
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-08-02  Nr. 51/6P-13    

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. liepos 20 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. liepos 27 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta. 

 Posėdžio sekretorė – Izida Baliukynienė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Algis Kašėta – Varėnos  rajono savivaldybės meras; 

4. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

6. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys;  

7. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

9. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr. 08.4.2-

ESFA-R-615 „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo projekto derinimo. 

 

6. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr. 08.1.3-
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CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

tvirtinimas. 
 

Priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau - 

Priemonė) projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA) Alytaus regionui numatytas ES 

struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1.263.272,00 Eur. 

Buvo gauti keturi projektiniai pasiūlymai (Druskininkų, Lazdijų rajono, Alytaus miesto ir 

Alytaus rajono savivaldybių administracijų). Visi projektiniai pasiūlymai įvertinti teigiamai. 

Projektų bendra ES lėšų suma sudaro 1.017.744,00 Eur. 

Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 245.528,00 Eur. Varėnos rajono savivaldybės 

administracija projekto 245.527,00 Eur sumai, kuris suplanuotas Alytaus regiono plėtros plane  

(toliau - Planas) nepateikė, taip pat neinformavo, ar šį projektą planuoja įgyvendinti. Kvietimas 

teikti projektinius pasiūlymus yra pasibaigęs. Jeigu Varėnos rajono savivaldybės administracija 

norėtų pateikti projektinį pasiūlymą, reikėtų kreiptis į Susisiekimo ministeriją, prašant skelbti 

papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus nesuplanuotai ES lėšų sumai (245.528,00 Eur). 

Jeigu savivaldybės administracija neplanuoja teikti šio projekto, Regiono plėtros taryba turėtų 

apsvarstyti projekto išbraukimą iš Plano ir naujo projekto į Planą įtraukimą, arba esamų projektų 

apimties padidinimą tam kad būtų suplanuotos visos regionui skirtos ES lėšos. 

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 (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 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 (2 priedas (Excel lentelės)).  

Priemonės PFSA Alytaus regionui nustatyta stebėsenos minimali rodiklio P.S.325 „Įsigytos 

naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“ reikšmė (4 vnt.) būtų tenkinama dvigubai (8 

vnt.), tačiau 2018 m. PFSA nustatyta tarpinė reikšmė (4 vnt.) nebūtų pasiekta, taip pat 2017-2018 

m. nebūtų pasirašyta sutarčių ES lėšų sumai nurodytai PFSA bei tikėtina, kad nebūtų 2018-2023 m. 

pripažintos visos PFSA nurodytos ES lėšos deklaruotinomis Europos Komisijai. Atsižvelgiant į tai, 

kad LR Susisiekimo ministerija 2017-06-28 raštu Nr. 2-2143 suderino Alytaus miesto ir Alytaus 

rajono paraiškų pateikimo termino nukėlimą į 2018 metų II ketvirtį bei planuoja artimiausiu metu 

atitinkamai pakeisti PFSA, projektų sąrašas teisės aktams neprieštaraus. 

Anksčiausias paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. (reikalavimas, kad 

paraiškos pateikimo terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų sąrašo patvirtinimo – 

tenkinamas).  

Atsižvelgiant į PFSA 26.2 p. p. projektų pirkimo procedūras turi vykdyti pareiškėjų įgaliota 

perkančioji organizacija, kuri iki paraiškų pateikimo privalo su įgyvendinančiąja institucija 

suderinti transporto priemonių pirkimų dokumentus. Regiono plėtros taryba, siekdama paspartinti 

projektų parengtumo sąlygų vykdymą Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių administracijoms, 
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planuojančioms teikti paraiškas jau š. m. rugsėjo mėn., 2017-07-11 raštu Nr. 51/6D-188 kreipėsi į 

LR Susisiekimo ministeriją dėl suderinimo paskirti regione dvi perkančiąsias organizacijas: vieną - 

elektrinės traukos viešojo transporto priemonių pirkimui (Lazdijų raj. ir Druskininkų savivaldybių 

administracijų projektams), antrą  – viešojo transporto priemonių, varomų gamtinėmis dujomis, 

pirkimui atlikti (Alytaus m. ir Alytaus raj. savivaldybių administracijų projektams). Tačiau LR 

