
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 51/6P-9    

Alytus 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2019 m. rugpjūčio 26 d.  

Rašytinės procedūros baiga – 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

Posėdžio pirmininkas Nerijus Cesiulis. 

Posėdžio sekretorė Giedrė Urkienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegijos atstovė. 

2. Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras. 

3. Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. 

4. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras. 

5. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė. 

6. Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys.  

7. Sigitas Leonavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas. 

8. Dalia Matukienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo.  

9. Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė.  

10. Aistė Pranckuvienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė. 

11. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys.  

12. Lina Sosunovičienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovė.  

13. Rimas Švedkauskas, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“ atstovas. 

14. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys.  

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras.  

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Gediminas Daukšys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas.  

2. Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto tarybos narys. 

3. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras.   

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių iš 18. 

 

Posėdžio metu Tarybos narei Aistei Pranckuvienei, kuri nedalyvavo pirmajame Alytaus 

regiono plėtros tarybos posėdyje, vykusiame 2019 m. rugpjūčio 19 d., išsiųsta pasirašyti 

nešališkumo deklaracija.  Pasirašytą nešališkumo deklaraciją tarybos narė Alytaus regiono plėtros 

tarybos sekretoriatui pateikė kartu su balsavimo lapu.  

Druskininkų savivaldybė informavo, kad posėdyje dėl laikino nedarbingumo nedalyvaus 

tarybos narys Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

kelių vystymas“ pakeitimo. 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ pakeitimo. 

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ pakeitimo. 
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5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo. 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ pakeitimo. 

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo. 

10. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.2.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ pakeitimo. 

11. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11 

„Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo. 

12. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo  objektus“ pakeitimo. 

13. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus 

judumo priemonių diegimas“ pakeitimo. 

14. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo.  

15.  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 5.1.1-APVA-R-007 

„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-

R-511 „Vietinių kelių vystymas“ pakeitimo. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS)  informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas 

savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ esančių 7 projektų, pasirašytos visų projektų sutartys. Vienas projektas yra baigtas.  

Po sutarties pasirašymo keičiamos projekto „Saugaus eismo priemonių diegimas Alytaus 

mieste“ finansavimo šaltinių sumos (Eur): ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „250.299,00“ įrašant 

„233.024,78“, savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „65.315,60“ įrašant „41.122,02“ ir atitinkamai 

keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „315.614,60“ įrašant „274.146,80“ t. y. finansavimo 

sutartimi buvo numatyta projekto išlaidų suma 41.467,80 Eur mažesnė ir 17.274,22 Eur skirta 

mažiau ES pramos lėšų.  

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašą skirta 3.247.669 Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų 

rezervu. Pakeitus regiono projektų sąrašą, bus nesuplanuota 212.136,22 ES paramos lėšų: iš jų 

194.860 Eur veiklos rezervo lėšos ir 17.274,22 Eur liko nepanaudota pasirašius projekto sutartį 

mažesnei sumai negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše ir 2 Eur likę 

nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos regiono projektų sąraše.  
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Pridedamas (3 priedas) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms 

tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas 

vadovaujantis stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014.  

Dėl minėto projekto ES paramos lėšų sumažėjimo po sutarties pasirašymo, reikalavimas dėl 

projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys yra vykdomas (visos projektų sutartys 

pasirašytos 2017-2019 m., PFSA numatyta iki 2020 m.). Reikalavimas dėl į regiono projektų sąrašą 

(toliau – projektų sąrašas) įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti 

Europos Komisijai, tikėtina bus vykdomas. Visos lėšos, tame tarpe ir ES paramos veiklos rezervo 

lėšos,  tikėtina bus deklaruotos iki 2020 m. (PFSA numatyta iki 2023 m.). Pagal SFMIS2014 

duomenis projektas „Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“ 

baigtas 2018-12-13. Reikalavimas dėl PFSA regionui nustatytų siektinų tarpinės ir galutinės 

stebėsenos rodiklio reikšmių pasiekimo, vykdomas. Projektu pasiektas numatytas stebėsenos 

rodiklis. Pagal SFMIS2014 duomenis suplanuotas projekto rodiklis – „Sugaištas kelionės 

automobiliu (išskyrus TEN-T kelius)“ laikas (kodas R. S. 342 ), mln. val., nepasiektas, nes pakeitus 

PFSA, minėto rodiklio nėra.“  

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

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.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.2.1-

CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.6 papunkčio nuostatas. Įvertinus patikslintą projektinį pasiūlymą 

„Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“, kuriame yra keičiami techniniai sprendiniai, 

nustatyta, kad  projektinis pasiūlymas atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 

punkte nustatytus reikalavimus ir keičiasi projekto informacija, nurodyta programos priemonės Nr. 

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąraše (toliau  – priemonės sąrašas).  

Priemonės sąraše keičiamos projekto „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ 

savivaldybės biudžeto lėšos (eurais), vietoje „78 261,00“ įrašant „203 615,01“. Atitinkamai 

keičiama šio projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) iš viso. 

Alytaus regionui priemonės 8.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) skirta 2 816 452,00 Eur ES lėšų. Pakeitus 

sąrašą liktų 1,36 Eur nesuplanuotų ES paramos lėšų  regionui skirtų priemonės įgyvendinimui.  

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 48 punkto reikalavimų, dėl priemonės Nr. 

