ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
PROTOKOLAS
2017-05-31 Nr. 51/6P-9
Alytus
Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. gegužės 24 d.
Rašytinė procedūra baigta – 2017 m. gegužės 31 d.
Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta.
Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė.
Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai:
1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys;
2. Vytautas Grigaravičius – Tarybos pirmininkas, Alytaus miesto savivaldybės meras;
3. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;
4. Algis Kašėta – Varėnos rajono savivaldybės meras;
5. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras;
6. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras;
7. Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė;
8. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys;
9. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
10. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;
11. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys;
12. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras.
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.
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.
Siūloma pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano dalis „4. Priemonių planas“
ir „5.Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Regiono plėtros plane keitimai atlikti:
1.
Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės prašymą pakeisti projekto Nr. 3.1.2.1.3
„Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“ finansavimo
šaltinių sumas Eur:
iš viso iš „825 869“ į „838 304“;
savivaldybės biudžetas iš „123 880“ į „125 746“;
ES lėšos iš „701 989“ į „712 558“.
Keitimas neesminis.
2.
Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės prašymą pakeisti projekto Nr. 3.1.2.1.7
„Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio
karkaso aspektais“ finansavimo šaltinių sumas Eur:
iš viso iš „50 608“ į „38 174“;
savivaldybės biudžetas iš „7 591“ į „5 726“;
ES lėšos iš „43 017“ į „32 448“.
Keitimas neesminis.
3.
Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės prašymą pakeisti projekto Nr. 2.1.1.1.4
„Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ projektams

2

priskirto produkto vertinimo kriterijų P.N.722 „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
bendrojo ugdymo įstaigos“ ir vietoje siekiamos reikšmės „2“ įrašyti reikšmę „1“.
Keitimas esminis ir suderintas su Švietimo ir mokslo ministerija.
4.
Atitaisant techninę klaidą projekto Nr. 2.1.1.2.2 pavadinime vietoje „Alytaus r.
Sporto ir meno mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ įrašant „Alytaus r. meno ir
sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“.
Keitimas neesminis
5.
Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės prašymą pakeisti 2.1.1.2.2. projekto
„Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ finansavimo
šaltinių sumas Eur :
Iš viso: iš „631 307“ į „856 456,07“,
savivaldybės biudžetas iš „94 696“ į „319 845,07“.
Keitimas neesminis.

Balsavimo rezultatai:
Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12).
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUTARTA:
Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros
tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros
plano patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Tarybos narių balsavimo lapai pridedami.

Posėdžio pirmininkas

Algis Kašėta

Posėdžio sekretorė

Nijolė Vagnorienė