Susisiekimo ministerija informavo, kad 2 perkančiąsias organizacijas bus galima paskirti tik po 

PFSA pakeitimo (derinimo procedūros jau pradėtos), dėl ko kyla rizika, jog projektų parengtumo 

sąlygos iki paraiškų pateikimo dar nebus įvykdytos ir jų terminus tektų nukelti vėlesniam laikui, 

priklausomai nuo to, kada Susisiekimo ministerija pakeis PFSA. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą (pridedama).  

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

2.1. Jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 

2.2. Jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

2.3. Jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl 

ministerijos ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu 

susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), 

kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

3. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.1. Jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2. Jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir 

kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  

3.3. Jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. Jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

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

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

 

2. 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. 
 

2017 m. birželio 16 d. gautas Druskininkų savivaldybės administracijos raštas Nr. S12-

1954-(23.2.), kuriame prašoma dėl užsitęsusių techninio projekto pirkimo procedūrų pakeisti 

projekto „Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir 

pritaikymas kultūros poreikiams“ paraiškos pateikimo datą iš „2017-08-01“ į „2017-12-29“. Datos 
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perkėlimas reikalingas, norint įvykdyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 29.2.2, 29.2.3 ir 29.2.4 

papunkčių reikalavimus dėl projekto parengtumo iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai 

pateikimo. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą, 4 mėn. ir 28 d., nepažeidžiant 

teisės aktuose nustatytų apribojimų. Projekto pradžia numatoma – 2018 m. kovo 1 d., trukmė – 17 

mėn. 

Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal keičiamą informaciją (2 

priedas). Dėl projekto paraiškos termino nukėlimo nebus tenkinamas reikalavimas 2017 metais 

pasirašyti sutartis už regionui numatytą ES lėšų sumą, tačiau PFSA suplanuotų Europos Sąjungos 

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

reikalavimas bus išpildytas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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). 

 

3. 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. 

 

Š. m. liepos 17 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 1-2225 „Dėl 

paraiškos pateikimo datos pakeitimo“ kreipėsi prašydama projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra 

Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje” paraiškos 

pateikimo datą pakeisti iš „2017 08 01“ į „2017 10 02“.  Datos perkėlimas reikalingas norint 

įvykdyti priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatytus parengtumo reikalavimus (raštas pridedamas).  

Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą, 2 mėn., nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų apribojimų. Projekto paraiškos pateikimo datą ir projekto pradžią nustačius 2 mėn. vėliau, 

priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo už 

regionui numatytą ES lėšų sumą ir ES lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis būtų 

įvykdomi. Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal keičiamą informaciją (2 

priedas). 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 
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 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). 

 

4. 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. 

 

Projekto sąrašo keitimas inicijuojamas, atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos 2017 m. liepos 5 d. prašymu Nr. (3.10.)K26-2290 patikslintą Alytaus regiono 2014-

2020 m. plėtros planą, kuriame buvo sumažintas projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir 

įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“ lėšų poreikis, nes vykdant pastatų griovimo 

darbų viešąjį pirkimą buvo sutaupyta planuotų lėšų suma. Šiuo sprendimu projektų sąraše 

sumažinama Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

(ES lėšos – 626 057 Eur ir kitos lėšos atitinkamai), sudarant sąlygas teikti naują projektinį 

pasiūlymą dėl priemonės nesuplanuotų lėšų panaudojimo ir regionui nustatytų stebėsenos rodiklių 

pasiekimo.  

Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių 

fondų lėšų limitas yra 2.131.629,00 Eur. Regiono projektų sąraše nesuplanuotos lėšos sudaro 

918.151,16 Eur. Projektinius pasiūlymus dar turi pateikti: Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajono 

savivaldybių administracijos. Atkreiptinas dėmesys, kad Alytaus regiono plėtros plane liko 

nesuplanuotų 6998 Eur ES lėšų. 