8.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ finansavimo sąlygų apraše (toliau 

– PFSA) numatytų sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų, vykdymas keičiasi: reikalavimas dėl 

visų sutarčių pasirašymo 2018 metais nėra patenkintas, nes projekto „Kompleksinė Miklusėnų 
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gyvenvietės plėtra“ finansavimo sutartis numatoma pasirašyti tik 2019 metais, tačiau šis terminas 

buvo suderintas su LR vidaus reikalų ministerija. Reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų tikėtina bus 

tenkinamas 2021 metais (PFSA numatyta 2022 metai), jeigu bus suplanuotos ir panaudotos visos 

priemonės įgyvendinimui regionui skirtos ES paramos lėšos. PFSA numatyta galutinė stebėsenos 

rodiklio P.S.364 reikšmės tikėtina nebus pasiekta, o P.S.365 reikšmė tikėtina bus pasiekta, tačiau šie 

rodiklių pasiekimo neatitikimai PFSA reikalavimams yra derinti su LR vidaus reikalų ministerija 

(pridedama Excel lentelė).“  

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 

m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-

CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-

CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ pakeitimo. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS)  informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas 

savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ esančių 5 projektų, pasirašytos visų projektų 

sutartys. Baigtų projektų nėra. 

Trijų minėto sąrašo projektų po sutarčių pasirašymo keičiasi finansavimo šaltinių sumos 

(Eur), t. y. keičiasi: 

1. Projekto „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 

įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“ savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „59.862,00“ įrašant 

„59.861,88“ ir atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „597.457,00“ įrašant 

„597.456,88“, t. y. finansavimo sutartimi buvo numatyta projekto išlaidų suma 0,12 Eur mažesnė. 

2. Projekto „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „7.859,00“ įrašant 

„79.091,68“ ir atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „104.792,00“ įrašant 

„176.024,68“, t. y. finansavimo sutartimi buvo numatyta projekto išlaidų suma 71.232,68 Eur 

didesnė. 

 3. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje 

modernizavimas“ savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „10.016,00“ įrašant „10.026,21“ ir 

atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „133.544,00“ įrašant „133.554,21“, t. y. 

finansavimo sutartimi buvo numatyta projekto išlaidų suma 10,21 Eur didesnė. 
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Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą skirta 

1.138.588 Eur ES paramos lėšų. Visos ES paramos lėšos regione yra suplanuotos.  

Projektų sąrašo pakeitimas (nesikeičia ES paramos lėšos, nėra baigtų projektų, paraiškos 

pateiktos numatytu laiku) neįtakoja stebėsenos rodiklių reikšmių bei Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėse numatytų reikalavimų, dėl Projektų finansavimo sąlygų apraše 

suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir 

kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK.  

Pridedamas (3 priedas) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms 

tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas 

vadovaujantis stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014.  

Reikalavimas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) suplanuotų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys yra vykdomas (visos 

projektų sutartys pasirašytos 2018 m. PFSA numatyta iki 2018 m.). Reikalavimas dėl į regiono 

projektų sąrašą (toliau – projektų sąrašas) įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis 

deklaruoti Europos Komisijai, tikėtina bus vykdomas. Visos lėšos, tame tarpe ir planuojamos ES 

paramos veiklos rezervo lėšos (75.321,58 Eur), tikėtina bus deklaruotos iki 2020 m (PFSA 

numatyta iki 2020 m.).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 51/6S-45 „Dėl Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-

CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ pakeitimo. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS)  informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas 

savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius bei 22.3 papunkčio nuostata, kai baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiai 

institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui 

įgyvendinti išmokėtas lėšas, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“ esančių 5 projektų, pasirašytos visų projektų sutartys. Du projektai yra 

baigti.  

Po sutarties pasirašymo keičiamos projekto „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų 

aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ finansavimo šaltinių 
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sumos (Eur):  savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „8.013,00“ įrašant „8.013,41“ ir atitinkamai 

keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „106.845,00“ įrašant „106.845,41“ t. y. finansavimo 

sutartimi buvo numatyta projekto išlaidų suma 0,41 Eur didesnė. 

Keičiami baigtų projektų finansavimo šaltiniai (Eur) pagal įgyvendinančios institucijos 

patvirtintą galutinį mokėjimo prašymą: 

1. Projekto „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų 

sav.“ (baigtas 2019-05-29): ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „139.295,00“ įrašant „139.290,35“, 

LR valstybės biudžeto lėšos vietoje „12.291,00,00“ įrašant „12.290,59“, savivaldybės biudžeto 

lėšos vietoje „12.291,00“ įrašant „12.290,59“ ir atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ 

vietoje „163.877,00“ įrašant „163.871,53“ t. y. pagal įgyvendinančios institucijos patvirtintą 

galutinį mokėjimo prašymą, projekto išlaidų suma 5,47 Eur mažesnė ir 4,65 Eur skirta mažiau ES 

pramos lėšų. 

2. Projekto „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono 

savivaldybėje“ (baigtas 2019-07-18): ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „166.412,00“ įrašant 

„166.410,14“, LR valstybės biudžeto lėšos vietoje „14.683,00“ įrašant „14.682,84“, savivaldybės 

biudžeto lėšos vietoje „14.683,00“ įrašant „14.683,83“ ir atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė 

„iš viso“ vietoje „195.778,00“ įrašant „195.776,81“ t. y. pagal įgyvendinančios institucijos 

patvirtintą galutinį mokėjimo prašymą, projekto išlaidų suma 1,19 Eur mažesnė ir 1,86 Eur skirta 

mažiau ES pramos lėšų. 

Abu baigti projektai pasiekė ne mažesnius, nei suplanuota regiono plėtros plane rodiklius. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą skirta 1.142.378 Eur ES paramos lėšų. Pakeitus 

regiono projektų sąrašą, nesuplanuota 7,51 Eur ES paramos lėšų.  

Pridedamas (3 priedas) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms 

tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas 

vadovaujantis stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014.  

