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Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Vytautas Grigaravičius, Virginijus Jaruševičius, Algis Kašėta, 

Sigitas Leonavičius, Ričardas Malinauskas, Danutė Remeikienė, Gintautas Salatka, Giedrius 

Samulevičius, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas. 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  

2.Dėl regioninės politikos tobulinimo krypčių. 

3.Dėl investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų projektų 

įgyvendinimo, kokybės. 

4.Dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą. 

5.Dėl projekto „Psichosocialinės pagalbos centro steigimas“.  

6.Dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano. 

7.Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės prisistatymas. 

8.Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ planuojamų projektų. 

9.Dėl atstovo siūlymo į Europos Sąjungos Veiksmų programos stebėsenos komitetą. 

10.Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone 

(Krokialaukyje)“. 

11.Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos ataskaitos ir tarybos narių lankomumo. 

12.Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo. 

13.Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ keitimo pagal 

priemones: „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“; „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“; „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“; „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“; „Vietinių kelių vystymas“; „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“. 

14.Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemones „Vietinių kelių vystymas“ 

ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. 

15.Dėl atstovų į Lietuvos – Lenkijos  tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną 

komisijos sudėtį delegavimo. 

16.Kiti klausimai. Dėl regiono plėtros tarybos posėdžio kovo mėn. dalyvaujant VRM 

viceministrui. 

 
Posėdį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas 

Grigaravičius.  
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Posėdžio pradžioje 3 Alytaus regiono plėtros tarybos nariai (kurie nebuvo pasirašę): Algis 

Kašėta, Danutė Remeikienė ir Giedrius Samulevičius pasirašė Alytaus regiono plėtros tarybos nario 

nešališkumo deklaraciją (vadovaujantis 2016 m. liepos mėn. 1 d. patvirtintu sprendimu Nr.51/6S-30 

Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentu). 

 

Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių (iš 12). Kvorumas yra.  

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius informavo, kad 1 darbo 

diena prieš posėdį gavo posėdyje nedalyvausiančio tarybos nario Arvydo Balčiūno nuomonės lapas 

dėl tarybos sprendimų projektų. Atkreipė dėmesį, kad pagal galiojantį Alytaus regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento 10 punktą „Taryba sprendimus priima tik Tarybos posėdžių metu“, tai yra 

tik minėto tarybos nario nuomonė dėl planuojamų svarstyti klausimų. 

 

1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  
Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius pasiūlė tvirtinti 

posėdžio darbotvarkę.  

NUTARTA: 

Bendru sutarimu patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA. Regioninės politikos tobulinimo kryptys. 

Pranešėjas LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnysis 

patarėjas Gediminas Česonis pristatė nacionalinės regioninės politikos tobulinimo kryptis. 

Atkreipė dėmesį į tai, kas šiuo metu yra svarbu regionams, t. y. svarbu ne griauti, bet priversti veikti 

tai, kas sukurta. Pranešėjas pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinius darbus 

tobulinant regioninę politiką ir savivaldos galių didinimą, t. y. konsoliduoto regionų valdymo 

modelio sukūrimą ir regioninio viešųjų investicijų planavimo įtvirtinimą; vietos valdžios įtakos 

didinimo modelį, pritraukiant tiesiogines investicijas ir mažinant nedarbą regionuose; savivaldybių 

biudžetų nustatymo tvarkos (modelio) pakeitimą, kuris skatintų savivaldybių savarankiškumą ir 

gyventojų įtraukimo į regionų ir vietos savivaldos klausimų sprendimą didinimą. Kalbėjo apie 

apskričių kompetencijų didinimą į regionų plėtros tarybas įtraukiant daugiau ekonominių ir 

socialinių partnerių (verslo, švietimo, kultūros, bendruomenių atstovų). Regionų rūmų įsteigimą, 

kaip investavimo, eksporto, verslumo, kultūros ir švietimo vadybos, mokslo ir ES paramos agentūrų 

kompetencijos kiekviename regione didinimą. Galimybę skirti ambasadorius ypatingiems 

pavedimams kiekvienai apskričiai, pilotinius ES investicijų ir viešos-privačios partnerystės 

projektus. Pristatė kaip turėtų veikti Regionų rūmai, kurių tikslas būtų - galimybių išnaudojimas 

regiono plėtrai bendromis pastangomis, bet ne pinigų pasidalinimas. Kalbėjo apie regionų plėtros 

planų rengimą, atsižvelgiant į regionų specifiškumą, viešąsias investicijas koncentruojant  į 

kiekvienam konkrečiam regionui svarbiausias sritis. 

 

Vyko diskusija. 

 

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, teigė, kad dažna kliūtis 

savivaldybėms tinkamai investuoti yra regioninių priemonių finansavimo sąlygų aprašai. Jie turėtų 

būti plačiau pritaikomi, liberalesni. Juose nemažai apribojimų. Kalbėjo apie viešos ir privačios 

partnerystės būdu galimus įgyvendinti projektus, bei juos reglamentuojančios teisinės bazės 

tobulinimą. Nepritarė regionų plėtros tarybų sudėties didinimui. Sakė, kad tai netikslinga, nes 

tarybos nariai sprendimus priima balsuodami ir taip prisiima atsakomybę. Jie yra rinkti atstovauti ir 

yra davę priesaiką. Domėjosi ar socialiniai partneriai irgi bus atsakingi už priimamus sprendimus. 

