
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-09-13 Nr. 51/6P-12 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. rugsėjo 5 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018 m. rugsėjo 12 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Giedrė Urkienė. 

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. Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

5. Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

6. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras;  

7. Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

8. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

9. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

10. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

12. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

13. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

14. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

15. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

16. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

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

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 16 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. 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ keitimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“ keitimo. 

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ keitimo. 

 

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: „Keitimai 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau – Planas) keitimo projekte atliekami:  
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1. Priemonėje 1.1.2.3 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", atsižvelgiant į 

2018-08-07 Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau DSA) raštą Nr. S12-3015-23.2. „Dėl 

Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“ (toliau - raštas). Rašte prašoma pakeisti 

Planą pagal pridedame Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priede pateiktą informaciją. 

Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.2.3.5 „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia 

Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste, rekonstrukcija“ įgyvendinimo etapų informacija –paraiškos 

pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) - vietoje 2018-09 įrašant 2019-02, 

finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) - vietoje 2018-11 įrašant 2019-05, projekto 

užbaigimas (metai) - vietoje 2019 įrašant 2020. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Pakeitus planą priemonės 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai dėl ES 

paramos lėšų panaudojimo ir tarpinių ir galutinių stebėsenos rodiklių reikšmių tikėtina bus 

vykdomi. 

2. Priemonėje 2.1.2.3 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“, atsižvelgiant į 2018-

09-04 Alytaus rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. (3.10)K26-3151 „Dėl Alytaus regiono 

2014-2020 m. plėtros plano keitimo“ (toliau - raštas). Rašte prašoma pakeisti Planą pagal 

pridedamą Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priede pateiktą informaciją. Plano keitimo 

projekte keičiama projekto 2.1.2.3.1 „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone įgyvendinimas“ 

informacija, „lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR)“ vietoje „savivaldybės biudžetas - 

784,00“ įrašant, „kitos viešosios lėšos - 784,00. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Plano keitimas neįtakoja priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų dėl ES 

paramos lėšų panaudojimo ir tarpinės bei galutinės stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimo 

reikalavimų įgyvendinimo. 

3. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28.9 papunkčiu, kai 

vykdant plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano 

įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines įvertintos aplinkybės, dėl kurių turi būti keičiamos 

plano dalys „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“: 

3.1. Nustačius, kad projektų 1.1.1.2.1 „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, 1.1.1.2.4 „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“, 2.1.1.2.2 „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių 

įkūrimas ir atnaujinimas“, 2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“, 2.1.4.1.4 „Teikiamų paslaugų 

procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės 

administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“, 2.1.4.1.5 „Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ faktinis lėšų poreikis, finansavimo 

šaltiniai pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje 

(toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

3.2. Nustačius, kad projektų 1.1.1.2.1 „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, 1.1.1.2.2 „Senosios Varėnos kaimo viešosios 

infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, .1.1.2.4 „Leipalingio 

viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ , 1.1.1.9.5 „Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

memorialinio muziejaus atnaujinimas“, 1.1.2.3.4 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno 

seniūnijoje“, 2.1.2.2.4. „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“ ir 2.1.4.1.3 „Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų procesų 

tobulinimas“ sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane 

(Plano keitimo projekte sukuriamų produktų kiekis didėja). 
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4. Atsižvelgiant į tai, kad projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sumos 

įrašomos centų tikslumu ir siekiant tiksliau pateikti duomenis, Alytaus regiono 2014-2020 metų 

plėtros plane (toliau Planas) finansavimo lėšų poreikis pateikiamas centų tikslumu. 

5. Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus keičiamos ir susijusios Plano dalys.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 18 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. 

sprendimo Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2018 m. 

rugpjūčio 07 d. Druskininkų savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. S12-3015-(23.2) „Dėl 

Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“, prašydama pakeisti projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako, 

esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste, rekonstrukcija” paraiškos pateikimo terminą iš 

„2018-09-14“ į „2019-02-14“.  Termino pakeitimas reikalingas norint įvykdyti priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau PFSA) nustatytus parengtumo reikalavimus. Šie reikalavimai iki 2018 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

nebus įvykdyti, kadangi projektuotojai laiku neparengė techninio darbo projekto. Iki paraiškos 

pateikimo turi būti sudaryta rangos darbų sutartis, o viešųjų pirkimų procedūrų negalima pradėti dėl 

neparengto techninio darbo projekto. Paraišką savivaldybės administracija planuojama pateikti iki 

2019 m. vasario mėn. 14 d.   

Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų 

ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių 

reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal keičiamą informaciją.  

Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai bendra termino pratęsimo (-ų) 

trukmė neviršija 12 mėnesių (11 mėn.), vėliausias paraiškos pateikimo terminas PFSA nenustatytas. 

PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui (visos sutartys turi būti 

pasirašytos iki 2019 metų pabaigos), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis Europos Komisijai ir stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo, nepažeidžiami.“ 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 18 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 

m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija. 
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3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimo 

Nr. 51/6S-7 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2018 m. 

rugsėjo 4 d. Alytaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. (3.10)K26-3151 „Dėl 

Alytaus regiono 201-2020 m. plėtros plano keitimo“ (toliau - Raštas), prašydama priemonės 08.4.2-

ESFA-R-615 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąraše pakeisti projekto „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone įgyvendinimas” lėšų 

poreikį ir finansavimo šaltinius (Eur) - vietoje „savivaldybės biudžetas - 784,00“ įrašant, „kitos 

viešosios lėšos - 784,00“.   

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

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

sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau PAFT) 48 ir 51 

punktuose nustatytus reikalavimus ir Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – 

PFSA) regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Šis keitimas PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų dėl atitikties PFSA regionams 

suplanuotoms ES struktūrinių fondų lėšoms, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys 

ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK ir PFSA regionams nustatytų stebėsenos 

rodiklių siektinų tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimo vykdymo neįtakoja, nes ES paramos lėšos 

nėra keičiamos bei paraiškos pateikimo, projekto pradžios, projekto įgyvendinimo trukmės  

terminai ir stebėsenos rodiklių dydžiai nekeičiami.“ 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 18 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 

m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/6S-7 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-

ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

sprendimo Nr.51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-

908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2018-08-06 

gautas elektroninis laiškas iš Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

Europos regioninės plėtros fondo skyriaus vyriausiosios specialistės Jelenos Podymovos, kuriame 

informuojama, kad rengiant finansavimo skyrimo įsakymą buvo nustatyta, kad Alytaus regiono 

projektų sąraše Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-11 (toliau – sąrašas) neteisingai apskaičiuotos projektų 

„Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Viečiūnų viešosios erdvės 
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pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ES ir valstybės biudžeto lėšų sumos, bei prašoma patikslinti 

sąraše nurodytas sumas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-07-31 įsakymą 

Nr. 1V-546 ir 2018-08-01 įsakymą Nr. 1V-551. 

Sąrašo projekte pakeista projekto „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“ preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais): „ES struktūrinių fondų 

lėšos“ vietoje 355 097,00 įrašant 355 096,91, „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos“ 

vietoje 31 332,00 įrašant 31 332,09 ir projekto „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais): „ES 

struktūrinių fondų lėšos“ vietoje 5762 796,00 įrašant 572 796,16, „Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos“ vietoje 50 541,00  įrašant 50 540,84.  

Šis keitimas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų dėl atitikties PFSA regionams suplanuotoms ES struktūrinių fondų lėšoms, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

EK, vykdymo neįtakoja, nes ES paramos lėšos padidinamos tik 0,07 Eur. 

PFSA regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas – 2 816 452 Eur. 

Nesuplanuotos ES paramos lėšos -  886 947,36 Eur.  
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pasibaigė 2018 m. 

vasario 5 d. Sutikimo skelbti papildomą kvietimą Vidaus reikalų ministerija nedavė.  

2018-08-08 gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018-08-06 raštas Nr. 

18-9185 „Dėl priemonės Nr.08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo“, kuriame informuojama, kad bus keičiamas priemonės 

Nr.08.2.1-CPVA-R-908 projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA). Pakeitus PFSA bus 

kreipiamasi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl sutikimo skelbti papildomą 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, kad būtų galima panaudoti nesuplanuotas ES paramos 

lėšas.“ 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 18 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 31 d.  sprendimu Nr. 51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-

CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja 

redakcija 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Giedrė Urkienė 