Dėl minėtų projektų ES paramos lėšų sumažėjimo po sutarčių pasirašymo (lieka 

nesuplanuota 7,51 Eur ES paramos lėšų), reikalavimas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau – PFSA) suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos 

projektų sutartys yra vykdomas, išskyrus 7,51 Eur ES paramos lėšas (visos projektų sutartys 

pasirašytos 2017 m., PFSA numatyta iki 2017 m.). Reikalavimas dėl į regiono projektų sąrašą 

(toliau – projektų sąrašas) įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti 

Europos Komisijai, tikėtina bus vykdomas. Visos lėšos, tame tarpe ir planuojamos ES paramos 

veiklos rezervo lėšos (162.391,01 Eur), tikėtina bus deklaruotos iki 2020 m. (PFSA numatyta iki 

2022 m.). Pagal SFMIS2014 duomenis 2 projektai baigti. Reikalavimas dėl PFSA regionui 

nustatytų siektinų tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklio reikšmių pasiekimo, vykdomas: pasiekti 

numatyti rodikliai, dviejų iš jų pasiektas didesnis nei numatyta.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus  regiono plėtros tarybos 2017 

m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-29 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija. 
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5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 09.1.3-

CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS)  informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas 

savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius bei 22.3 papunkčio nuostata, kai baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiai 

institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui 

įgyvendinti išmokėtas lėšas, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ esančių 5 projektų, pasirašytos visos projektų sutartys. Du  

projektai yra baigti.  

Po sutarties pasirašymo keičiamos projekto „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių 

erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ finansavimo šaltinių sumos (Eur): savivaldybės biudžeto lėšos 

vietoje „319.845,07“ įrašant „319.813,88“ ir atitinkamai keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ 

vietoje „856.456,07“ įrašant „856.424,88“, t. y. finansavimo sutartimi buvo numatyta projekto 

išlaidų suma 31,19 Eur mažesnė. 

Keičiami baigtų projektų finansavimo šaltiniai (Eur) pagal įgyvendinančios institucijos 

patvirtintą galutinį mokėjimo prašymą: 

1. Projekto „Neformaliojo švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje infrastruktūros 

tobulinimas“ (baigtas 2019-04-02): ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „115.442,00“ įrašant 

„115.440,99“, savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „20.372,00“ įrašant „20.373,00“ ir atitinkamai 

keičiasi bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „135.814,00“ įrašant „135.813,99“, t. y. pagal 

galutinį mokėjimo prašymą buvo numatyta projekto išlaidų suma 0,01 Eur mažesnė ir 1,01  Eur 

skirta mažiau ES pramos lėšų. 

2. Projekto „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ 

(baigtas 2019-07-03): ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „124.266,00“ įrašant „122.917,81“, 

savivaldybės biudžeto lėšos (Eur) vietoje „21.929,00“ įrašant „22.192,88“ ir atitinkamai keičiasi 

bendra projekto vertė „iš viso“ vietoje „146.195,00“ įrašant „145.110,69“, t. y. pagal galutinį 

mokėjimo prašymą buvo numatyta projekto išlaidų suma 1.084,31 Eur mažesnė ir 1.348,19 Eur 

skirta mažiau ES pramos lėšų. 

Abu baigti projektai pasiekė ne mažesnius, nei suplanuota regiono plėtros plane rodiklius. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą skirta 1.486.009 Eur ES paramos 

lėšų. Pakeitus regiono projektų sąrašą lieka 1.350,20 Eur ES paramos lėšų.  

Pridedamas (3 priedas) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms 

tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas 

vadovaujantis stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014.  

Dėl minėtų projektų ES paramos lėšų sumažėjimo po sutarčių pasirašymo (lieka 

nesuplanuota 1.350,20 Eur ES paramos lėšų), reikalavimas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau – PFSA) suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos 

projektų sutartys yra vykdomas, išskyrus 1.350,20 Eur ES paramos lėšas (visos projektų sutartys 

pasirašytos 2017 m., PFSA numatyta iki 2018 m.). Reikalavimas dėl į regiono projektų sąrašą 

(toliau – projektų sąrašas) įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti 

Europos Komisijai, tikėtina bus vykdomas Visos lėšos, tame tarpe ir planuojamos ES paramos 

veiklos rezervo lėšos (147.562,06 Eur), tikėtina bus deklaruotos iki 2020 m. (PFSA numatyta iki 
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2020 m.). Pagal SFMIS2014 duomenis 2 projektai baigti. Reikalavimas dėl PFSA regionui 

nustatytų siektinų tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklio reikšmių pasiekimo, vykdomas: pasiekti 

numatyti rodikliai, vienas iš jų pasiektas didesnis nei numatyta.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti 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, patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 51/6S-26 „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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS)  informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas 

savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ esančių 6 projektų, pasirašytos visos projektų sutartys. Vienas projektas yra 

baigtas (2018-12-19).  

Dviejų minėto sąrašo projektų po sutarčių pasirašymo keičiamos finansavimo šaltinių sumos 

(Eur), t. y. keičiama: 

1. Projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“: ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „411.789,06“ įrašant 

„411.788,90“ ir LR valstybės biudžeto lėšos vietoje „36.334,16“ įrašant „36.334,32“ t. y. 

finansavimo sutartimi perskirstytos lėšos tarp šių finansavimo šaltinių 0,16 Eur (ES paramos lėšų 

0,16 Eur skirta maižiau). Finansavimo sutartimi numatyta projekto išlaidų suma nesikeičia. 

2. Projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“: 

savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „11.250,00“ įrašant „34.855,67“ ir atitinkamai keičiasi bendra 

projekto vertė „iš viso“ vietoje „150.000,00“ įrašant „173.605,67“, t. y. finansavimo sutartimi 

numatyta projekto išlaidų suma 23.605,67 Eur didesnė. ES paramos lėšos nesikeičia. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašą skirta 3.697.302,00 ES paramos lėšų. Pakeitus regiono projektų 

sąrašą lieka nesuplanuota 2,42 Eur ES paramos lėšų.  

