroniniu paštu arba faksu išsiųsdami jį 

Sekretoriatui.“ 

1.8. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„48. Tarybos nariai per 2 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Reglamento 45.2 

papunktyje, pateikimo dienos užpildo Reglamento 42 arba 43 punktuose nustatyta tvarka parengtą 

Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą (5 priedas) ir elektroniniu 

paštu arba faksu išsiunčia jį Sekretoriatui.“ 

1.9. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„49. Tarybos nariui, Reglamento 47 ar 48 punktuose nustatyta tvarka ir per nustatytus 

terminus neužpildžius ir neišsiuntus Sekretoriatui Tarybos nario balsavimo lapo ar Tarybos nario 

balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapo (atitinkamai 2 arba 5 priedas) laikoma, kad 

jis nedalyvavo priimant Tarybos sprendimą (-us). “ 

1.10. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„50. Nepasibaigus Reglamento 47 ar 48 punkte nustatytam procedūros terminui ir gavus 

daugiau kaip pusės visų Tarybos narių užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus ar Tarybos nario 

balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapus (atitinkamai 2 arba 5 priedas), kuriuose 

pritarimas arba nepritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma, 

laikoma, kad sprendimas (-ai), priimtas (-i) arba nepriimtas (-i) ir priimtą sprendimą Tarybos 

pirmininkas gali pasirašyti nelaukiant Reglamento 47 ar 48 punkte nustatyto procedūros termino 

pabaigos.“ 

1.11. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„52. Tarybos posėdžio protokolą Reglamento 51 punkte nustatytais atvejais Tarybos 

posėdžio pirmininkas arba Tarybos pirmininkas pasirašo per 5 darbo dienas nuo Tarybos posėdžio 

protokolo gavimo dienos.“ 

1.12. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„54. Tarybos sprendimą (-us), Reglamento 53 punkte nustatytais atvejais per 3 darbo dienas 

nuo Tarybos sprendimo (-ų) gavimo dienos pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas arba Tarybos 

pirmininkas.“ 

1.13. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„61. Sekretoriatas per 3 darbo dienas nuo Tarybos posėdžio protokolo ir Tarybos sprendimų 

elektroninių versijų paskelbimo Departamento interneto svetainėje apie tai elektroniniu paštu 

informuoja Tarybos narius.“ 

1.14. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„62. Sekretoriatas per 3 darbo dienas po Tarybos posėdžio parengia informaciją apie 

Tarybos posėdžio metu svarstytus klausimus ir (ar) priimtus sprendimus, kuri skelbiama 

Departamento interneto svetainėje.“  

1.15. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„64. Už Tarybos veiklos dokumentų ir informacijos skelbimą Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų svetainėje ir Departamento interneto svetainėje atsakingas Departamento Techninės paramos 

administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius.“ 

1.16. Pakeisti 65.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„65.1. Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius 

parengia atitinkamai informaciją apie Tarybos veiklą, jos reglamentavimą ir (ar) Tarybos priimtus 

sprendimus ir jų įgyvendinimą;“.  

1.17. Pakeisti 65.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„65.3. Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius, 

vadovaudamasis Reglamento 65.2 papunktyje nurodyto Tarybos posėdžio metu priimtais 

sprendimais, pateikia suinteresuotoms institucijos prašomą informaciją kartu su Tarybos pirmininko 

pasirašytu lydraščiu.“  

1.18. Pakeisti 66.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„66.4. Sekretoriatas gavęs Reglamento 66.3 papunktyje nurodytame Tarybos posėdyje 

apsvarstytą taisomųjų veiksmų plano projektą jį tą pačią darbo dieną elektroniniu paštu išsiunčia 

derinti visiems Tarybos nariams;“. 

1.19. Pakeisti 66.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„66.6. Sekretoriatas, gavęs iš Reglamento 66.5 papunktyje nurodyto (-ų) Tarybos nario (-ių) 

taisomųjų veiksmų plano projektą, jį suderina su Tarybos pirmininku ir pateikia Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) kartu su Tarybos pirmininko 

pasirašytu lydraščiu.“ 

1.20. Pakeisti 67.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„67.2. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos posėdį žodinės procedūros tvarka, kurio 

metu patikslinamas Reglamento 66 punkte nustatyta tvarka parengtas taisomųjų veiksmų planas;  

1.21. Pakeisti 67.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„67.3. Sekretoriatas, gavęs Reglamento 67.2 papunktyje nurodytame Tarybos posėdyje 

patikslintą taisomųjų veiksmų planą, jį suderina su Tarybos pirmininku ir pateikia Finansų 

ministerijai kartu su Tarybos pirmininko pasirašytu lydraščiu.“ 

1.22. Pakeisti 70.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„70.1. Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius 

nedelsdamas gautą informaciją elektroniniu paštu išsiunčia visiems Tarybos nariams;“.  

1.23. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„70.3. Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius 

parengia informaciją apie Reglamento 70.2 papunktyje nurodyto Tarybos posėdžio metu priimtą 

sprendimą (-us), ją suderina su Tarybos pirmininku ir pateikia atitinkamai Vidaus reikalų 

ministerijai ar Finansų ministerijai kartu su Tarybos pirmininko pasirašytu lydraščiu.“ 

1.24. Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„75. Sekretoriatas kartą per metus parengia Tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose 

suvestinę, kurią Tarybos nariams pristato Tarybos posėdyje. Jei yra Tarybos narys (-iai), kuris (-ie) 

nedalyvavo trečdalyje Tarybos posėdžių, Sekretoriatas apie tokį (-ius) Tarybos narį (-ius) raštu 

informuoja Tarybos narį (-ius) delegavusią savivaldybės tarybą ir Vidaus reikalų ministeriją, o dėl 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto (-ų) Tarybos nario (-ių) ‒ Vidaus reikalų 

ministeriją.“     

1.25.  Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„76. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pakeitus Regiono plėtros tarybos 

pavyzdinį darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. 

gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono 

plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“, Departamento Techninės paramos 

administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia ir teikia 

svarstyti Tarybos darbo reglamento pakeitimo projektą artimiausiame Tarybos posėdyje.“  
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1.26.  Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

 

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


