
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-03-14   Nr. 51/6P-3 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2019 m. kovo 8 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. kovo 13 d. 

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. 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 pramonininkų konfederacijos atstovas; 

9. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

10. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

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

12. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

13. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

4. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 13 tarybos narių iš 17. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 

prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 

priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo. 

 

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

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo projekto derinimas. 

 

Tarybos nariams buvo pateiktas balsavimo lapas dėl Vidaus reikalų ministerijos pateikto 

derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto (toliau – aprašo 

projektas): 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymas, pastaba Pritariu / nepritariu Argumentai 

1. 1. Pakeisti 581 punktą ir jį išdėstyti 

taip:  

581. Projektui gali būti skiriamas 

papildomas finansavimas, tik jei 

didinama projekto finansuojamoji 

dalis, kai projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma nesikeičia, 

laikantis Projektų taisyklių 20 

skirsnyje nustatytų sąlygų ir jeigu 

projekto vykdytojas iki 2019 m. 

balandžio 20 d. pateikė 

įgyvendinančiajai institucijai 

prašymą skirti papildomą 

finansavimą. 

 Pritariu  Nepritariu 
 

Atsižvelgiant į tai, kad 

pagal priemonę 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ 

įgyvendinamų projektų, 

įtrauktų į Alytaus regiono 

integruotą teritorijų 

vystymo programą, 

projektų informacijos 

keitimo procedūros 

užtrunka ilgai, siūloma 

581 punkte  minėto 

prašymo  pateikimo 

terminą nukelti iki 2019 

m. balandžio 20 d.  

2. 2. Pakeisti 582 punktą ir jį išdėstyti 

taip: 

582. Projekte sutaupytos lėšos gali 

būti panaudotos, tik jei reikia 

padidinti projekto finansuojamąją 

dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų 

finansavimo lėšų sumos, laikantis 

Projektų taisyklių 20 skirsnyje 

nustatytų sąlygų ir jeigu projekto 

vykdytojas iki 2019 m. balandžio 

20 d. pateikė įgyvendinančiajai 

institucijai prašymą panaudoti 

sutaupytas lėšas. 

 Pritariu  Nepritariu 
 

Atsižvelgiant į tai, kad 

pagal priemonę 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ 

įgyvendinamų projektų, 

įtrauktų į Alytaus regiono 

integruotą teritorijų 

vystymo programą, 

projektų informacijos 

keitimo procedūros 

užtrunka ilgai, siūloma 

582 punkte  minėto 

prašymo  pateikimo 

terminą nukelti iki 2019 

m. balandžio 20 d. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Pastabai Nr.1 pritarė - 13 tarybos narių (iš 13). 

Pastabai Nr. 2 pritarė - 13 tarybos narių (iš 13). 

 

Pateiktoms pastaboms pritarta bendru sutarimu. 

 

NUTARTA:  

Pateikti Vidaus reikalų ministerijai pastabas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo projekto.  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  