Pridedamas (3 priedas) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms 

tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas 

vadovaujantis stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014.  

Dėl projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas 

ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ES paramos lėšų sumažėjimo po sutarties pasirašymo, 
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reikalavimas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) suplanuotų ES struktūrinių 

fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys yra vykdomas (visos projektų 

sutartys pasirašytos 2017-2018 m., PFSA numatyta iki 2020 m.). Reikalavimas dėl į regiono 

projektų sąrašą (toliau – projektų sąrašas) įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis 

deklaruoti Europos Komisijai, tikėtina bus vykdomas. Visos lėšos tikėtina bus deklaruotos iki 2020 

m. (PFSA numatyta iki 2023 m.). Pagal SFMIS2014 duomenis projektas „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) baigtas 2018-12-19. 

Reikalavimas dėl PFSA regionui nustatytų siektinų tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklio 

reikšmių pasiekimo, vykdomas Projektu pasiekta didesnė stebėsenos rodiklio reikšmė nei buvo 

suplanuota.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

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.  

 

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 04.5.1-TID-R-516-11 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – priemonės sąrašas) keitimo projektas parengtas vadovaujantis iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

22.3 papunkčiu, kai sąrašas turi būti keičiamas, baigus įgyvendinti regiono projektą 

(įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir 

regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas. 

Priemonės sąrašas keičiamas atlikus stebėseną pagal LR finansų ministerijos 2014-2020 m. 

laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemio (toliau – SFMIS 2014) duomenis. 2019 m. kovo 29 

d. buvo baigtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų 

plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje“ (toliau – 

projektas) finansavimo. SFMIS 2014 duomenimis baigus įgyvendinti projektą (įgyvendinančiajai 

institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas išlaidas projektui 

įgyvendinti išmokėtos lėšos yra mažesnės nei numatyta priemonės sąraše. Priemonės sąrašo 

projekte keičiamos preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje 

„100 658,08“ įrašant „84 948,28“, ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „73 501,00“ įrašant 

„66 466,77“, savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „27 157,08“ įrašant „18 481,51“. 

Pakeitus sąrašą liktų nesuplanuotų 14 105,54 Eur ES paramos lėšų skirtų regionui. Alytaus 

regiono integruotoje teritorijos vystymo programoje Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

(toliau – VRSA) projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir 

Žiedo gatvėse“ suplanuota panaudoti ES paramos lėšų iki 87 100,00 Eur. Sąraše šiam projektui 

suplanuota panaudoti 80 100 Eur. VRSA planuoja teikti patikslintą projektinį pasiūlymą dėl minėto 

projekto papildomo finansavimo. Įvertinus galimą VRSA projekto papildomą finansavimą, pakeitus 

priemonės sąrašą nepanaudotų ES paramos lėšų likutis būtų 7 105,54 Eur. 

Priemonės sąraše patikslinus projekto informaciją, Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklių 48 punkto reikalavimų, dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516-11 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 
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rekonstrukcija ir plėtra“ finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) numatytų sutarčių pasirašymo ir 

deklaruotinų lėšų, vykdymo reikalavimas: 

- dėl sutarčių pasirašymo tikėtina nebus vykdomas, jeigu 2019 metais nebus pasirašytos 

sutartys dėl papildomo projektų finansavimo 14 105,54 Eur ES paramos lėšų sumai; 

- reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų tikėtina nebus vykdomas 2023 metais, jeigu nebus 

pasirašytos sutartys dėl papildomo projektų finansavimo 14 105,54 Eur ES paramos lėšų sumai; 

- tikėtina, kad 2023 metais stebėsenos rodikliai P.S.321 ir P.S.322 bus pasiekti (pridedama 

Excel lentelė).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

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.  

 

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.1.3-

CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (toliau – priemonės sąrašas) keitimo projektas parengtas 

vadovaujantis: 

1.  Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu, kai sąrašas turi būti keičiamas, regiono projekto sutartį 

pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų 

sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono 

projektui skyrimo, regiono projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos 

paskirstymą pagal finansavimo šaltinius: 

1.1.  2019 m. vasario 19 d. buvo pasirašyta sutartis dėl Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo. Sutarties projektui tinkamų 

finansuoti išlaidų suma didesnė nei buvo suplanuota priemonės sąraše. Priemonės sąraše keičiamos 

preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „192 718,96“ įrašant 

„193 823,02“, savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „8 718,58“ įrašant „8 714,80“, privačios lėšos 

vietoje „5 735,42“ įrašant „6 843,26“. 

1.2. 2019 m. vasario 13 d. buvo pasirašyta sutartis dėl UAB „Druskininkų  šeimos 

klinika” projekto „UAB „Druskininkų šeimos klinika“ asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir efektyvumo didinimas“ (toliau – projektas) finansavimo. Projektui tinkamų 

finansuoti išlaidų suma mažesnė nei buvo suplanuota priemonės sąraše. Priemonės sąraše keičiamos 

preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „25 000,00“ įrašant „22 

790,00“, privačios lėšos vietoje „13 633,00“ įrašant „11 423,00“. 

1.3. 2019 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta sutartis dėl UAB Rasos Ambrazaitienės šeimos 

gydytojo kabineto projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo 

didinimas R. Ambrazaitienės ir L. Puzinovienės šeimos gydytojų kabinetuose“ (toliau – projektas) 
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finansavimo. SFMIS 2014 duomenimis sutartyje pakeistas tinkamų finansuoti išlaidų paskirstymas 

pagal finansavimo šaltinius. Priemonės sąraše keičiamos preliminarios projekto tinkamos finansuoti 

išlaidos (eurais) – ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „23 720,00“ įrašant „23 720,10“, Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos vietoje „2 093,00“ įrašant „2 092,90“. 