Sakė, kad sprendimus turi priimti tie, kurie už juos atsako. 

Gediminas Česonis atsakė, kad dabartinis finansavimas vyksta sektoriniu būdu. Turėtų būti 

regioniniu principu ir atitinkamai rengiami priemonių finansavimo sąlygų aprašai.  
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Algis Kašėta sakė, kad steigti Regionų rūmus nėra poreikio. Šiuo metu savivaldybės gauna 

konsultacijas iš ministerijų, agentūrų specialistų tiek, kiek reikalinga. Teigė, kad būtų tikslinga 

apsijungti ministerijoms ir koordinuoti jų veiklą. Pritarė, kad kiekviena ministerija, rengdama 

priemonių finansavimo sąlygų aprašus meta iššūkius savivaldybėms.  

Algirdas Vrubliauskas pritarė, kad dažnai savivaldybėms kliūtis yra priemonių 

finansavimo sąlygų aprašai. Sakė, kad reikia daugiau lėšų skirti regionams, kurti regiono fondą. 

Vytautas Grigaravičius priminė, kad Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į regionų plėtros 

tarybas dėl regioninės politikos tobulinimo krypčių. Pristatė siūlomus diskutuoti klausimus. 

  Linas Urmanavičius teigė, kad regiono plėtros tarybos nariai yra taip pat ir bendruomenės 

nariai ir ją atstovauja.  

Virginijus Jaruševius sakė, kad kalbame apie paruošiamąjį laikotarpį nuo 2020 metų. 

Pirma planuojame, po to - lėšos. Teigė, kad Regionų rūmai padėtų suplanuoti kam regionuose lėšos 

bus naudojamos. 

Sigitas Leonavičius domėjosi ar verslo struktūros regionų plėtros tarybose dalyvautų 

patariamuoju balsu ar kaip lygiateisiai nariai. Jei dalyvautų kaip lygiateisiai nariai, tuomet sakė, kad 

sprendimus turėtų priimti politikai. Sakė, kad galima verslo atstovų įtaka stambiam kapitalui. 

Atsakomybė turi būti tiems, kas davė priesaiką. 

Danutė Remeikienė pritarė, kad verslo atstovai ir kiti socialiniai partneriai turi būti be 

balsavimo teisės. 

Edita Mielienė Regioninės plėtros departamento prie VRM direktorė atkreipė dėmesį, kad 

Kauno regiono plėtros taryba turi pasitvirtinusi socialinių ir ekonominių partnerių sąrašą ir juos 

kviečia į posėdžius. Siūlė tai padaryti ir Alytaus regiono plėtros tarybai. 

 

3. SVARSTYTA.  Investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl 

regionų projektų įgyvendinimo, kokybė. 

 Edita Mielienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM direktorė, informavo tarybą 

apie investicijų projektų (toliau - IP), teikiamų su projektiniais pasiūlymais (toliau - PP) dėl regionų 

projektų įgyvendinimo, kokybę regionuose. Teigė, kad šiuo metu sudaryta 134 regionų projektų 

sąrašai už 520,089 mln. Eur ES fondų lėšų (55,99 proc.) pagal 15 regioninių priemonių. Atkreipė 

dėmesį, kad paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal priemones, pagal kurias nėra 

sudaryti regionų projektų sąrašai: VRM „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ – sąrašus numatoma sudaryti iki 2017 m. IV ketv.; ŽŪM „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ – sąrašus numatoma sudaryti iki 2017 m. balandžio 17 d. 

(299 PP įvertinti, 55 PP vertinami); ŠMM „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – 

sąrašus  numatoma sudaryti iki 2017 m. II ketv. ir SM „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ – sąrašus  numatoma sudaryti iki 2017 m. I ketv. Nepatvirtinti 6 

priemonių finansavimo sąlygų aprašai (toliau – PFSA). Finansų ministerijai pateikti derinti 3 

priemonių PFSA pagal šias priemones: Susisiekimo ministerijos priemonės „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“; Švietimo ir mokslo ministerijos priemonių „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos priemonių „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“, „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ ir „Socialinės paramos 

priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems pacientams įgyvendinimas“. Tarybą supažindino su situacija vertinant projektinius 

pasiūlymus. Gauta 995 PP; įvertinta 864 PP. Vienam PP, pateiktam su investicijų projektu, pastabos 

teiktos vidutiniškai 2,7 karto. Vienam PP, pateiktam be investicijų projekto, pastabos teiktos 

vidutiniškai 2 kartus. 

