
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-05-29     Nr. 51/6P-7   

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. gegužės 22 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. gegužės 28 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1.  Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2.  Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

3.  Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

4.  Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

5.  Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

6.  Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

7.  Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

8.   Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

9. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

10. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

11. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

12. Lina Sosunovičienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovė; 

13. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

14. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

2. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių iš 18. 

 

DARBOTVARKĖ:  

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. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 

51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta, kokie 

pakeitimai atliekami Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane (toliau – Planas):  

„2.1.2.1 priemonėje „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas gerinant jų infrastruktūrą“: 

1. Pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į 2018-05-02 Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos raštą Nr. PSD-2172-(23.23) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

pakeitimo“ (toliau - VRSA raštas). VRSA rašte informuojama, kad gautas N. Jarašienės 

personalinės įmonės raštas dėl planuojamo įgyvendinti projekto pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-

R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (toliau – 609 

priemonė).  
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1.1. Atsižvelgiant į VRSA raštą ir pridėtame Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 

priede (toliau – 7 priedas) pateiktą informaciją, Plane pakeičiamas projekto 2.1.2.1.12 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ 

finansavimo lėšų poreikis (Eur): iš viso vietoje „200 983“ įrašant „192 678“, savivaldybės biudžetas 

vietoje „15 074“ įrašant „14 451“, valstybės biudžetas vietoje „15 074“ įrašant „14 451“, ES lėšos 

vietoje „170 835“ įrašant „163 776“.  

1.2. Atsižvelgiant į VRSA raštą ir pridėtame 7 priede pateiktą informaciją, į Planą įtraukiamas 

naujas projektas 2.1.2.1.13 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas N. 

Jarašienės personalinėje įmonėje“, projekto finansavimo lėšų poreikį (Eur) įrašant „8 305“, 

valstybės biudžetas įrašant „623“, privačios lėšos įrašant „623“, ES lėšos įrašant „7 059“, taip pat  

įtraukiami kiti projekto duomenys, pateikti Regionų planų rengimo metodikos 7 priede (toliau  - 7 

priedas). 

2. Pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į 2018-04-27 Druskininkų savivaldybės administracijos 

raštą Nr. S12-1631-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimo“ (toliau - 

DSA raštas). Pagal 7 prieduose įrašytą informaciją, kuri 2018-04-14 raštu Nr.51/6D-91 buvo 

suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM). Plane keičiama: 

2.1. Projektuose 2.1.2.1.7 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ ir 2.1.2.1.9 „I. S. Kavaliauskienės įmonės teikiamų pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 

mažinamos siekiamos stebėsenos rodiklių reikšmės. 

2.2. Projektas 2.1.2.1.7 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ papildomas veikla Nr. 10 „Viešojo transporto priemonių 

įsigijimas“. 

Plano pakeitimas yra esminis, todėl Plano pakeitimo projektas 2018-05-14 raštu Nr. 51/6D – 

91 „Dėl Alytaus regiono 201-2020 metų plėtros plano keitimo derinimo“ buvo išsiųstas derinti su 

SAM. SAM 2018-05-15 raštu Nr.(11.1.3-20)10-3826 keitimui pritarė. 

Pakeitus planą pagal VRSA ir DSA raštus, 609 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

(toliau - PFSA): 

- PFSA 8 punkte numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas neviršijamas; 

- PFSA 9 punkte nurodyti terminai dėl priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, nepažeidžiami.  

- PFSA 27 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui 

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama“.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 18). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA:  

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“ dalis „4. Priemonių planas“ ir „5. Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti 

nauja redakcija. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