1.4. 2019 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta sutartis dėl VšĮ Alytaus miesto savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centro projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei 

optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre“ (toliau – projektas) finansavimo. Sutartyje 

pakeistas tinkamų finansuoti išlaidų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius. Priemonės sąraše 

keičiamos preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – savivaldybės biudžeto lėšos 

vietoje „3 777,00“ įrašant „0“, kitos viešosios lėšos vietoje „0“ įrašant „3 777,00“. 

1.5. 2019 m. kovo 8 d. buvo pasirašyta sutartis dėl VšĮ Alytaus poliklinikos projekto 

„Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas ir 

kokybės gerinimas“ (toliau – projektas) finansavimo. Sutartis pasirašyta dėl mažesnės finansavimo 

sumos, negu numatyta šiam projektui priemonės sąraše ir pakeičiant tinkamų finansuoti išlaidų 

paskirstymą pagal finansavimo šaltinius. Priemonės sąraše keičiamos preliminarios projekto 

tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „466 774,13“ įrašant „466 768,66“, 

savivaldybės biudžeto lėšos vietoje „42 954,13“ įrašant „0“, kitos viešosios lėšos vietoje „0“ įrašant 

„42 948,66“. 

1.6. 2019 m. vasario 22 d. buvo pasirašyta sutartis dėl VšĮ Alytaus rajono savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centro projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo. Sutarties 

projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma didesnė nei buvo suplanuota priemonės sąraše. Priemonės 

sąraše keičiamos preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „171 

636,00“ įrašant „172 142,73“, kitos viešosios lėšos vietoje „12 873,00“ įrašant „13 379,73“. 

1.7. 2019 m. kovo 4 d. buvo pasirašyta sutartis dėl VšĮ Varėnos pirminės sveikatos 

priežiūros centro projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 

Varėnos rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo. Sutartis pasirašyta dėl mažesnės 

finansavimo sumos, negu numatyta šiam projektui priemonės sąraše ir pakeičiant tinkamų 

finansuoti išlaidų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius. Priemonės sąraše keičiamos 

preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „192 664,27“ įrašant 

„192 664,18“, ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „163 764,63“ įrašant „163 764,55“, savivaldybės 

biudžeto lėšos vietoje „14 449,82“ įrašant „14 449,81“. 

2. Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos 

tvarkos aprašo 22.3 papunkčiu, kai priemonės sąrašas turi būti keičiamas, baigus įgyvendinti 

regiono projektą (įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal 

faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas: 

2.1. Keičiamos UAB „Disolis“ projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas UAB 

„Disolis““ (toliau – projektas) preliminarios projekto tinkamos finansuoti išlaidos (eurais) – iš viso 

vietoje „24 107,80“ įrašant „23 990,78“, ES struktūrinių fondų lėšos vietoje „14 778,00“ įrašant „15 

815,88“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos vietoje „1 304,00“ įrašant „266,12“, 

privačios lėšos vietoje „8 025,80“ įrašant „7 908,78“. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu projektui „Sveikatos priežiūros 

paslaugų gerinimas UAB „Disolis““ buvo skirtas finansavimas  padidinant ES paramos lėšas 1 

037,88 Eur bei atitinkamai sumažinant valstybės biudžeto lėšas. Alytaus regiono plėtros taryba 

2019 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 51/6D-57 kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministeriją  (toliau -

SAM) išdėstydama, kad ES paramos padidinimas projektui be Tarybos sprendimo nėra numatytas 

teisės aktuose. SAM 2019 m. birželio 25 d. el. paštu atsakė į raštą informuodama, kad sprendimas 

priimtas atsižvelgiant į tai, kad Finansų ministerija  teikė ministerijoms rekomendaciją dėl valstybės 

biudžeto lėšų (bendrojo finansavimo lėšų) taupymo, laikino pakeitimo ES fondų lėšomis. Sveikatos 

apsaugos ministerija skirdama finansavimą laikėsi principo, kad pritraukus daugiau nei 7,5 procento 

projekto vykdytojo / partnerio lėšų, atitinkamai yra mažinamos valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos. Bendrai tinkamos finansuoti projekto lėšos skiriamos išlaikant proporciją – 85 
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proc. ES fondų lėšų dalis bei 15 proc. pareiškėjo + bendrojo finansavimo lėšų dalis. Jeigu projekto 

vykdytojo lėšos viršija  15 proc., tai atitinkamai mažinama ES fondų lėšų dalis. Atsižvelgiant į 

SAM atsakymą parengtas priemonės sąrašo keitimas; 

2.2. Keičiamos UAB „Pagalba ligoniui“ projekto „UAB „Pagalba ligoniui“ teikiamų 

paslaugų efektyvumo didinimas“ (toliau – projektas) preliminarios projekto tinkamos finansuoti 

išlaidos (eurais) – iš viso vietoje „43 413,03“ įrašant „43 147,74“, ES struktūrinių fondų lėšos 

vietoje „36 901,08“ įrašant „36 675,58“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos vietoje 

„3 255,97“ įrašant „3 236,07“, privačios lėšos vietoje „3 255,98“ įrašant „3 236,09“. 

3. Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 20.1 papunkčiu. 

2019 m. balandžio 11 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus skyrius raštu 

Nr. 51/6D-54 kreipėsi į projekto “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas N. Jarašienės personalinėje įmonėje“ (toliau – projektas) teikėją Varėnos rajono 

savivaldybės administraciją (toliau – VRSA). Rašte buvo nurodyta, kad  atlikus stebėseną nustatyta, 

kad N. Jarašienės personalinė įmonė 2018 m. spalio mėnesį Centrinei projektų valdymo agentūrai 

(toliau – CPVA) turėjo pateikti  paraišką dėl projekto finansavimo (toliau – paraiška). Patikrinus  

SFMIS 2014 teikiamus duomenis nustatyta, kad CPVA paraiška nebuvo pateikta. VRSA paprašyta 

pateikti informaciją ar  planuojama teikti paraišką agentūrai dėl projekto finansavimo. 

