
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-11- 21   Nr. 51/6P-14 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. lapkričio 15 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018  m. lapkričio 19 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 pramonininkų konfederacijos atstovas; 

8.    Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

9.   Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

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. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

3. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių iš 18. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto 

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės 

„Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto. 

 

1. SVARSTYTA. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

Nr. 1 pakeitimo projektas. 

 

Alytaus regiono plėtros taryba (toliau - Taryba) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2018 m. spalio 23 d. raštu Nr. 1D-5211 (22)  „Dėl Susisiekimo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių 

įgyvendinimo plano ir priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo“ pateiktam derinti Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo 

Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 

prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 
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priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinimo“ 

pakeitimo projektui iki nustatyto termino – 2018 m. lapkričio 14 d., gavo iš Tarybos sudarytos 

darbo grupės pasiūlymą dėl priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 pakeitimo projekto. Pateiktas pasiūlymas:  

„06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ Aprašo Nr. 1  pakeitimo projekte 

siūloma pakeisti 46 punktą iš jo išbraukiant žodžius „Regiono projektų sąrašas sudaromas 

atsižvelgiant į Aprašo 13 punkte nustatytą finansavimo paskirstymą pagal remiamas veiklas“ ir jį 

išdėstyti taip: „46. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus 

projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų 

sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys 

projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką 

finansuoti projektą“. 

 

Vyko Tarybos narių balsavimas dėl pateikto derinti teisės akto projektui pateikto pasiūlymo. 

 

BALSŲ DAUGUMA NUTARTA PRITARTI PATEIKTAM TARYBOS SUDARYTOS 

DARBO GRUPĖS PASIŪLYMUI: 

„06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ Aprašo Nr. 1  pakeitimo projekte 

siūloma pakeisti 46 punktą iš jo išbraukiant žodžius „Regiono projektų sąrašas sudaromas 

atsižvelgiant į Aprašo 13 punkte nustatytą finansavimo paskirstymą pagal remiamas veiklas“ ir jį 

išdėstyti taip: „46. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus 

projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų 

sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys 

projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką 

finansuoti projektą.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Pritarė - 15; 

Nepritarė - 0. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


