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2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 51/6S-48 

Alytus 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 6 

punktu, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 

institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, 

taisyklių patvirtinimo“, 11.2 papunkčiu, Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  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;  

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. 

Tarybos pirmininkas                                                                                          Vytautas Grigaravičius 
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Eil. 

Nr. 
Pareiškėjas 

Preliminarus iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomo bendrai 

finansuoti projekto (toliau – 

projektas)  pavadinimas 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) 
Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga 

informacija (jei taikoma) 

Iš viso 

Projektui numatomas skirti finansavimas Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių fondų 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Dviračių ir pėsčiųjų takų 

įrengimas Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse 

95 080,00 80 810,00 0,00 0,00 14 270,00 0,00 0,00 2017-05-01 

Suėjus paraiškos pateikimo terminui projektas turi 

atitikti priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos susiekimo ministro 2016 m. liepos 28 

d. įsakymu Nr. 3-265(1.5 E) (toliau - PFSA)  20 

punkto reikalavimus.   

2 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Dviračių trasų infrastruktūros 

įrengimas nuo Putinų g. žiedo 

Pramonės gatvėje, Alytaus mieste 

175 170,45 113 619,56 0,00 0,00 61 550,89 0,00 0,00 2017-06-30 

Suėjus paraiškos pateikimo terminui projektas turi 

atitikti priemonės "Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra" PFSA  20 punkto 

reikalavimus.   

3 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra 

Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki 

sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų 

seniūnijoje 

100 658,08 73 501,00 0,00 0,00 27 157,08 0,00 0,00 2017-05-01 

Suėjus paraiškos pateikimo terminui projektas turi 

atitikti priemonės "Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra" PFSA  20 punkto 

reikalavimus.   

IŠ VISO: 370 908,53 267 930,56 0,00 0,00 102 977,97 0,00 0,00 
 

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 415 732,00 

 