VRSA 2019 m. gegužės 8 d. raštu Nr. PSD-1796(23.23) informavo, kad ji kreipėsi į N. 

Jarašienės personalinę įmonę, prašydama pateikti informaciją dėl projekto paraiškos teikimo, tačiau 

jokio atsakymo negavo. Atsižvelgdamas į tai, projekto teikėjas siūlo projektą iš sąrašo išbraukti. 

Pakeitus priemonės sąrašą liks nesuplanuotų 7 284,48 Eur ES paramos lėšų skirtų regionui.  

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 48 punkto reikalavimų, dėl priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609-11 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) numatytų sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų, 

vykdymas keičiasi: reikalavimas dėl sutarčių pasirašymo nėra patenkintas nes 2018 metais 

N. Jarašienės personalinė įmonė nepateikė paraiškos dėl projekto „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas N. Jarašienės personalinėje įmonėje“ finansavimo, 

reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų tikėtina nebus tenkinamas 2019 metais, jeigu nebus suplanuota 

likusi ES lėšų suma 7 284,48 Eur. PFSA numatyta galutinė stebėsenos rodiklių P.S.363 ir P.B.236 

reikšmės tikėtina bus pasiektos (pridedama Excel lentelė).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/6S-21 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius 

vykdydamas projektų įgyvendinimo stebėseną nustatė, kad priemonės regiono projektų sąraše 
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esančių projektų faktinis lėšų poreikis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų sąraše.  

Priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo (toliau – priemonės regiono projektų sąrašas) keitimo projektas parengtas vadovaujantis Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas): 

1. 22.2 papunkčiu, kai regiono projekto sutartis buvo pasirašyta dėl mažesnės 

finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir negavus 

savivaldybės institucijos prašymo dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo. Keičiama 

regiono projekto „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ ES struktūrinių 

fondų lėšų suma (Eur) įrašant „291 166,93“, vietoje projektų sąraše įrašytų „299 540,85“, 

savivaldybės biudžeto lėšos (Eur) įrašant „51 382,40“, vietoje projektų sąraše įrašytų „52 860,00“. 

2. 22.3 papunkčiu, kai baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiajai 

institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) nustatytos faktiškai patirtos ir regiono projektui 

įgyvendinti išmokėtas lėšos.  Regiono projekto  „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

perkeliamos iš  finansavimo lėšų į pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšas (352 400,83 Eur), savivaldybės 

biudžeto lėšos (Eur) sumažinamos įrašant „131 322,33“, vietoje sąraše įrašytų „131 322,34“. 

Atitinkamai keičiama projektų preliminari tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais). 

Pakeitus sąrašą liktų nesuplanuotų 8 375,73 Eur ES paramos lėšų. 

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 48 punkto reikalavimų, dėl priemonės Nr. 

07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ finansavimo sąlygų 

apraše (toliau – PFSA) numatytų sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų, vykdymas: 

- visos sutartys buvo pasirašytos 2018 metais vietoje PFSA numatytų 2017 metų, 

tačiau jis galimai bus nevykdomas nepasirašius papildomo projektų finansavimo sutarčių  8 375,73 

Eur ES paramos lėšų sumai; 

-  reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų tikėtina nebus vykdomas, nes skaičiuoklė 

deklaravimo pabaigą nurodo 2020 metai, o PFSA numatyta deklaravimą baigti 2019 metais ir jeigu 

nebus suplanuota likusi ES lėšų suma 8 375,73 Eur;  

PFSA numatyta galutinė stebėsenos rodiklio P.N.304 reikšmė (1 modernizuotas kultūros 

infrastruktūros objektas) jau pasiekta baigus projektą „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas“ (pridedama Excel lentelė).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  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-37 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.2.2-

APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo. 

Giedrė Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 
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„Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11 „Geriamojo vandens 

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

keičiamas vadovaujantis SFMIS informacija apie sudarytas sutartis ir Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 (toliau – 

Aprašas) 22.2 papunkčiu – regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, 

negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės 

institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono projekto 

sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius: 

1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr.05.3.2-APVA-

R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Varėnos rajone“ finansavimo sutartis pakeista 2018-12-28 (informacija iš SFMIS), sumažinant 

privačių lėšų sumą 65 436,00 Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo 

iš Varėnos rajono savivaldybės negautas. 

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr.05.3.2-APVA-

R-014-11-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis pakeista 2019-02-21 (informacija iš SFMIS), 

sumažinant privačių lėšų sumą 135 302,68 Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo regiono 

projektui skyrimo iš Lazdijų rajono savivaldybės negautas.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

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

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/6S-28 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

keičiamas: 

1. Vadovaujantis SFMIS informacija apie sudarytas sutartis ir Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 2 (toliau – 

Aprašas) 22.2 papunkčiu – regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, 

negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės 

institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono projekto 

sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius: 

1.1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-11-0006 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje (II etapas)“ finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-27 (informacija iš SFMIS), 

                                              
1 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
2 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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sumažinant savivaldybės lėšų sumą 68 829,60 Eur ir ES struktūrinių fondų lėšų sumą 390 032,40 

Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo iš Alytaus rajono 

savivaldybės negautas; 

1.2. Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0008 

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“ finansavimo sutartis 

pasirašyta 2019-07-25 (informacija iš SFMIS), sumažinant savivaldybės lėšų sumą 3 336,81 Eur ir 

ES struktūrinių fondų lėšų sumą 18 909,00 Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo regiono 

projektui skyrimo iš Lazdijų rajono savivaldybės negautas. 