Informavo, kad buvo neigiamai įvertintų PP ir nurodė priežastis: projektas neatitinka 

integruotos teritorijų vystymo programos, projektas neatitinka regiono plėtros plano, projektas 

neatitinka  savivaldybės strateginio veiklos plano, projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti 

naudojamos investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų ir išlaidų bei naudos prielaidos yra 

nepagrįstos. Atkreipė dėmesį, kad buvo atvejų, kai savivaldybių prašymu nutrauktas PP vertinimas, 
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nes iš esmės reikėjo pakeisti pateiktą PP ir investicijų projektą, IP visiškai neatitiko IP rengimo 

metodikos, projektas neatitiko specialiųjų atrankos kriterijų (savivaldybės strateginio veiklos 

plano), suplanuotos projekto veiklos neatitiko remiamų veiklų ir joms nustatytų reikalavimų 

(suplanuotas projektas buvo netinkamas finansuoti). Pristatė IP kokybę ir esamą situaciją, 

pagrindines pareiškėjų ir IP rengėjų daromas klaidas. Pateikė pasiūlymus situacijai gerinti: 

savivaldybių darbuotojams detaliai išnagrinėti mūsų teikiamas pastabas dėl PP ir IP bei atsakingai 

tikslinti dokumentus; savivaldybių darbuotojams aktyviau patiems dalyvauti PP ir IP rengime bei 

tikslinime; savivaldybių darbuotojams atsakingai patikrinti konsultantų parengtus bei patikslintus 

teikiamus PP ir IP.  

Atkreipė Tarybos narių dėmesį, kad Regioninės plėtros departamentas, siekdamas padėti ir 

geranoriškai bendradarbiauti su savivaldybių darbuotojais, parengė atmintinę dėl IP atitikties IP 

rengimo metodikai. Ši atmintinė buvo išsiųsta visoms savivaldybėms. 

 

Vyko diskusija. 

 

Ričardas Malinauskas paklausė kiek iš 60 regionų savivaldybių pačios rengia IP. 

Edita Mielienė atsakė, kad Alytaus regione tik Druskininkų savivaldybė.  

 

Pranešėja Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus 

apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad šiuo metu sudaryta Alytaus regiono projektų sąrašų už 

25,5 mln. Eur ES fondų lėšų. Sakė, kad yra paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir 

numatomi sudaryti projektų sąrašai  pagal priemones: VRM „Miestų kompleksinė plėtra“ – sąrašas 

sudaromas kaupiamuoju būdu iki 2018-12-31; AM „Kraštovaizdžio apsauga“ - sąrašas sudaromas 

kaupiamuoju būdu iki 2018-12-31; VRM „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ – sąrašą numatoma sudaryti 2017 m. III - IV ketv.; VRM „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“ - sąrašą numatoma sudaryti 2017 m. III - IV ketv.; ŽŪM „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ – sąrašą numatoma sudaryti iki 2017 m. 

balandžio 17 d.; ŠMM „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – sąrašą numatoma 

sudaryti iki 2017 m. II ketv.; SM „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ – sąrašą  numatoma sudaryti iki 2017 m. I ketv. Supažindino su projektinių 

pasiūlymų statistika: gauta 195 PP, vietoj planuotų 75 PP, t. y. nuo 2016-02-01 vidutiniškai kas 1,3 

darbo dienos gauta po projektinį pasiūlymą. Teigiamai įvertinta 75 PP, neigiamai įvertinta 4 PP. 

Vienam PP, pateiktam su investicijų projektu (toliau - IP), pastabos teiktos vidutiniškai 2 kartus 

(maksimaliai teikta 4 kartus),  t. y. vietoj 1 PP su IP, vidutiniškai gauta 3 PP su IP. Vienam PP, 

pateiktam be IP, pastabos teiktos vidutiniškai 1,6 karto (maksimaliai teikta 4 kartus), t. y. vietoj 1 

PP be IP, vidutiniškai gauta 2,6 PP. Pateikė Alytaus regiono projektinių pasiūlymų bendrą apžvalgą, 

pakomentavo regiono savivaldybių teikiamų projektinių pasiūlymų ir IP kokybę bei parengtumą.  

 

4. SVARSTYTA. Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos atsakomybė ir funkcijos įgyvendinant 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 

Pranešėja Simona Jakinevičiūtė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Techninės 

paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėja, supažindino tarybą su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Regioninės plėtros departamentui (toliau - Departamentui) ir regiono 

plėtros taryboms nustatytomis funkcijomis ir atsakomybe, įgyvendinant 2014–2020 m. investicijų 

veiksmų programą. Atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 

d. nutarimo Nr. 473 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 

„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimą“, kuriuo patikslintos 

deleguotos funkcijos regionų plėtros taryboms ir Departamentui. Pateikė informaciją apie 

Techninės paramos skyriaus dalyvavimą rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos 

aprašymą. Informavo, kad Finansų ministerija 2014 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į regionų plėtros 
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tarybas su prašymu užpildyti klausimynus, reikalingus valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – 

VKS) aprašymui parengti. Vadovaujantis VKS institucijų paskyrimo kriterijais buvo vertinama 

VKS institucijų organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai ir jų kompetencija atlikti pavestas 

funkcijas, taikomos vidaus procedūros institucijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas rizikos valdymo 

ir kovos su sukčiavimu priemonių nustatymui ir taikymui institucijoje bei audito sekos užtikrinimui. 

