
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-04-05 Nr. 51/6P-5 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. kovo 28 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. balandžio 4 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. Algis Kašėta – Varėnos  rajono savivaldybės meras; 

4. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

6. Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

7. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys;  

8. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

10. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“  

veiklai.  

2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

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. 

4. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

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

projektų sąrašo pakeitimo. 

5. 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 pakeitimo. 

6. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo 

priemonės Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto. 

7. 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.  

8. 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 pakeitimo. 
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1. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir 

pritaikymas pažinti (I)“  veiklai.  
Žuvinto biosferos rezervato direkcija kreipėsi 2017 m. kovo 23 d. raštu Nr. V2-29-(6.1) 

„Dėl pritarimo ekologinio švietimo veiklai Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre“ prašydama 

pritarti siūlymui rezervato direkcijos nenaudojamose patalpose, esančiose lankytojų centro pastate, 

įrengti Žuvinto biosferos rezervato gamtos mokyklą. Mokykla būtų įrengta įgyvendinant 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektą „Kraštovaizdžio 

vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“. Šios veiklos vertė siektų iki 200 tūkstančių eurų. 

Projekto finansavimas numatomas pagal priemonę Nr.05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir 

valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Vadovaujantis priemonės 

finansavimo sąlygų aprašu, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Žuvinto biosferos rezervato direkcija pateikė Žuvinto biosferos 

rezervato gamtos mokyklos įrengimo aprašymą (pridedama). 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 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. 

 

NUTARTA: 

Pritarti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veiklai – 

Žuvinto biosferos rezervato gamtos mokyklos įrengimui rezervato lankytojų 

centre.                                                                             

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. 

kovo 17 d. raštą, kuriame prašoma pakeisti priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Alytaus regiono 

projektų sąraše esančio projekto „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio 

karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo 

reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus“ (toliau - projektas) pavadinimą į 

pavadinimą „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant 

reglamentus ir principus“. Projekto pavadinimą būtina keisti, jį trumpinant, nes projekto 

pavadinimas yra per ilgas ir dėl to negalima projekto duomenų suvesti į struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemą SFMIS2014 (apribotas spaudos ženklų 

skaičius). 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių. 

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019  „Kraštovaizdžio 

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

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 

51/6S-38 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019  „Kraštovaizdžio 

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

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

Pakeitimai atliekami atsižvelgiant į regiono savivaldybių prašymus. Alytaus rajono 

savivaldybės administracija kreipėsi 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (3.10) K26-612, prašydama 

pakeisti projekto „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms 

reikmėms” paraiškos pateikimo datą iš „2017-06-01“ į „2017-09-29“. Datos perkėlimas reikalingas, 

norint įvykdyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 29.2  papunkčio reikalavimus dėl projekto 

parengtumo iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo. Paraiškos pateikimo terminas 

nukeliamas pirmą kartą, 4 mėn., nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų apribojimų. Projekto pradžia 

numatoma – 2018 m. vasario mėn., trukmė – 18 mėn. 

Taip pat š. m. kovo 21 d. kreipėsi Varėnos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 

PSD-1182-(23.23), prašydama dėl užsitęsusių projekto „Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio 

muziejaus atnaujinimas“ projektavimo darbų, paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai 

terminą perkelti iš „2017-09-01“ į „2017-12-01“. Projekto pradžia numatoma – 2018 m. vasario 

mėn., trukmė – 24 mėn. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą 3 mėn., nepažeidžiant 

teisės aktuose nustatytų apribojimų. Tačiau šio projekto paraišką pateikus vėliau, t.y. 2017-12-01, 

Alytaus regiono plėtros taryba negalės užtikrinti projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

48 punkto reikalavimų bei priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.3 papunktyje nustatyto 

reikalavimo užtikrinti, kad 2017 m. būtų pasirašyta projekto sutarčių už 515 100,00 Eur (nebūtų 

pasiekta reikšmė - 102 988 Eur).  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

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). 

  

4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Pakeitimas atliekamas įrašant į regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Miestų 

kompleksinė plėtra“ projektą „Varėnos miesto centrinės dalies infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“. 2017 m. kovo 21 d. projektinis pasiūlymas 

„Varėnos miesto centrinės dalies infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams (II etapas)“ buvo įvertintas kaip tinkamas įtraukti į regiono projektų sąrašą pagal minėtą 

priemonę.  2016 m. birželio 7 d. sprendimu Nr.51/6S-24 buvo patvirtintas priemonės „Miestų 

kompleksinė plėtra“ Alytaus regiono projektų sąrašas kaupiamuoju būdu, kuriame buvo įrašytas 1 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektas. 
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Pagal priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, Alytaus 

regionui skiriama 3 697 302 Eur ES fondų lėšų suma.  Suplanuota ES lėšų suma regiono projektų su 

2 projektais sąraše -  2.308.576,40 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro -  1.388.725,60 Eur.  