2. Vadovaujantis Aprašo 22.3 papunkčiu – baigus įgyvendinti regiono projektą 

(įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir 

regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas: 

2.1. 2019-05-20 (informacija iš SFMIS) baigus įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės 

projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0002 „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. 

savivaldybėje (I etapas)“, pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas, 

savivaldybės lėšų sumą didinant 0,01 Eur, ES struktūrinių fondų lėšų sumą mažinant 0,03 Eur. 

Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

atlikus šiuos pakeitimus, lieka nesuplanuota 495 104,90 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių3 (toliau – PAFT)  48 punkte nustatyta, jog 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į Projektų finansavimo 

sąlygų apraše (toliau – PFSA) suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK.  

Kartu su regiono projektų sąrašo keitimo projektu, pateikiama skaičiuoklė PAFT 48 punkte 

keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir 

galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms įvertinti (3 priedas, Excel lentelė). 

Dėl skirto mažesnio finansavimo pakeitus Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“, PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys neįvykdytas 2017-2018 metais ir galimai nebus vykdomas 2019-2020 

metais. PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis EK, 2017-2018 metais neįvykdytas ir galimai nebus vykdomas 2019-

2023 metais.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

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.  

 

12. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.4.1-

CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo  objektus“ pakeitimo. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11  „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ (toliau – Sąrašas) keičiamas vadovaujantis SFMIS informacija apie 

                                              
3 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ 
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sudarytas sutartis ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 4 (toliau – Aprašas) 22.2 papunkčiu – regiono projekto sutartį 

pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų 

sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono 

projektui skyrimo, regiono projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos 

paskirstymą pagal finansavimo šaltinius: 

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-

302-11-0004 „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms 

veikloms“ finansavimo sutartis pasirašyta 2018-11-23 (informacija iš SFMIS), sumažinant 

savivaldybės lėšų sumą 18 835,11 Eur ir ES struktūrinių fondų lėšų sumą 6 414,34 Eur. Prašymas 

dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo iš Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos negautas. 

2. Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-

302-11-0005 „Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas“ finansavimo 

sutartis pasirašyta 2018-07-26 (informacija iš SFMIS), sumažinant savivaldybės lėšų sumą 5 672,16 

Eur ir ES struktūrinių fondų lėšų sumą 32 141,28 Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo 

regiono projektui skyrimo iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos negautas. 

Sąraše atlikus šiuos pakeitimus, lieka nesuplanuota 38 557,23 Eur ES struktūrinių fondų 

lėšų.  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių5 (toliau – PAFT)  48 punkte nustatyta, jog 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į Projektų finansavimo 

sąlygų apraše (toliau – PFSA) suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK.  

Kartu su regiono projektų sąrašo keitimo projektu, pateikiama skaičiuoklė PAFT 48 punkte 

keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir 

galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms įvertinti (3 priedas, Excel lentelė). 

 Dėl skirto mažesnio finansavimo projektams pakeitus Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 

05.4.1-CPVA-R-302-11 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, PAFT reikalavimas 

dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, 2017-2018 m. yra neįvykdytas. Galimai nebus vykdomas ir 

2019-2020 metais. PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios 

kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2017-2018 metais taip pat yra neįvykdytas. 

Atsižvelgiant į tai, kad projektai planuojami užbaigti 2020-2021 metais, šis reikalavimas 2019-2020 

metais tikėtina bus vykdomas, o 2021-2023 m. dėl skirto mažesnio finansavimo tikėtina nebus 

vykdomas, nebent Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nesuplanuotas ES lėšas leis panaudoti 

papildomam projektų finansavimui.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

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 

                                              
4 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
5 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ 
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siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija.  

 

13. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ pakeitimo. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Druskininkų savivaldybės administracija raštu kreipėsi dėl dviejų priemonės Nr. 04.5.1-

TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (toliau – Priemonė) projektų paraiškų pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminų pakeitimo: 

1. 2019 m. birželio 21 d. raštu Nr. S12-2000-23.2 – dėl projekto „Viešojo transporto 

organizavimo tobulinimas rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ paraiškos 

pateikimo termino pakeitimo iš „2019-06-14“ į „2019-12-14“. Poreikis koreguoti paraiškos 

pateikimo terminą atsirado Druskininkų savivaldybės administracijai rengiant minėto projekto 

įgyvendinimui būtinus dokumentus, kai miesto gyventojai taip pat pateikė savo pasiūlymus dėl 

ruošiamo įgyvendinti Projekto, kurie šiuo metu yra nagrinėjami, bei gavus Centrinės projektų 

valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2019-06-21 raštą Nr. 2019/2-3940 „Dėl paraiškų termino 

stabdymo“ (toliau – Raštas), kuriame informuojama apie Priemonės paraiškų pateikimo sustabdymą 

dėl planuojamų priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų, kai keičiamos esminės 

paraiškų teikimo sąlygos. Pakeitus projekto pateikimo terminą, projekto pradžia planuojama 2020 

m. kovo mėn. (buvo planuota 2019 m. kovo mėnesį). Paraiškos pateikimo terminą prašoma nukelti 

6 mėnesiams antrą kartą. Pirmą kartą 2018-12-19 Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 

51/6S-58 paraiškos pateikimo terminas buvo nukeltas 6 mėnesiams iš „2018-12-15“ į „2019-06-

14“, dėl to, kad Centrinė projektų valdymo agentūra sustabdė projekto paraiškos pateikimą, nes 

buvo keičiamas priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA). 