Informavo, kad 2015 m. gruodžio mėnesį, atsižvelgdama į tai, kad visų regionų plėtros tarybų 

funkcijų atlikimo tvarka nustatyta jų darbo reglamentuose ir nuostatuose, Finansų ministerija 

pateikė pastebėjimus ir siūlymus bendrai visoms regionų plėtros taryboms, dėl šių dokumentų 

tobulinimo. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktus pastebėjimus, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 patvirtinti Regiono plėtros 

tarybos pavyzdiniai nuostatai ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinis darbo reglamentas. Regionų 

plėtros tarybos sprendimais pakeitė (patvirtino) savo nuostatus ir darbo reglamentus birželio–liepos 

mėnesiais. Aptarė kitus aktualius klausimus. Bendradarbiavimą rengiant ir (ar) atnaujinant valdymo 

ir kontrolės sistemos aprašymą, bendradarbiavimą metinių auditų metu ir kt. klausimus.  Pristatė 

Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus veiklą ir 

funkcijas, susijusias su regiono plėtos tarybos veikla.  

 

5. SVARSTYTA. Projektas „Psichosocialinės pagalbos centro steigimas“.  
Pranešėjas Saulius Jazepčikas tarybos nariams pateikė savo nuomonę apie planuojamą 

įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės projektą „Psichosocialinės pagalbos centro steigimas“, 

kurio planuojama įgyvendinimo vieta yra Alytaus mieste Margio g. 12 / Vytauto g. 20. Jis priminė, 

kad yra kreipęsis į įvairias institucijas dėl minėto projekto įgyvendinimo. Kreipėsi į Alytaus miesto 

merą Vytautą Grigaravičių ir į Alytaus rajono merą Algirdą Vrubliauską, kad būtų sustabdytas šio  

projekto įgyvendinimas. Taip pat į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministeri-

jos, kadangi ši institucija vertina regionų projektų atitiktį europinių fondų paramai gauti, į Alytaus 

regiono plėtros tarybą, kuri sudaro bei tvirtina regiono projektų sąrašus, į Centrinę projektų 

valdymo agentūrą, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pareiškimą, kuriuo prieštaraujama Psi-

chosocialinės pagalbos centro steigimui Alytuje, Margio g. 12 / Vytauto g. 20, pasirašė 130 šioje in-

dividualių namų teritorijoje gyvenančių miestiečių. Jie nesutinka, kad čia įsikurtų centras socialinės 

rizikos asmenims – turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų ar patiriantiems smurtą šei-

mose. Akcentavo, kad gyventojus baugina tai, kad būsimame centre atsiras dvi laikinojo 

apnakvindinimo vietos tokiems asmenims, čia nuolat lankysis priklausomybių ligomis sergantys as-

menys. Čia pat įsikūręs vaikų darželis, pradinė mokykla, gimnazija. Gyventojai nesutinka, kad toks 

centras veiktų jų kaimynystėje. Sakė, kad ramiai šioje miesto vietoje gyvenantys alytiškiai įsitikinę, 

kad bus pažeista jų saugi aplinka. Sprendimas įkurti Psichosocialinės pagalbos centrą yra kenksmin-

gas Alytui, dėl centre nuolat besilankančių socialinės rizikos asmenų iš Alytaus rajono pablogės kri-

minogeninė miesto padėtis. Sakė, kad čia gyvenančių alytiškių manymu, Alytaus rajono savivaldy-

bė savo problemas nori „užkrauti“ ant Alytaus miesto pečių, įsteigus centrą praras vertę ir čia pasta-

tyti individualūs namai. Sakė, kad gyventojai stebisi, kodėl prieš priimdama sprendimą, rajono val-

džia neatsiklausė čia gyvenančių alytiškių nuomonės. Pranešėjas tarybos nariams priminė, kad 

pastatą Alytaus mieste adresu Margio g. 12 / Vytauto g. 20. Alytaus  rajono savivaldybei 1993-iai-

siais, kaip savo nuosavybę, padovanojo Amerikoje gyvenęs Stasys Janavičius, išreiškęs valią statinį 

naudoti švietimo reikmėms. Jame iki 2016 m. rugpjūčio 31-osios veikė rajono savivaldybei paval-

dus Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras, kuris savivaldybės tarybos sprendimu 

buvo likviduotas, siekiant taupyti rajono biudžeto lėšas, o mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymo paslaugas pirkti iš kitų įstaigų. Rajono savivaldybei gavus ES paramos lėšų daugiau kaip 

prieš penkerius metus, suremontuotas pastatas dabar stovi tuščias. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad 

yra ir daugiau tuščių pastatų priklausančių Alytaus rajono savivaldybei, todėl nesuprantama, kodėl 

būtent šis pastatas planuojamas panaudoti minėto projekto įgyvendinimui. Taip pat sakė, kad 

planuojama kreiptis į Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenę, taip pat į atitinkamas 

institucijas dėl šio objekto įrašymo į atitinkamus viešojo registro dokumentus dėl testatoriaus 

pareikštos valios. Jo manymu, planuojamo projekto veikla bus nelegali, kadangi bus keičiama šio 
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pastato paskirtis nei nurodyta dovanojusio asmens testamente. Pateikė savo nuomonę apie galimus 

planuojamo projekto pažeidimus pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašo tam tikrus punktus.  

