
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-08-31 Nr. 51/6P-14   

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. rugpjūčio 21 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. rugpjūčio 28 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 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.                                                                                

2. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo.  

3. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 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 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 liepos 17 d. raštą Nr. 1- 

2225. Rašte prašoma pakeisti projekto 1.1.2.3.3 „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto 

Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai datą iš „2017-08“ į „2017-10“, nes nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitus 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, savivaldybė nespės parengti kartu su paraiška 

teikiamų dokumentų. Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino nukėlimas 

nuo sąrašo sudarymo pradžios nėra didesnis nei 6 mėnesiai (pradinis terminas 2017-05-01). Šis 

keitimas nėra esminis ir su Susisiekimo ministerija nederinamas. 
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2. Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 23 d. raštą 

Nr. PSD-3634(23.23.), kuriuo informavo, kad neplanuoja įgyvendinti projekto „Vietinio 

susisiekimo transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir prašė šį projektą išbraukti iš Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano. Plano keitimas atliktas atsižvelgiant į regioninių planų 

rengimo metodikos 28.3 papunktį: „savivaldybei nusprendus plano dalyje „Priemonių planas“ 

nurodyto regiono projekto neteikti įtraukimui į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą ir apie tai 

informavus regiono plėtros tarybą ir Regioninės plėtros departamentą“. 

3. Atsižvelgiant į priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau PFSA) 26 punkte 

numatytus stebėsenos rodiklius, kurie nebuvo numatyti regiono savivaldybių projektuose, 

įtrauktuose į regiono plėtros planą. Projektuose siekiami rodikliai ir jų reikšmės suderintos su 

savivaldybių administracijų specialistais. Rodiklių reikšmės, kurių privalo Alytaus regionas siekti, 

visos yra suplanuotos. Atsižvelgiant į 2017-08-16 Švietimo ir mokslo ministerijos raštą NR. SR 

3635, kuriuo informuojama, kad numatoma keisti PFSA 16 ir 51 punktų reikalavimus, įrašytos 

projektų įgyvendinimo etapų datos. Pakeitimai suderinti su Švietimo ir mokslo ministerija. 

4. Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 

1-2225, kuriuo prašoma patikslinti projekto 1.1.1.7.3 „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra  Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse II etapas“ įtraukimo į 

regiono projektų sąrašą datą iš „2017-09“ į „2018-01“ bei įrašyti kitą projekto informaciją, kuri 

nebuvo įrašyta. Pakeitimai neprieštarauja šios priemonės finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams.  

5. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 23 d. raštą 

Nr. PSD-2981-(23.23.), kuriuo prašoma patikslinti projekto 1.1.1.9.4 „Kurnėnų Lauryno 

Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“ projekto įgyvendinimo 

etapus. Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos keitimas yra didesnis nei 6 

mėnesiai, todėl minėtas pakeitimas buvo suderintas su Kultūros ministerija. 

6. Kiti keitimai atliekami atsižvelgiant į pasikeitusias projektų įgyvendinimo etapų datas bei 

pasikeitusius lėšų poreikius pamečiui ir produkto rodiklių pasiekimą pagal projektų baigimo datas. 

Plano keitimai tarybos nariams pateikti lyginamajame variante. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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 (pridedama).   

 

 2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

Pagal paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

projektų sąrašui sudaryti, 2017 m. birželio 14 d. buvo gautas Varėnos rajono savivaldybės 

projektinis pasiūlymas „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projektinis pasiūlymas įvertintas kaip atitinkantis teisės 

aktuose nustatytas regionų projektų finansavimo sąlygas, PFSA reikalavimus ir siūlomas įtraukti į 

Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. 

Sąrašas sudaromas kaupiamuoju būdu. 
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Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, buvo patikslintas kvietimas teikti projektinius 

pasiūlymus pagal minėtą priemonę ir numatytas galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 

- 2017 m. rugsėjo 4 d. 

Alytaus regionui skirtas 2 816 452 Eur ES paramos lėšų limitas priemonei įgyvendinti. 

Įtraukus į regiono projektų sąrašą 1 minėtą Varėnos rajono savivaldybės projektą, panaudojama 

514.270,57 Eur ES paramos lėšų. Lieka nesuplanuota  – 2 302 181,43 Eur. Alytaus regiono 2014-

2020 metų plėtros plane minėtai priemonei įgyvendinti yra suplanuoti dar 4 projektai: „Matuizų 

kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (ES lėšų 

487 341 Eur), „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ (ES lėšų 886 947 Eur), „Leipalingio 

viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (ES lėšų 355 097 Eur), „Viečiūnų 

viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (ES lėšų 572 797 Eur).  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi 

būti sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose 

nustatytus reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) regionams nustatytas 

siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti 

priimami, atsižvelgiant į PFSA suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK. 

Vadovaujantis Aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros 

tarybai pateiktas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir 

atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos 

rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktu 

projektiniu pasiūlymu (2 priedas (excel lentelės)).  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą (pridedama).  

2. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  

2.1. Jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo;  

2.2. Jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos;  

2.3. Jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl 

ministerijos ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu 

susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), 

kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.  

3. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.1. Jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2. Jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir 

kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  
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3.3. Jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. Jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

 

 3. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

2017 m. liepos 26 d. gautas Alytaus rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. 

(3.10)K26-2576, kuriame prašoma nukelti paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą 

dėl numatomų vykdyti kultūros paveldo objekto patalpų polichromijos, konstrukcijų, taip pat 

inžinerinių šildymo ir vandentiekio sistemų vertinimo tyrimų, kurie reikalingi rengiant tvarkybos 

darbų projektą. Minėti tyrimai reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų resursų, todėl nespėjama laiku 

pateikti projekto paraiškos ir užtikrinti priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 finansavimo sąlygų aprašo 

29.2.2, 29.2.3 ir 29.2.4 papunkčiuose nurodytų projekto parengtumo reikalavimų. Taip pat 

paraiškos pateikimo terminas prašomas nukelti iš „2017-09-29“ į „2018-04-34“. Terminas 

nukeliamas daugiau kaip 6 mėn., todėl jis buvo derintas su Kultūros ministerija, kuri sutiko derinti 

regiono plėtros plano keitimą, jeigu paraiškos pateikimo terminas bus numatytas 2018-03-31, o 

sutarties dėl finansavimo pasirašymo terminas bus 2018-06-30. Šiuo atveju bus tenkinamas 

reikalavimas 2018 m. birželio mėnesį pasirašyti sutartis už visą regionui numatytą ES lėšų sumą. 

2017 m. rugpjūčio 21 d. gautas Alytaus rajono savivaldybės administracijos patikslintas raštas 

Nr.(3.10)K26-2938, kuriame prašoma nukelti paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai 

terminą pagal Kultūros ministerijos rekomendaciją, t. y. į 2018-03-31. Projekto pradžia numatoma – 

2018 m. birželio 30 d., trukmė – 18 mėn. 

Tarybos nariams pateiktas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte 

keliamų reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal projekte keičiamą informaciją 

(2 priedas (excel lentelės)). Dėl projekto paraiškos termino nukėlimo reikalavimas 2018 m. birželio 

mėnesį pasirašyti sutartis už visą regionui numatytą ES lėšų sumą bus tenkinamas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 

m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 51/6S-8 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-

302 ,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija (pridedama).  

 

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


