
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-04-18 Nr. 51/6P-6 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. balandžio 7 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. balandžio 14 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 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio ir rezervinio 

projektų sąrašų patvirtinimo. 

2.  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. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio 

ir rezervinio projektų sąrašų patvirtinimas.  

Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyrius gavo 24 projektinius 

pasiūlymus projektų įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projektinius pasiūlymus pateikė 

pareiškėjai iš 4 Alytaus regiono savivaldybių: Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų 

savivaldybių. Alytaus rajono savivaldybės administracija pateikė 9 projektinius pasiūlymus; 

Druskininkų savivaldybės administracija – 4 projektinius pasiūlymus; Lazdijų rajono savivaldybės 

administracija - 2 projektinius pasiūlymus; Lazdijų kultūros centras – 3 projektinius pasiūlymus; BĮ 

„Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka“ – 1 projektinį pasiūlymą; Varėnos rajono 

savivaldybės administracija - 4 projektinius pasiūlymus; Varėnos kultūros centras – 1 projektinį 

pasiūlymą. Atlikus projektinių pasiūlymų vertinimą buvo nustatyta, kad pateikti projektiniai 

pasiūlymai atitinka visus projektinių pasiūlymų administracinės atitikties, bendruosius tinkamumo 

bei naudos ir kokybės vertinimo nustatytus reikalavimus, ir gali būti įtraukiami į regiono projektų 

sąrašą. Projektinių pasiūlymų, kurie vertinimo metu buvo įvertinti, kaip neatitinkantys nustatytų 

kriterijų nebuvo. 
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Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektų 

įgyvendinimui Alytaus regione skirta 3.263.405 EUR Europos žemės ūkio fondo paramos lėšų.  

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių (toliau -Taisyklės) 75 punktu, sąrašuose esantys projektai 

buvo išdėstyti pirmumo tvarka pagal skirtą balų skaičių – nuo daugiausiai iki mažiausiai projektui 

skirtų balų (bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą) skaičiaus. Vadovaujantis priemonės 

įgyvendinimo Taisyklių 3 ir 4 prieduose patvirtintomis  formomis, sekretoriatas parengė Lietuvos 

kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašo projektus 

bei RPD darbo reglamento nustatyta tvarka, projektinių pasiūlymų suvestinę. Įvertintų 24 

projektinių pasiūlymų bendra vertė yra 3.384.100,48 EUR iš kurių: 3.039.383,66 EUR – EŽŪFKP 

lėšos, Valstybės biudžeto lėšos - 344.716,82 EUR. Savivaldybių biudžeto lėšos – 926.823,41EUR. 

Regiono limitas viršijamas 120.695,48 EUR. 

Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyrius 2017 m. vasario 10 d. 

raštu Nr. 51/6D-74 „Dėl projektinių pasiūlymų perdavimo kontrolės vertinimui“ ir 2017 m. vasario 

13 d. raštu Nr. 51/6D-75 10 „Dėl projektinių pasiūlymų perdavimo kontrolės vertinimui“ 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateikė 24 įvertintų 

projektinių pasiūlymų patvirtintas vertinimo išvadų, projektinių pasiūlymų su priedais, 

susirašinėjimo su pareiškėjais bylų kopijas kontrolės vertinimui. 2017 m. vasario 17 d. raštu 

Nr.51/6D-76 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo projekto“ NMA buvo pateita Alytaus regiono 

prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašo projektai bei projektų suvestinė. NMA 2017 m. kovo 17 d.  

raštu „Dėl projektinių pasiūlymų vertinimo“ informavo, kad atliko RPD prie VRM Alytaus 

apskrities skyriaus, atliekančio regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, projektinių pasiūlymų 

atrankos ir kitų priemonės administravimo funkcijų vertinimą bei patvirtino, jog pastabų dėl 

projektų vertinimo neturi.  

2017 m. kovo 23 d. raštu Nr. (3.10)K26 -877 „Dėl projekto paraiškos“ kreipėsi Alytaus 

rajono savivaldybės administracija informuodama, kad minėtos priemonės įgyvendinimui, neteiks 

projekto „Krokialaukio laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“, įtraukto į Alytaus 

regiono prioritetinį projektų sąrašo projektą, paraiškos. Atsižvelgiant į savivaldybės prašymą, 

projektas „Krokialaukio laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ buvo išbrauktas 

iš prioritetinio regiono projektų sąrašo projekto. Kadangi likusių projektų bendra prašoma paramos 

suma viršijo regiono ES paramos limitą 36.066,65 EUR, buvo sudarytas rezervinis minėtos 

priemonės projektų sąrašo projektas su 1 projektu. Po pakartotinio kontrolinio vertinimo, NMA  

patvirtino, jog pastabų dėl projektų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo neturi. 

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimo ir regionų projektų sąrašų parengimo ir pateikimo 

tvirtinti regionų plėtros taryboms regioninės plėtros departamente prie vidaus reikalų ministerijos 

darbo procedūrų aprašo (toliau - Aprašas) 63 punktu: „sekretoriatas per 7 (septynias) darbo dienas 

po projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimo gavęs patvirtinimą, kad Agentūra neturi 

pastabų dėl projektinių pasiūlymų vertinimo, parengia klausimą dėl regiono projekto (-ų) sąrašo (-ų) 

sudarymo ir regiono plėtros tarybai, jos darbo reglamento nustatyta tvarka, teikia: projektinių 

pasiūlymų suvestinę; prioritetinio regiono projekto ir rezervinio (jei toks sudarytas) regiono 

projekto sąrašo projektus; projektinių pasiūlymų, kurie vertinimo metu buvo įvertinti, kaip 

neatitinkantys nustatytų kriterijų, projektinių pasiūlymų dėl regionų projektų įgyvendinimo 

vertinimo išvadų skenuotas kopijas; kitus regiono plėtros tarybos darbo reglamente nustatytus ir (ar) 

klausimo dėl regiono projektų sąrašų sudarymo svarstymui reikalingus dokumentus. 