 

 Vyko diskusija. 

 

 Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, 

informavo, kad šis centras teiks socialines paslaugas ir pateikia savo nuomonę kodėl to reikia. 

Paaiškino apie savivaldybės vykdomą programą, pagal kurią gydoma nuo priklausomybės ligų. 

Patikino, kad planuojamame centre nevyks gydymas, o bus teikiama pagalba. 

 Ričardas Malinauskas domėjosi kaip yra įsivaizduojama šio centro veikla, ar į centrą bus 

atvežami žmonės, ar tai bus Alytaus rajono bendruomenės nariai. 

 Algirdas Vrubliauskas sakė, kad viską tiek Alytaus rajono savivaldybė, tiek Alytaus 

regiono plėtros taryba, planuodama įgyvendinti minėtą projektą, atliko gerai ir tinkamai. Centre bus 

žmonės, atsisakę priklausomybių ir jie bus šviečiami. Žmonėms reikia padėti. Sakė, kad susitikimai, 

kurie vyko su gyventojais, buvo neproduktyvūs.  

  Ernesta Buckienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos departamento direktorė, sakė, kad situacija apie planuojamą projektą ministerijai yra 

žinoma. Sakė, kad ministerijos turimais duomenimis, socialinių paslaugų infrastruktūra Alytaus 

miesto ir rajono savivaldybėse nepakankamai išvystyta. Mano, kad diskusija apie visuomenės 

poreikius turi būti. Visuomenės interesas yra svarbu. Reikia produktyvaus bendravimo visais 

būdais. Dėl paminėtų netinkamų alternatyvų projekte išnagrinėjimo, pakomentavo, kad reikalavimai 

jas nagrinėti nustatomi priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA). Sakė, kad dėl 

poreikio tokiam centrui kurti, nėra problemų. Kyla problema dėl pastato paskirties. Atkreipė 

dėmesį, kad planuojama keisti PFSA ir numatyti papildomą projektinių pasiūlymų pateikimo etapą.  

 Auksė Šuliauskienė, Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė, paaiškino projekto 

paraiškos vertinimo aspektus. sakė, kad savivaldybės atstovų diskusija su gyventojais yra 

reikalinga. 

  Linas Urmanavičius pakomentavo, kad Druskininkų savivaldybėje yra psichologinės 

pagalbos centras ir problemų dėl to nekyla. 

Algis Kašėta sakė, kad situacija yra subtili. Politikus veikia gyventojų nuomonė. Turime ko 

pasimokyti iš Alytaus rajono savivaldybės. Mano, kad visi patenkinti negali būti. Reikia į problemą 

pažiūrėti iš esmės. 

Sigitas Leonavičius klausė ar tarybos nariai gali teisiškai įtakoti susidariusią situaciją. Jei 

viskas teisėta, nieko nepakeisime, jei ne - tai turi pasakyti teismas. 

Vytautas Grigaravičius teigė, kad projektas atitinka reikalavimus. 

Jurgita Butrimaitė priminė tarybos nariams, kad projekto „Psichosocialinės pagalbos 

centro steigimo“ vertinimo išvada buvo pasirašyta 2016-09-27, į regiono projektų sąrašą projektas 

įtrauktas 2016-10-26. Projektinis pasiūlymas pateiktas be investicijų projekto (nevertintos projekto 

alternatyvos, nes neprivaloma), buvo įvertintas teigiamai, nes atitiko visus projektinio pasiūlymo 

vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus. Akcentavo, kad tik visus (kurie numatyti 

PFSA) vertinimo išvados reikalavimus atitinkantys projektai gali būti įtraukiami į regiono projektų 

sąrašą. Galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo priima atitinkama ministerija. 

 

Taryba sprendimo nepriėmė. 

 

6. SVARSTYTA. Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planas. 

Danutė Remeikienė, Alytaus kolegijos direktorė, Alytaus regiono plėtros tarybos narė, 

pristatė situaciją ir pagrindinius iššūkius, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. 

gruodžio 20 d. nutarimą Nr. XIII-163 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė rengiamą Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo 

planą. Pareiškėja pateikė duomenis apie Alytaus regiono aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo 

įstaigų ir susijusių institucijų tinklą. Akcentavo  demografinius, kvalifikacijų pasiūlos ir poreikio 



 7 

atitikties, kokybės, efektyvumo, potencialo sutelkimo, finansinio pagrįstumo veiksnius, skatinančius 

atlikti tinklo pertvarką. Pateikė informaciją apie inovatyvias kolegijų judumo galimybes, vertikalius  

jų santykius su universitetais, aptarė programas. Atkreipė dėmesį į kolegijos svarbą regionui, jos 

tarptautiškumą. Pristatė Pietų Lietuvos kolegijos idėją. 

 

Vyko diskusija. 