Regionų projektų sąrašai pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ sudaromi iki 2018 

metų pabaigos, projektiniai pasiūlymai teikiami iki kvietime nurodyto termino, bet ne vėliau kaip 

iki 2018 m. spalio 31 d. Atkreiptas dėmesys, kad pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie 

Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo 2 priedo 1 lentelės „Projektų finansavimo 

sąlygų apraše suplanuotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos regiono projektų sutartys, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į regiono 

projektų sąrašą įtrauktų 2 iš planuojamų 5 regiono projektų pagal priemonę „Miestų kompleksinė 

plėtra“ sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys nebus pasirašytos 2016-2018 m. pagal PFSA 9.1. 

punkto reikalavimus. Pagal to paties aprašo 2 priedo 2 lentelės „Projektų finansavimo sąlygų apraše 

suplanuotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis Europos Komisijai, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į minėtą sąrašą 

įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai prognozę, 

lėšos nebus deklaruojamos per 2016-2019 m., kaip tai numatyta PFSA 9.2 punkte. 

Varėnos rajono savivaldybė, atsižvelgdama į projektų „Varėnos miesto centrinės dalies 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ ir „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ parengtus techninius 

projektus bei realius planus dėl kitų projektų pagal šią priemonę įgyvendinimo, prašė regiono 

plėtros tarybą inicijuoti priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau - Aprašo) pakeitimą dėl 

Alytaus regionui numatytų rodiklių koregavimo, sumažinant suplanuotas stebėsenos rodiklių 

reikšmes taip, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija turėtų galimybę įgyvendinti 

suplanuotus projektus pagal patikslintus rodiklius. Taip pat, atsižvelgiant į ribotus turimus 

savivaldybės finansinius išteklius bei skolinimosi limitus, savivaldybė prašė inicijuoti Aprašo 9.1 ir 

9.2 papunkčių keitimą dėl Alytaus regionui numatytų ES struktūrinių fondų lėšų sumų, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos bei pripažintos deklaruotinomis. 

Alytaus regiono plėtros taryba 2017-03-22 raštu Nr. 51/6D-103 „Dėl priemonės 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo keitimo“ kreipėsi į Vidaus 

reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentą dėl priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus  regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 7 d. 

sprendimu Nr.51/6S-24 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“  įgyvendinimui 

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

 

5. SVARSTYTA. 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 pakeitimas. 

Pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. 

vasario 28 d. raštą Nr. (3.10)K26-612, kuriame  prašoma pakeisti projekto „Eismo saugos 
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priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo terminą iš „2017-06-01“ į 

„2017-09-29“ (nukeliama 4 mėn., nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų apribojimų). Priežastis – 

projektinis pasiūlymas netenkina priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA) 28 punkte 

projekto parengtumui taikomų reikalavimų (28.1, 28.1.2, 28.1.6 ir 28.2 papunkčių), t.y. pagal 

žemiau nurodytus punktus neįvykdyti projekto parengtumui taikomi reikalavimai:  

28.1 papunktis - iki paraiškos pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka neparengta projektui 

įgyvendinti reikiama dokumentacija:  

28.1.2 papunktis - negautas statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą 

galima tvirtinti; 

28.1.6 papunktis -  negautas statybą leidžiantis dokumentas. 

28.2 papunktis - pareiškėjas iš anksto prieš viešąjį pirkimą nesuderinęs su įgyvendinančiąja 

institucija viešųjų pirkimų dokumentus ir neįvykdęs bent vienos Aprašo 12 punkte nurodytos 

veiklos viešųjų pirkimų procedūros. 

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos 

vidaus procedūrų aprašo 2 priedo 1 lentelės „Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos regiono projektų 

sutartys, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono 

projektų pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys bus 

pasirašytos  2017-2018 m. ir viršys PFSA 10.2. punkto reikalavimus. 

Pagal to paties aprašo 2 priedo 2 lentelės „Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į minėtą sąrašą įtrauktų regiono 

projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai prognozę, lėšos bus 

deklaruojamos per trejus metus (2017-2019 m.), t.y. anksčiau nei numatyta PFSA 10.3 punkte. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

NUTARTA: 

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).  

 

6. SVARSTYTA. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 

įgyvendinimo priemonės Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas. 

Aprašo pakeitimo projektas pateiktas derinti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Techninės paramos skyriaus, vadovaujantis šio skyriaus kompetencijai 

priskirtomis funkcijomis. 

Esminiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo 

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai: 

1. Tikslinami reikalavimai dėl projekto reikšmingumo; 
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2. Numatoma galimybė projektus, kuriuos tikslinga įgyvendinti tik po to, kai bus pasiekti 

tam tikri kito pagal Priemonę įgyvendinamo projekto rezultatai, suplanuoti iki 2018 m. gruodžio 31 

d.; 

3. Nustatoma galimybė projektams teikti nereikšmingą valstybės pagalbą; 

4. Atsisakoma reikalavimo pradėti viešuosius pirkimus iki paraiškos įgyvendinančiajai 

institucijai pateikimo (atitinkamai nustatomas reikalavimas dėl viešųjų pirkimų pradžios po to, kai 

bus sudarytos projektų finansavimo sutartys); 

5. Nustatoma, kad techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų 

perdavimą į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą, įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti; 

6. Atliekami kiti patikslinimai. 

 

Balsavimo rezultatai dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto (buvo 

pateiktas atskiras regiono plėtros tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto). 

Tarybos nariai balsavo už 3 pateiktus pasiūlymus/pastabas: 

1. Pastabai/pasiūlymui pritarė 9 tarybos nariai; 

2. Pastabai/pasiūlymui pritarė 7 tarybos nariai; 

3. Pastabai/pasiūlymui pritarė 7 tarybos nariai. 

1 tarybos narė Danutė Remeikienė nepateikė regiono plėtros tarybos nario balsavimo dėl 

pateikto derinti teisės akto projekto. 
Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

NUTARTA: 

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų 

ministerija) parengtam 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo 

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projektui bei 

pateikti pastabas ir pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijai (pridedama „Alytaus regiono plėtros 

tarybos pastabos/pasiūlymai priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui“). 

 

7. 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.  
Pakeitimai atliekami atsižvelgiant į: 

1. Gautus Varėnos rajono ir Druskininkų savivaldybių administracijų prašymus keisti 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą (toliau - Planas) 1.1.1.2 priemonėje „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra“, atsižvelgiant į 

parengtus bei rengiamus investicijų projektus. Vadovaujantis Regioninių planų rengimo metodikos 

28 punktu, keitimas buvo suderintas su Vidaus reikalų misterija;  

2. 2017 m. vasario 28 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. (3.10)K26-

612 „Dėl projektų paraiškų pateikimo datų pakeitimo“;  

3. 2017 m. kovo 16 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. PSD-1120-

(23.23.) „Dėl projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir 

žiedo gatvėse“ paraiškos pateikimo termino pakeitimo“;  

4. 2017-03-17 Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. SD-3311(36.102.) „Dėl 

projekto pagal 05.5.1-APVA-R-019 priemonę "Kraštovaizdžio apsauga" pavadinimo“; 

5. 2017-02-21 Druskininkų savivaldybės administracijos raštą Nr. S12-578-(23.2.) „Dėl 

paraiškos pateikimo termino pratęsimo“; 

6. Regiono projektų sąrašuose atliktus bei teikiamus tarybai pakeitimus dėl projektų 

įgyvendinimo etapų; 

7.Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų 

reikalavimus. Vadovaujantis Regioninių planų rengimo metodikos 28 punktu, keitimas buvo 

suderintas su Susisiekimo ministerija;  
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8. Centrinės projektų valdymo agentūros 2017-03-22 raštą Nr. 2017/2-1862 „Dėl paraiškos 

Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-0002 vertinimo ataskaitos“, kuriame informuojama apie padidintas 

projektui 1.1.1.8.2 „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, 

rekonstravimas“ tinkamas finansuoti lėšas.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių. 

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

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).   

 

8. SVARSTYTA. 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 pakeitimas. 

Pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į regiono savivaldybių prašymus. Alytaus rajono 

savivaldybės administracija 2017 m. vasario 28 d. kreipėsi raštu Nr. (3.10)K26-612, prašydama 

pakeisti  projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje” paraiškos pateikimo datą iš 

„2017-06-01“ į „2017-09-29“.  Datos perkeitimas reikalingas siekiant įvykdyti priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

26 punkto reikalavimus dėl projekto parengtumo iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai 

pateikimo.  

Varėnos rajono savivaldybės administracija 2017 m. kovo 16 d. kreipėsi raštu Nr. PSD-

1120-(23.23.), prašydama  projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus ir žiedo gatvėse” paraiškos pateikimo datą pakeisti iš „2017-05-01“ į  „2017-12-31“. 

Datos perkėlimas reikalingas nes pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą iki regiono plėtros 

plane numatyto paraiškos pateikimo termino, turi būti parengtas statinio projektas. Varėnos rajono 

savivaldybės administracija iki 2017-05-01 projekto parengti nespės. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių.  

Priimant sprendimą nedalyvavo 2 tarybos nariai Sigitas Leonavičius ir Virginijus 

Jaruševičius. 

 

NUTARTA: 

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).  

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

              

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