Alytaus regiono prioritetiniame projektų sąrašo projekte buvo įrašyti 22 projektai (bendra 

prašoma paramos suma - 3.171.433,25 Eur), rezerviniame projektų sąrašo projekte įrašytas 1 

projektas (bendra prašoma paramos suma – 128.038,40 Eur), suvestinėje 23 projektai (bendra 

prašoma paramos suma – 3 299 471,65). Įvertintų 23 projektinių pasiūlymų bendra prašoma 
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paramos suma viršijo Alytaus regiono ES paramos limitą (3. 263.405,00 Eur) 36.066,65 Eur, todėl  

buvo sudarytas rezervinis regiono projektų sąrašo projektas su 1 projektu (pagal suteiktą vertinimo 

metu balų skaičių ir projektus išdėsčius prioritetine tvarka), viršijančiu regiono limitą.  

Alytaus regiono prioritetinis ir rezervinis projektų sąrašai pagal Priemonės pirmąją veiklos 

sritį (kodas 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“), buvo sudaryti  

vadovaujantis taisyklių 84 punktu: „Regiono plėtros taryba, vadovaudamasi atitinkamo regiono 

plėtros planu, KPP, šiomis Taisyklėmis, Agentūros pateiktomis projektinių pasiūlymų atrankos 

kontrolės vertinimo išvadomis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir patvirtintais 

specialiaisiais ir bendraisiais projektų atrankos kriterijais bei atsižvelgdama į sekretoriato patvirtintą 

projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą, įvertinusi projektinius pasiūlymus ir jų reikšmę regiono 

plėtrai, ne vėliau kaip  iki Taisyklių 40 punkte nustatytos datos svarsto prioritetinio ir rezervinio 

regiono projektų sąrašų projektus ir savo sprendimu tvirtina juos 2014–2020 m. finansavimo 

laikotarpiui sudarydama regionų projektų sąrašus pagal Priemonės pirmąją VS (kodas 7.2) ir antrąją 

VS (kodas 7.6)“.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 8 tarybos nariai.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 4 tarybos nariai: 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir 

Virginijus Jaruševičius, kuriuos Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. 30 kovo 30 d. 

sprendimu Nr. T-78 atšaukė iš Alytaus regiono plėtros tarybos; 2 nauji tarybos nariai: Nerijus 

Jauneika ir Tautvydas Tamulevičius, kurie buvo patvirtinti naujoje Alytaus regiono plėtros tarybos 

sudėtyje 2017 m. balandžio 13 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-289 likus 1 dienai iki 

rašytinės procedūros pabaigos (Visa raštinės sprocedūros posėdžio medžiaga jiems buvo išsiųsta el. 

paštu 2017 m. balandžio 13 d., tačiau savo nuomonės svarstomais klausimais jie nepareiškė).  

Nuomonės nepareiškė tarybos nariai Danutė Remeikienė ir Ričardas Malinauskas. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinį projektų sąrašą 

(pridedama).  

2. Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono rezervinį projektų sąrašą 

(pridedama).  

 

2. 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. 

Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimai buvo atlikti vadovaujantis  žemiau 

nurodytų priemonių finansavimo sąlygų aprašų pakeitimais: 

Priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo  

18.1 papunkčio nuostata, kad Alytaus regionui skiriamų finansavimo ES lėšų limitas yra 1.142.378 

Eur. Alytaus regiono plėtros plane buvo numatyta 1.644.462 Eur. Taip pat pagal 22.1 papunkčio 

nuostata, kad projektu turi būti siekiama produkto rodiklio „Investicijas gavusios vaikų priežiūros 

arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235). Išbrauktas suplanuotuose 

projektuose siekiamas rodiklis P.S.379 ir jo reikšmės,  įrašytas rodiklis P.B.235 ir jo siekiamos 

reikšmės. 

Priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo 9.1 papunkčio nuostata, kad Alytaus regionui skiriamų finansavimo ES lėšų limitas 

yra 1.486.009 Eur . Alytaus regiono plėtros plane buvo numatyta 1.635.773 Eur. 

Taip pat vadovaujantis į PFSA 31.1 papunkčio nuostata, kad projektams turi būti nustatytas rodiklis 

P.B.235 „Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“. 

Išbrauktas Plane įtrauktas rodiklis P.S.379, įrašytas  - P.B.235. 

Taip pat atlikti pakeitimai Priemonių plane priemonėse 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ ir 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“, atsižvelgiant į Alytaus 
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rajono ir Varėnos rajono savivaldybių administracijų prašymus išbraukti atitinkamus projektus ir 

įrašyti naujus.  

Buvo patikslinta informacija Priemonių plano 5,6,7,8 ir Plano įgyvendinimo stebėsenos 12 ir 

13 lentelėse. 

 Visi duomenys dėl projektų finansavimo šaltinių dydžio bei stebėsenos rodiklių, buvo  

suderinti su savivaldybių administracijų specialistais. Plano keitimo projektas buvo suderintas su 

Švietimo ir mokslo ministerija ir patikslintas pagal gautas pastabas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 8 tarybos nariai. 

Priimant sprendimą nedalyvavo 4 tarybos nariai:  Nerijus Jauneika, Ričardas Malinauskas, 

Danutė Remeikienė ir Tautvydas Tamulevičius. 

 

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 „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti 

nauja redakcija (pridedama).   

 

  

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