 

Ričardas Malinauskas atkreipė dėmesį, kad svarstant šį klausimą svarbu ieškoti galimybių, 

kaip paruošti specialistus, reikalingus regionui, o ne kaip išsaugoti darbo vietas švietimo įstaigose. 

Algirdas Vrubliauskas pritarė Pietų Lietuvos kolegijos idėjai. 

Danutė Remeikienė sakė, kad jungiantis reikia matyti naudą ir vertę. Pakomentavo situaciją 

apie galimybę jungtis Alytaus ir Marijampolės kolegijoms. Informavo apie kolegijų studijų 

programas. 

Sigitas Leonavičius pritarė, kad svarbu išlaikyti kolegijos autonomiją ir augti iki 

universiteto. 

 

Tarybos nariai neprieštaravo, kad Danutė Remeikienė, Alytaus kolegijos direktorė, Alytaus 

regiono plėtros tarybos narė, būtų atsakinga už bendro tarpusavyje suderinto siūlymo dėl regiono 

valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo rengimą, kuris būtų pagrįstas tinklą sudarančių 

institucijų (kolegijos, profesinio rengimo įstaigų) teikiamo išsilavinimo, atitikties miesto regiono 

poreikiams, efektyvumo ir finansinio pagrįstumo argumentais. 

 Suderintą nuomonę dėl regiono valstybinių švietimo mokyklų tinklo optimizavimo Alytaus 

regiono plėtros taryba iki nustatyto termino teiks Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo 

plano rengimą koordinuojančiai Švietimo ir mokslo ministerijai.  

 

7. SVARSTYTA. Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės prisistatymas. 

Julius Sabatauskas, LR Seimo narys, pristatė Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės 

sudėtį ir kokiuose Seime sudarytuose komitetuose minėtos darbo grupės nariai dirba. Darbo grupei 

vadovauja - Julius Sabatauskas. Darbo grupės tikslas - padėti regionui. Darbo grupė pasirengusi 

siekti rezultatų, kuriais galėtų naudotis visi Dzūkijos regiono žmonės. 

Vytautas Grigaravičius pasiūlė kartą per mėnesį susitikti su LR Seimo nariais ir aptarti 

rūpimus klausimus. 

Algis Kašėta pažymėjo, kad su šia darbo grupe butų galima diskutuoti tam tikrų įstatymų 

priėmimo klausimais, pvz. miškų įstatymo klausimu. 

  

 

8. SVARSTYTA. Priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ planuojami 

projektai. 

 Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyriausioji specialistė, informavo, kad priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo projekto (toliau – Aprašo projektas) 15 punkte nurodoma, kad pagal 

Aprašą galimi pareiškėjai Alytaus regione yra Alytaus ir Druskininkų savivaldybių administracijos. 

Alytaus regionui numatytos ES lėšos priemonei įgyvendinti – 1.314.455, 00 Eur. Tai yra mažiau 

apie 92.941,00 Eur, nei šiuo metu yra suplanuota Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane 

(toliau - Planas). Atsižvelgiant į tai, reikalinga numatyti lėšų pasiskirstymo principus tarp Alytaus 

miesto ir Druskininkų savivaldybių, pagal kuriuos bus įgyvendinami projektai pagal minėtą 

priemonę. Informavo, kad 2017-02-03 vykusio darbo grupės susitikimo metu Alytaus ir 

Druskininkų savivaldybių administracijų atstovai pasiūlė ES lėšas projektams skirstyti pagal miestų 

plotą, t.y. 62 proc. priemonės lėšų skirti – Alytaus miesto projektui (-ams), 38 proc. - Druskininkų. 

Kiti darbo grupės nariai tam neprieštaravo.  

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 
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Atsižvelgiant į priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ finansavimo sąlygų 

aprašo projekto nuostatas, pakeisti ES lėšų pasiskirstymo regioniniams projektams principą pagal 

miestų plotą, t.y. numatyti Alytaus miestui - 62 proc., o Druskininkų miestui - 38 proc. regiono ES 

lėšų limito pagal minėtą priemonę.  

 

9.SVARSTYTA. Atstovo siūlymas į ES Veiksmų programos stebėsenos komitetą. 
Jurgita Butrimaitė informavo, kad 2017 m. sausio 18 d. gautas LR vidaus reikalų 

ministerijos raštas „Dėl veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“, kuriame 

informuojama, kad šiuo metu rengiamas finansų ministro įsakymas dėl 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau - Komitetas) sudėties 

pakeitimo ir prašoma regionų plėtros tarybas pateikti siūlymus dėl naujo atstovo delegavimo į 

Komiteto sudėtį. Komitetas yra atsakingas už veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir 

kokybę, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo vertinimo plano, komunikacijos 

strategijos, projektų atrankos kriterijų, metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimą. Iki 

šiol Lietuvos regionų plėtros tarybas Komitete atstovavo Mindaugas Sinkevičius. Šis klausimas dėl 

atstovo delegavimo bus svarstomas Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje. Atsižvelgiant 

į minėtame rašte pateiktą informaciją, siūlė regiono plėtros tarybos nariams priimti sprendimą ar 

teikti Vidaus reikalų ministerijai siūlymą dėl regionų plėtros tarybų atstovo Komitete, jei taip – tai 

kokį. 

