
 

 
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PLANO KEITIMO 

 

2016 m. kovo 2 d. Nr. 51/6S-12 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V- 543 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V- 706 

„Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ bei siekdama užtikrinti 

efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž 

i a: 

Keisti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą patvirtintą  Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2015 m spalio 26 d. sprendimu  Nr.51/6D-34 pakeičiant: 

1.  Projekto Nr. 1.1.1.4.3 pavadinimą vietoje „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros 

plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g. ir M. Gustaičio 

g. infrastruktūros sutvarkymas“ įrašant „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III 

etapas.“ 

2. Projekto Nr. 1.1.1.8.4 pavadinimą vietoje „Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje: pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Motiejaus Gustaičio memorialinis namas Seinų g. 31, Lazdijai“ 

įrašant „Motiejaus  Gustaičio  memorialinio  namo  kompleksinis sutvarkymas“ (pridedama). 

 

 

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas                         Vytautas Grigaravičius                            



 

PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos 

2015 m. spalio 26 d. 

sprendimu  Nr.51/6S-34  

(pakeista 2016 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 51/6S-        ) 

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai. 

 

 

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės. 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė (Nr.) 

R/V ITI rez. Kodas* Pagrindinė 

veiklų grupė 

(pavadinimas) 

Kodas 

(I) 

Susijusi veiklų 

grupė (I) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(II) 

Susijusi veiklų 

grupė (II) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(III) 

Susijusi veiklų 

grupė (III) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(IV) 

Susijusi veiklų 

grupė (IV) 

(pavadinimas) 

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra, III etapas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų miestas 

07.1.1-CPVA-

R-903 
R ITI -  29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

 

    

   

1.1.1.8.4 

Motiejaus  

Gustaičio  

memorialinio  

namo  

kompleksinis 

sutvarkymas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų  miestas 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI -  33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 

objektai 

2 

Viešųjų pastatų 

energinio 

efektyvumo 

didinimas 

   

   

 

 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) Projekto etapai 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendini

mo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinim

o plano 

priemonė 

arba  

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V

* 

ITI*

* 

rez.**

* 

Iš viso: Savivaldy

bės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Įtrauki

mas į 

sąrašą 

(metai/m

ėnuo) 

Paraiškos 

pateikimas 

įgyvendinančia

jai institucijai 

(metai/mėnuo) 

Finansavimo 

sutarties 

sudarymas 

(metai/mėnuo) 

Projekto 

užbaigimas 

(metai) 

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra, III etapas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų 

miestas 07.1.1-

CPVA-R-

903 

R ITI -  343 507 25 763 25 763 0 0 291 981 - - - - 

1.1.1.8.4 

Motiejaus  

Gustaičio  

memorialinio  

namo  

kompleksinis 

sutvarkymas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų  

miestas 
07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI -  352 401 52 860 0 0 0 299 541 - - - - 

                   



 

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai. 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendini

mo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendini

mo plano 

priemonė 

arba  

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/

V 

ITI rez. Kodas 

(I)* 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (I) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(I) 

Kodas 

(II) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (II) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė (II) 

Kodas 

(III) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (III) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(III) 

Kodas (IV) Produkto 

vertinimo 

kriterijus (IV) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė (IV) 

                     

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros 

plėtra, III etapas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų 

miestas 07.1.1-

CPVA-R-

903 

R ITI -  P.B.238 

„Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse“  m2 

6 000 

         

1.1.1.8.4 

Motiejaus  

Gustaičio  

memorialinio  namo  

kompleksinis 

sutvarkymas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų  

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI -  P.N.304 

„Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

1 P.B.239 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai 

miestų 

vietovėse,  m2 

693 

      

 

 

 

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas     Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Vidas Raštikis, tel. (8 315) 56990,  el. p. vidas.rastikis@vrm.lt  
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