
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-05-11 Nr. 51/6P-8 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. gegužės 3 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. gegužės 10 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 Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 51/6S-34  „Dėl  

Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo. 

  

2. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

 

3. 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 pakeitimo. 

 

 

1. 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 2014–2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimai atlikti: 

Pataisant technines klaidas Plano dalyje „3.2. Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

prioritetai, tikslai ir uždaviniai“. Šioje dalyje 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 ir 3.1.2 skyrių pavadinimai 

patikslinti  pagal Plano dalyse „4. Priemonių planas“ ir „5. Plano įgyvendinimo stebėsena“ 

nurodytus skyrių 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 ir 3.1.2 pavadinimus. 

Atsižvelgiant į 2017 m balandžio 14 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 

51/9S-23 patvirtintus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

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

sąrašus ir juose esančią informaciją; 
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Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės prašymą pakeisti Plane projekto 2.1.1.1.1 

„Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas“ pavadinimą 

į „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ bei patikslinti projekto stebėsenos produkto rodiklius. 

Kadangi, 2017 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-

232 patvirtinus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 

priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo 

sąlygų aprašą ir 26.1.3 papunktyje numatytą reikalavimą: pastatas turi atitikti C ar aukštesnės klasės 

energetinio efektyvumo reikalavimus arba juos atitiks iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, 

Varėnos rajono savivaldybės administracija negalės pagal minėtą Priemonę įgyvendinti planuoto 

projekto „Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas“. 

Vadovaujantis regioninių planų rengimo metodikos reikalavimais, šis plano keitimas suderintas su 

Švietimo ir mokslo ministerija; 

Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės prašymą Plane priemonėje 1.1.1.3 „Varėnos 

miesto kompleksinė plėtra“ įrašyti projektų etapus. Projektų etapai nustatyti atsižvelgiant į 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

(toliau -PFSA) 9.1 papunkčio, 13 punkto reikalavimus (pagal PFSA 11 punkte remiamas veiklas 

regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. pabaigos).  Taip pat Plane esančiam projektui 

1.1.1.3.2 „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

(II etapas)“ priskirtas produktas „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse, m² (kodas P.B.239)“ ir jo  vertinimo kriterijus (30). Atsižvelgiant į tai, pakeisti duomenys 

plano dalyse  „4. Priemonių planas“ 5, 6 ir 7 lentelėse bei „5. Plano įgyvendinimo stebėsena“ 12 ir 

13 lentelėse. Vadovaujantis regioninių planų rengimo metodikos reikalavimais, šis plano keitimas 

suderintas su Vidaus reikalų ministerija; 

Plano priemonėje 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ keitimas atliktas pakeičiant projektų pavadinimus, įrašant projektų etapus ir įrašant 

arba keičiant projektams priskirtus produktus  ir jų  vertinimo kriterijus. Keitimai atlikti 

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

gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir regiono savivaldybių 

administracijų pateiktus trumpus projektų aprašymus bei pateiktus duomenis. Vadovaujantis 

regioninių planų rengimo metodikos reikalavimais šis plano keitimas suderintas su Vidaus reikalų 

ministerija. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

 Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros 

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

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-

725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 
 

Pagal kvietime nustatytą terminą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų 

sąrašui sudaryti pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (toliau - 

Priemonė) buvo gauti du projektiniai pasiūlymai, kurie įvertinti teigiamai. Projektų bendra ES lėšų 

suma sudaro 239 708 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 1 246 301 Eur. Priemonės projektų 

finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA) Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų 

limitas yra 1 486 009 Eur. Atsižvelgiant į Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planą, šiai 
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priemonei įgyvendinti, planuojami dar trys projektai. Jų investicijų poreikiui įvertinti, privalo būti 

rengimai investiciniai projektai. Atsižvelgiant į tai, tokių projektinių pasiūlymų pateikimo data buvo 

nustatyta vėlesnė, iki 2017-05-15. Juos įvertinus, Alytaus regiono plėtros tarybai bus teikiamas 

sprendimo projektas dėl Priemonės projektų sąrašo pakeitimo. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos 

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

Aprašas) 11 punktu, 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 (toliau – PFSA) 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 pateiktas 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 (2 

priedas (excel lentelės)). Priemonės PFSA Alytaus regionui nustatyta stebėsenos minimali rodiklio 

reikšmė (2) būtų tenkinama įgyvendinus šiuos du projektus. Anksčiausias paraiškos pateikimo 

terminas – 2017 m. birželio mėn. 30 d. Reikalavimas, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų 

mažesnis nei 30 dienų po projektų sąrašo patvirtinimo tenkinamas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 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 
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reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

 

3. 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. 

 

Š. m. balandžio 24 d. gautas Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštas, kuriame 

prašoma Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ esančio 

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

reglamentus ir principus“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą 

„2017-03-14“ pakeisti į „2017-05-19“. Termino nukėlimas 2 mėnesiais ir 5 dienomis neprieštarauja 

iš ES SF lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nuostatoms. Šį 

terminą prašė pakeisti dėl užtrukusių procedūrų, reikalingų prie paraiškos pridedamų dokumentų 

parengimui. Savivaldybės administracija 2017-04-14 raštu Nr. SD-4805 kreipėsi į Aplinkos 

projektų valdymo agentūrą bei LR Aplinkos ministeriją dėl paraiškos pagal priemonę Nr. 05.5.1-

APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ pateikimo termino atidėjimo iki 2017-07-14, tačiau, 

atsižvelgiant į Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas ir riziką, kad iki apraše 

nustatyto termino (2018-12-31) projekto veiklos nebus įgyvendintos, minėtos institucijos pritarė 

paraiškos pateikimo terminą atidėti ne vėliau kaip iki 2017-05-19. Toks pakeitimas Projektų 

finansavimo sąlygų apraše suplanuotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi 

būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, reikalavimo tenkinimui įtakos neturės. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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).  

 

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