  

 Vyko diskusija. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 Neteikti Vidaus reikalų ministerijai siūlymo dėl regionų plėtros tarybų atstovo Komitete. 

 

10. SVARSTYTA. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra  Alytaus rajone (Krokialaukyje)“. 

 Jurgita Butrimaitė informavo, kad š. m. sausio 31 d. gautas LR aplinkos ministerijos 

raštas, kuriame informuojama, kad iki šiol nėra gauta Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno 

komunalininkas“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus 

rajone (Krokialaukyje)“ paraiška, kurios pateikimo terminas jau buvo vieną kartą perkeltas iš 2016-

11-15 į 2016-12-30. Abu paraiškos pateikimo terminai praleisti. Aplinkos ministerija prašo Alytaus 

regiono plėtros tarybą iki š. m. vasario 24 d. informuoti kaip bus pasiektos priemonės „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

(toliau - Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 24 punkte Alytaus regionui 

nustatytos stebėsenos rodiklių reikšmės, jei Simno komunalininko projekto paraiška nebus pateikta. 

Tik gavus Alytaus RPT atsakymą, bei įvertinus po viešųjų pirkimų Druskininkų vandenų projekto 

sutaupytų lėšų apimtis, bus svarstoma galimybė į regioną perkelti papildomas priemonės lėšas. Taip 

pat rašte informuojama, kad negavus Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimo, kaip bus siekiama 

nepasiektų stebėsenos rodiklių, vadovaujantis Priemonės PFSA 20.6 papunkčiu, gali būti 

svarstomas nesuplanuotų Alytaus regiono lėšų perkėlimas į kitus regionus nepasiektiems rodikliams 

pasiekti. Siekiant suplanuoti regionui nustatytas stebėsenos rodiklių reikšmes, ypatingai P.N.050 

rodiklio, kurio nepasiekus regionui gali būti mažinama kvota, siūloma apsvarstyti galimybes 

regione rengti projektą (-us) naujų geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimui, prie jų pajungiant 

304 gyv. Šiam projektui galėtų būti numatoma visa likusi nepanaudota Alytaus regione ES lėšų 

suma, t. y. 1.255.084 Eur (investicijos dydis vienam gyventojui 4129 Eur). Atkreipė dėmesį, kad 

pareiškėjai už tą pačią sumą gali siekti ir kitų rodiklių. 

 

Vyko diskusija. 

 

Diskutavo apie galimus pasiekti rodiklius ir lėšų panaudojimą, neprarandant regionui 

numatytų ES paramos lėšų minėtai priemonei įgyvendinti. 
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Tarybos nariai diskutavo, kad tikslinga šiuo klausimu pasitarti su regiono vandentvarkos 

įmonėmis ir tik tada pateikti nuomonę dėl galimybes regione rengti projektą (-us) naujų geriamojo 

vandens tiekimo tinklų tiesimui, prie jų pajungiant 304 gyventojų. 

 

11. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos ataskaita ir tarybos narių 

lankomumas. 

Nijolė Vagnorienė informavo, kad vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

reglamento, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr.  51/6S-30 

7.9 punktu, tarybos pirmininkas „ne rečiau kaip kartą per metus Tarybos posėdyje pateikia 

informaciją apie Tarybos darbą praėjusiais metais“ bei 75 punktu „sekretoriatas kartą per metus 

parengia Tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose suvestinę, kurią Tarybos nariams pristato 

Tarybos posėdyje. Jei yra Tarybos narys (-iai), kuris (-ie) nedalyvavo trečdalyje Tarybos posėdžių, 

Sekretoriatas apie tokį (-ius) Tarybos narį (-ius) raštu informuoja Tarybos narį (-ius) delegavusią 

savivaldybės tarybą ir Vidaus reikalų ministeriją“, yra teikiama Alytaus regiono plėtros tarybos 

darbo ataskaita už 2016 metus ir tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose suvestinė 

(pridedama).  

Tarybos nariams su posėdžio medžiaga iš anksto buvo pateikta Alytaus regiono plėtros 

tarybos veiklos ataskaita ir tarybos narių lankomumo suvestinė. 

 

Tarybos nariai pritarė pateiktai informacijai. 

 

12. SVARSTYTA. Priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 
Jurgita Butrimaitė informavo, kad priemonės ,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ (toliau - Priemonė) projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA) Alytaus regionui 

numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1 030 281,61 Eur. Buvo gauti 5 projektiniai 

pasiūlymai, iš jų teigiamai įvertinti visi projektiniai pasiūlymai, kurių bendra ES lėšų suma sudaro 

1 030 280,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 1,61 Eur. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - 

aprašas) 11 p., 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 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 pateikiamas 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 pateiktais projektiniais pasiūlymais. 

Priemonės PFSA numatyti Alytaus regionui pasiekti rodikliai visi yra viršijami. Anksčiausias 

paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. birželio mėn. (reikalavimas, kad paraiškos pateikimo 

terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų sąrašo patvirtinimo – tenkinamas). 