Toks pakeitimas netenkintų reikalavimo dėl Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

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

sutartys, taip pat reikalavimo dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, bei regionui nustatytų siektinų tarpinės ir galutinės 

stebėsenos rodiklio „teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės,  plotas“ 

reikšmių pasiekimo iki bus pateiktas ir įvertintas naujas projektinis pasiūlymas ir papildytas regiono 

projektų sąrašas. Papildomas projektas, kuriuo būtų siekiamos rodiklio R.N. 091 (teritorijų, kuriose 

įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės,  plotas, Ha) reikšmės, į Alytaus regiono plėtros 

planą įtrauktas 2017-07-18 Tarybos sprendimu, regiono plėtros plano pakeitimas buvo suderintas su 

Aplinkos ministerija. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus galioja iki 2018-06-26. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

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). 
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  5. SVARSTYTA. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės 

priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimas. 

 

Pasiūlymai ir pastabos dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto: 

  1. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 40 punkte siūlome netiesiogines 

išlaidas ir kitas išlaidas pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą tinkamomis laikyti ne daugiau kaip 

10 proc. nuo projekto vertės, vietoje 5 proc. 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

  2. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 11 punkte nurodoma, kad pacientams 

tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu bus skiriami talonai maisto produktams įsigyti ir 

kompensuojamos kelionės į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal į namus išlaidos. Tačiau 

apraše nėra nurodyta fiksuoto įkainio maisto produktų talonui. 

Balsavimo rezultatai: pastabai pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

  3. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 26 punkte nurodytos siektinos 

reikšmės. Manome, kad nėra realu iki 2018 m. gruodžio 31 d. Alytaus miestui pasiekti, kad 95 

pacientai gautų paslaugas. Vidutiniškai per metus Alytaus mieste tokias paslaugas galėtų gauti apie 

30 pacientų. Nuo 2017 m. sausio 1 d. savivaldybės DOTS kabinete paslaugos teikiamos 7 

pacientams. Siūloma, kad siektina reikšmė iki 2018-12-31 būtų pagal realias galimybes.  

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

  4. Siūlome, kad projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos būtų tinkamos 

finansuoti. 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

  5. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekte siūlome nenumatyti Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų paskirstymo Lietuvos savivaldybėms, t. y. išbraukti 9 ir 13 

punktus. 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 3 tarybos nariai (iš 9). 

 

NUTARTA: 

Pateikti LR Vidaus reikalų ministerijai sekančias pastabas/ pasiūlymus: 

1. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 40 punkte siūlome netiesiogines 

išlaidas ir kitas išlaidas pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą tinkamomis laikyti ne daugiau kaip 

10 proc. nuo projekto vertės, vietoje 5 proc. 

2. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 11 punkte nurodoma, kad 

pacientams tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu bus skiriami talonai maisto produktams 

įsigyti ir kompensuojamos kelionės į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal į namus išlaidos. 

Tačiau apraše nėra nurodyta fiksuoto įkainio maisto produktų talonui. 

3. Priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 aprašo projekto 26 punkte nurodytos siektinos 

reikšmės. Manome, kad nėra realu iki 2018 m. gruodžio 31 d. Alytaus miestui pasiekti, kad 95 

pacientai gautų paslaugas. Vidutiniškai per metus Alytaus mieste tokias paslaugas galėtų gauti apie 

30 pacientų. Nuo 2017 m. sausio 1 d. savivaldybės DOTS kabinete paslaugos teikiamos 7 

pacientams. Siūloma, kad siektina reikšmė iki 2018-12-31 būtų pagal realias galimybes.  

4.  Siūlome, kad projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos būtų tinkamos 

finansuoti. 