2. 2019 m. liepos 1 d. raštu Nr. S12-2091-23.2 – dėl projekto „Vandens transporto 

infrastruktūros įrengimas skatinant kitų rūšių transportą“ iš „2019-09-28“ į „2020-03-26“. Poreikis 

koreguoti paraiškos pateikimo datą atsirado gavus minėtą CPVA Raštą. Pakeitus projekto pateikimo 

terminą, projekto pradžia planuojama 2020 m. birželio mėn. (buvo planuota 2020 m. kovo mėnesį). 

Paraiškos pateikimo terminą prašoma nukelti 6 mėnesiams pirmą kartą.  

Bendra kiekvieno minėto projekto paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino 

pratęsimų trukmė neviršija 12 mėnesių, todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. 

PFSA 60 punkte numatyta, kad paraiškų pateikimo paskutinė data nustatoma regionų projektų 

sąraše.  

Priemonei numatytos ir suplanuotos lėšos regiono projektų sąraše nesikeičia. Pridedamame 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties PFSA 

regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinime, parengtame pagal keičiamą informaciją (3 priedas), matyti, kad, dėl minėtų 

projektų paraiškų terminų atidėjimo, reikalavimas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše 

suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos regiono projektų 

sutartys, 2018-2019 m. nebus tenkinamas. Šis reikalavimas bus tenkinamas 2020 m. PFSA sąlygų 

apraše numatytas reikalavimas dėl suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, 2018 m. nebuvo tenkinamas, bet 2019-2023 m. 

tikėtina bus tenkinamas.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus 

judumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 
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finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. 

liepos 30 d. sprendimu Nr. 51/6S-28 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-

514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

14. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ 

pakeitimo.  

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis SFMIS informacija apie sudarytas sutartis ir Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 6 (toliau – 

Aprašas) 22.2 papunkčiu – regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, 

negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės 

institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono projekto 

sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, 

keičiamas  Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518-11 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“: 

1. Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 04.5.1-TID-R-518-

11-0002 „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo 

sutartis pasirašyta 2019-02-18 (informacija iš SFMIS), sumažinant privačių lėšų sumą 145 791,45 

Eur. Prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo iš Druskininkų savivaldybės 

administracijos negautas; 

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 04.5.1-TID-R-

518-11-0001 „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

finansavimo sutartis pasirašyta 2019-02-18 (informacija iš SFMIS), sumažinant savivaldybės 

biudžeto lėšų sumą 6 682,00 Eur ir ES struktūrinių fondų lėšų sumą 37 861,00 Eur. Prašymas dėl 

papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

negautas. 

Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“  atlikus šiuos pakeitimus, lieka nesuplanuota 37 862,00 

Eur ES struktūrinių fondų lėšų.  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių7 (toliau – PAFT)  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 PFSA suplanuotas 

ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet 

turi būti pripažintos deklaruotinomis EK. Kartu su regiono projektų sąrašo keitimo projektu, 

pateikiama skaičiuoklė PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA 

regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimui, parengta vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais 

pasiūlymais ir planuojamais pakeitimais (3 priedas, Excel lentelė). 

Pakeitus Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-518-11 „Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys 2018 m. įvykdytas, tačiau 2019-2020 metais galimai nebus vykdomas, dėl 

nesuplanuotų 37 862,00 Eur.  PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, 

                                              
6 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
7 Patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ 
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kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, tikėtina 2018-2020 metais bus vykdomas, o 

2021-2023 metais dėl nesuplanuotų 37 862,00 Eur galimai nebus vykdomas.“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

 

NUTARTA. Pakeisti 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, patvirtintą Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 51/6S-37 „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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

15. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 5.1.1-

APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo  specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius 

vykdydamas projektų įgyvendinimo stebėseną nustatė, kad priemonės regiono projektų sąraše 

esančių projektų faktinis lėšų poreikis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų sąraše.  

Priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo (toliau 

– priemonės sąrašas) keitimo projektas parengtas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašas 22.2 papunkčiu, kai regiono projekto sutartis buvo pasirašyta dėl 

mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui projektų sąraše, ir negavus 

savivaldybės institucijos prašymo dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo. Keičiama 

regiono projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ ES struktūrinių fondų lėšų 

suma (Eur) įrašant „3 392 312,19“, vietoje projektų sąraše įrašytų „3 399 493,00“, privačios lėšos 

(Eur) įrašant „598 643,32“, vietoje projektų sąraše įrašytų „599 911,00“. 

Atitinkamai keičiama projekto preliminari tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais). 

Pakeitus sąrašą liktų nesuplanuotų 7 181,29 Eur ES paramos lėšų. 

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 48 punkto reikalavimų, dėl priemonės Nr. 

05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ finansavimo sąlygų apraše (toliau – 

PFSA) numatytų sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų, vykdymas: 

- sutartis buvo pasirašyta 2017 metais ir papildomas finansavimas skirtas 2018 metais kaip ir 

numatyta PFSA, tačiau reikalavimas galimai bus nevykdomas nepasirašius papildomo projekto 

finansavimo sutarties 7 181,29 Eur ES paramos lėšų sumai; 

-  reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų tikėtina nebus vykdomas, nes skaičiuoklė deklaravimo 

pabaigą nurodo 2021 metais, o PFSA numatyta deklaravimą baigti 2020 metais ir jeigu nebus 

suplanuota likusi ES lėšų suma 7 181,29 Eur;  

PFSA numatytos galutinės stebėsenos rodiklių P.N.028 ir P.S.328 reikšmės tikėtina bus 

pasiektos (pridedama Excel lentelė).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė – 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 
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NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-29 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos narių balsavimo lapai, 60 lapų. 

2. Aistės Pranckuvienės nešališkumo deklaracija, 1 lapas. 

3. Informacija dėl Ričardo Malinausko nedalyvavimo posėdyje, 1 lapas. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Nerijus Cesiulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Giedrė Urkienė  


