
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-04-15  Nr. 51/6P - 6 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2019  m. balandžio 12 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. 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. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

11. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

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

13. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

14. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

2. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių iš 17. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.  Dėl Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) keitimo projekte keitimas 

priemonėje 1.1.2.3. „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ atliekamas atsižvelgiant į 

Druskininkų savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 4 d. raštą Nr. S12-1081-23.3 „Dėl 

Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“. Rašte prašoma pakeisti Planą pagal Regionų plėtros 

planų rengimo metodikos 7 priedo informaciją. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.2.3.5 

„Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio Druskininkų mieste, rekonstrukcija“ 

savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „14 466,00“ įrašant „167 064,86“, ES lėšų poreikis 

nesikeičia ir išlieka – „56 623,00“, bendra lėšų suma vietoje „71 089,00“ įrašant „223 687,86“, 

finansavimo sutarties sudarymo terminas (metai/mėnuo) iš „2019-05“ į „2019-06“, stebėsenos 

rodiklio P.S.322 „Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ reikšmė iš „0,69“ į 

„0,66“. 

Pakeitus Planą 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai dėl Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų 
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lėšų limito neviršijimo (skirta 415 732 Eur, Plane suplanuota - 415 660,69 Eur), dėl regionui skirtų 

lėšų, dėl kurių panaudojimo kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo 

sutartys (visos sutartys turi būti pasirašytos iki 2019 metų pabaigos), dėl regionui skirtų ir 

projektams išmokėtų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis (iki 2022 metų 

pabaigos) ir projektu siekiamo bei  regionui nustatytos minimalios galutines stebėsenos rodiklio 

P.S.322 „Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ reikšmės pasiekimo 

(numatyta 0,6 – siekiama 0,66), bus vykdomi. 

Pakeitus Plano finansavimo šaltinių sumas ir stebėsenos rodiklio reikšmę, keičiamos ir kitos 

susijusios Plano dalys. Pakeitimų langai pridedamose  Plano dalyse „4. Priemonių planas“ „5. Plano 

įgyvendinimo stebėsena“ pažymėti geltona spalva“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

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 