 

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

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės 

priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimas. 
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Pasiūlymai ir pastabos dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto: 

1. Pagal Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto pagal FSA projekto 36.5 

punktą stacionaras (ligoninė) negali būti pareiškėjas ir įsigyti įrangos, o pagal FSA projekto 13.5 

punktą lyg ir leidžiama jam būti pareiškėju, siūlome, kad būtų leista rajonų ligoninėms  gauti šį 

finansavimą stacionarinei slaugai (infrastuktūrai ir įrangai ), o ypač toms ligoninėms, kurios 2007-

2013 metų finansavimo periodu nepasinaudojo ES lėšomis. 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 7 tarybos nariai (iš 9). 

2. Pagal Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 36.4 papunktį vykdant veiklas 

pagal 13.1, 13.4 ir 13.5 papunkčius, projektui skiriama lėšų suma skaičiuojama atsižvelgiant į prie 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių (skaičiuojami prie asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos prisirašę pacientai 2017 m. birželio 30 dienai). Siūlome papildyti šį 

punktą ir įvesti papildomą finansavimą tikslinėms teritorijoms, bet neviršijant regionui skirtų 

finansavimo kvotų, taip leidžiant maksimaliai efektyviai panaudoti ES lėšas ir taip leisti išspręsti 

tikslinėse teritorijose esančias problemas,  pvz. 36.4.4. tikslinių teritorijų savivaldybėse prisirašiusių 

pacientų veikloms skiriamas finansavimas skaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 

18.  

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 8 tarybos nariai (iš 9). 

3. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 43 punkte išlaidų kategorijai 

„Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ 13.1 ir 13.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms 

išlaidos statybos darbams ir susijusioms būtinoms inžinerinėms paslaugoms vietoje „negali viršyti 

25 proc. projekto veiklų finansavimo apimties vertės“ įrašyti „negali viršyti 50 proc. projekto veiklų 

finansavimo apimties vertės“.  

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 

4. Siūlome pakeisti Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 36.4.2 papunktį ir jį 

išdėstyti taip: „nuo 10 001 iki 100 000 prisirašiusių pacientų veikloms skiriamas finansavimas 

skaičiuojant prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 15.“ 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 5 tarybos nariai (iš 9). 

5. Siūlome tikslinti Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 13.3 papunktį, kad 

būtų tinkamos finansuoti lėšos jau įkurtiems DOTS kabinetams jas susigrąžinant iš šios priemonės. 

Balsavimo rezultatai: siūlymui pritarė – 7 tarybos nariai (iš 9). 

6. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 16 punkte numatyta, kad įgyvendinti 

8 psl.. II skyriaus  13. 5 priemonę būtų trukdis pagal I skyriaus 16 punktą, jei įstaiga vykdo Integrali 

pagalba į namus projektą. Norim pastebėti, kad pagal projektą  integralių paslaugų  teikimas yra tik 

projekte numatytam tiksliniam asmenų skaičiui, kuris apibrėžtas projekto veiklomis ir finansais tik 

tam tikram asmenų skaičiui.  Poliklinikoje paslauga integrali pagalba į namus yra teikiama 75 

nuolatinės slaugos  poreikį turintiems  asmenims, kai įstaigoje prisirašiusių ir turinčių nuolatinę 

slaugą asmenų yra per 600.  Integralios pagalbos į namus projektus vykdo visos savivaldybės ir tai 

neturėtų užkirsti kelio tobulinti šią paslaugą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Paliatyvios 

pagalbos paslaugos į namus pagal tą projektą neteikiamos, be to slaugomų asmenų skaičius 

įstaigoje, kuriems pripažintas nuolatinės slaugos poreikis yra daug didesnis ir tai atlieka įstaigoje 

dirbančios slaugytojos, turėdamos ribotas transporto ir priemonių galimybes.  Taigi 13. 5 punktas 

galėtų būti įgyvendinamas, tik suprantama nedubliuojant pacientų tikslinės grupės  ir apimant   kitus 

pacientus, kuriems  yra slaugos namuose ar  paliatyvios pagalbos namuose poreikis. Tuo būtų 

prisidedama prie slaugos paslaugų namuose kokybės gerinimo, paslaugų namuose modulio 

tobulinimo ir kt.   