 

NUTARTA: 

 1. Pavirtinti 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 (pridedama).  

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

  

 BALSAVO: už - 10; prieš - 0; susilaikė-0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

13. SVARSTYTA. Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ 

keitimas. 

Vidas Raštikis Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyriausiasis specialistas, informavo, kad keitimas atliekamas atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros 

tarybos darbo grupės 2017 m. vasario 3 d. pasitarime apsvarstytus pasiūlymus, regiono projektų 

sąrašuose atliktus pakeitimus, regiono savivaldybių prašymus ir projektų finansavimo sąlygų aprašų 

reikalavimus. 

 

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“, dalį „Priemonių planas“ ir  ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).   

 

 BALSAVO: už - 8; prieš - 0; susilaikė-0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

  

Tarybos nariai Algirdas Vrubliauskas ir Sigitas Leonavičius sprendimo priėmimo metu buvo 

išėję ir balsavime nedalyvavo. 

 

14. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašų keitimas pagal priemones „Vietinių 

kelių vystymas“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. 
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Nijolė Vagnorienė informavo, kad 2017-01-16 raštu Nr. PSD-223-(23.23) „Dėl projekto 

„Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ paraiškos 

pateikimo termino pakeitimo“ kreipėsi Varėnos rajono savivaldybės administracija, prašydama 

pakeisti projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių 

rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo terminą iš „2017-03-01“ į „2017-06-01“ (nukelti 3 mėn.). 

Priežastis – dėl užsitęsusio statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų, savivaldybės 

administracija nespėja iki paraiškos pateikimo įvykdyti viešojo pirkimo procedūrų ir pasirašyti 

rangos sutarties. Taip pat 2017-01-24 raštu Nr. 1-281 „Dėl paraiškos pateikimo datos pakeitimo“ 

kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybės administracija, prašydama pakeisti projekto „Lazdijų miesto 

Seinų ir Lazdijų gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo 

rekonstravimas“ paraiškos pateikimo terminą iš „2017-05-30“ į „2017-10-30“ (nukelti 5 mėn.). 

Priežastis – Transporto investicijų direkcija išnagrinėjusi Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos pateiktą viešųjų pirkimų grafiką nurodė, kad jo negali suderinti, nes pareiškėjas iš 

anksto neįvykdė viešojo pirkimo procedūrų, kaip tai numato PFSA 28.2 punktas. Rekomendavo 

pakeisti minėto projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą ir pakartotinai 

teikti derinti viešųjų pirkimų grafiką. Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.5 punktu, 

kai keičiamas paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas; bendra termino pratęsimo 

(-ų) trukmė neturi viršyti 12 mėnesių ir negali būti vėlesnis nei nustatytas projektų finansavimo 

sąlygų apraše (jei taikoma). 

Vidas Raštikis informavo, kad sąrašo pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ keitimas atliekamas pagal 2017 m. sausio 13 d. Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos raštą Nr. 1-153 „Dėl paraiškos pateikimo datos pakeitimo“, kuriame 

prašoma projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje” paraiškos pateikimo datą pakeisti iš „2017-05-01“ į „2017-08- 01“. 

 

NUTARTA: 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 

51/6S-1 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

2.Pakeisti 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, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl 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 sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija (pridedama).  

 

Už pirmą nutarimo punktą: 

 BALSAVO: už - 8; prieš - 0; susilaikė-0. 

  

Tarybos nariai Algirdas Vrubliauskas ir Sigitas Leonavičius sprendimo priėmimo metu buvo 

išėję ir balsavime nedalyvavo. 

 

 Už antrą nutarimo punktą: 
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 BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė-0. 

 

Tarybos narys Sigitas Leonavičius sprendimo priėmimo metu buvo išėjęs ir balsavime 

nedalyvavo. 

 

15. SVARSTYTA. Atstovų į Lietuvos – Lenkijos  tarpvyriausybinės bendradarbiavimo 

per sieną komisijos sudėtį delegavimas. 

Nijolė Vagnorienė informavo, kad 2017 m. vasario 9 d. raštu Nr. 1D-758 „Dėl Lietuvos – 

Lenkijos  tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėties pakeitimo“ Alytaus 

regiono plėtros tarybos nariai buvo informuoti apie Lietuvos – Lenkijos  tarpvyriausybinės 

bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėties pakeitimo. Atsižvelgiant į minėtame rašte pateiktą 

informaciją, siūloma patvirtinti deleguotus atstovus arba deleguoti naujus narius. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Nedeleguoti naujų atstovų į Lietuvos – Lenkijos  tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per 

sieną komisijos sudėtį. Siūloma patvirtinti deleguotus atstovus: Vytautą Grigaravičių, Alytaus 

miesto merą ir Artūrą Margelį Lazdijų rajono savivaldybės merą. 

 
16. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Sekančio posėdžio datą  š. m. kovo mėn., kuriame planuojamas Vidaus reikalų viceministro 

dalyvavimas,  taryba sutarė suderinti elektroniniu būdu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Nijolė Vagnorienė  

 


