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Alytus 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2015 m. rugsėjo 17 d. 

Rašytinė procedūra baigta - 2015 m. rugsėjo 24 d. 

Posėdžio pirmininkas - Vytautas Grigaravičius 

Posėdžio sekretorius – Vidas Raštikis, Regionines plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas. 

Dalyvauja: Ričardas Malinauskas, Linas Urmanavičius, Algis Kašėta, Giedrius 

Samulevičius, Gintautas Salatka, Artūras Margelis, Sigitas Leonavičius, Algirdas 

Vrubliauskas, Arvydas Balčiūnas. 

  

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

SVARSTYTA:  

Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vedėja Vilija 

Vervečkienė Alytaus regiono plėtros tarybos nariams pateikia sprendimo projektą Dėl 

Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.  

Aiškinamajame rašte  informuojama, kad gautas Druskininkų savivaldybės 

administracijos 2015 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. S 12-3672-(23.2) „Dėl projekto „Kompleksinė 

Leipalingio miestelio plėtra“ papildomų lėšų poreikio ir finansavimo intensyvumo didinimo", 

kuriame prašoma patikslinti priemonės regiono projektų sąrašą patikslinant projekto 

„Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“ finansavimo šaltinius. Finansavimo šaltinių 

sumos pateikiamos lentelėje, bei išdėstomos prielaidos šiam prašymui (pridedama).  

Prielaidos didinti finansavimo šaltinius susidarė po to kada atsirado papildomi  darbai 

saugant kultūros paveldą Leipalingio miestelio dvare (pagal šį projektą Leipalingio dvaras 

yra tvarkomas), bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 

915 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ padidinus 

priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

ES paramos lėšų limitą skirtą Alytaus regionui 145 983 EUR.  

Lazdijų rajono savivaldybės projektas „Kompleksinis Veisiejų miesto, 

Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios 

aplinkos gerinimas“ yra baigtas ir yra sutaupyta 1 906,80 EUR ES paramos lėšų, todėl 

siūloma projektų sąraše tikslinti projekto finansavimo šaltinius atsižvelgiant į Finansų 

ministerijos ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros 

sistemos (SFMIS) duomenis (pakeitimai pateikiami lyginamajame sąrašo viariante). 

Alytaus regiono sąrašo Nr. 11 pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektai yra visi baigti išskyrus Druskininkų 

savivaldybės projektą „Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“. Atsižvelgiant į tai, kad 

regione šias lėšas galima dar panaudoti tik projekto „Kompleksinė Leipalingio miestelio 

plėtra“, siūloma lėšas skirtas regionui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 



26 d. nutarimu Nr. 915 (145 983 EUR), sutaupytas po projekto „Kompleksinis Veisiejų 

miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimas“ baigimo (1 906,80 EUR) ir nepanaudotą priemonei skirtos 

ES pramos regionui likutį (0,12 EUR) skirti šiam projektui (viso 147 889,92 EUR). 

Atsižvelgiant į papildomą ES paramos lėšų pridėjimą galutinės projekto 

„Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“ finansavimo sumos suderintos su Druskininkų 

savivaldybės administracija ir pateiktos sprendimo projekte ir sąrašo lyginamajame variante. 

. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Elektroniniu paštu gauti dešimties tarybos narių balsavimo lapai su šiuo pasiūlymu - 

„Tarybos sprendimo projektui ,,Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal 

priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ – 

pritariu“. 

 

NUTARTA: 

Priimti sprendimą „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorius pavaduojantis 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėją   Vidas Raštikis 