Balsavimo rezultatai: pastabai pritarė – 9 tarybos nariai (iš 9). 
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NUTARTA: 

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimo priėmimui reikalinga ne mažiau kaip pusės visų Regiono 

plėtros tarybos narių balsų, t. y. 7 balsų, pateikti LR Vidaus reikalų ministerijai sekančias pastabas/ 

pasiūlymus: 

1. Pagal Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto pagal FSA projekto 36.5 

punktą stacionaras (ligoninė) negali būti pareiškėjas ir įsigyti įrangos, o pagal FSA projekto 13.5 

punktą lyg ir leidžiama jam būti pareiškėju, siūlome, kad būtų leista rajonų ligoninėms  gauti šį 

finansavimą stacionarinei slaugai (infrastuktūrai ir įrangai ), o ypač toms ligoninėms, kurios 2007-

2013 metų finansavimo periodu nepasinaudojo ES lėšomis. 

2. Pagal Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 36.4 papunktį vykdant 

veiklas pagal 13.1, 13.4 ir 13.5 papunkčius, projektui skiriama lėšų suma skaičiuojama atsižvelgiant 

į prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių (skaičiuojami prie asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos prisirašę pacientai 2017 m. birželio 30 dienai). Siūlome papildyti šį 

punktą ir įvesti papildomą finansavimą tikslinėms teritorijoms, bet neviršijant regionui skirtų 

finansavimo kvotų, taip leidžiant maksimaliai efektyviai panaudoti ES lėšas ir taip leisti išspręsti 

tikslinėse teritorijose esančias problemas,  pvz. 36.4.4. tikslinių teritorijų savivaldybėse prisirašiusių 

pacientų veikloms skiriamas finansavimas skaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 

18. 

3. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 43 punkte išlaidų kategorijai 

„Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ 13.1 ir 13.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms 

išlaidos statybos darbams ir susijusioms būtinoms inžinerinėms paslaugoms vietoje „negali viršyti 

25 proc. projekto veiklų finansavimo apimties vertės“ įrašyti „negali viršyti 50 proc. projekto veiklų 

finansavimo apimties vertės“.  

4. Siūlome tikslinti Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 13.3 papunktį, 

kad būtų tinkamos finansuoti lėšos jau įkurtiems DOTS kabinetams jas susigrąžinant iš šios 

priemonės. 

5. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekto 16 punkte numatyta, kad 

įgyvendinti 8 psl.. II skyriaus  13. 5 priemonę būtų trukdis pagal I skyriaus 16 punktą, jei įstaiga 

vykdo Integrali pagalba į namus projektą. Norim pastebėti, kad pagal projektą  integralių paslaugų  

teikimas yra tik projekte numatytam tiksliniam asmenų skaičiui, kuris apibrėžtas projekto veiklomis 

ir finansais tik tam tikram asmenų skaičiui.  Poliklinikoje paslauga integrali pagalba į namus yra 

teikiama 75 nuolatinės slaugos  poreikį turintiems  asmenims, kai įstaigoje prisirašiusių ir turinčių 

nuolatinę slaugą asmenų yra per 600.  Integralios pagalbos į namus projektus vykdo visos 

savivaldybės ir tai neturėtų užkirsti kelio tobulinti šią paslaugą asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms. Paliatyvios pagalbos paslaugos į namus pagal tą projektą neteikiamos, be to slaugomų 

asmenų skaičius įstaigoje, kuriems pripažintas nuolatinės slaugos poreikis yra daug didesnis ir tai 

atlieka įstaigoje dirbančios slaugytojos, turėdamos ribotas transporto ir priemonių galimybes.  Taigi 

13. 5 punktas galėtų būti įgyvendinamas, tik suprantama nedubliuojant pacientų tikslinės grupės  ir 

apimant   kitus pacientus, kuriems  yra slaugos namuose ar  paliatyvios pagalbos namuose poreikis. 

Tuo būtų prisidedama prie slaugos paslaugų namuose kokybės gerinimo, paslaugų namuose 

modulio tobulinimo ir kt.   

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

Posėdžio pirmininkas                                                                Algis Kašėta 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Izida Baliukynienė  


