
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-07-12  Nr. 51/6P-11 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. birželio 30 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. liepos 10 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta. 

 Posėdžio sekretorė – Izida Baliukynienė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vytautas Grigaravičius – Tarybos pirmininkas, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Algis Kašėta – Varėnos  rajono savivaldybės meras; 

5. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

6. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

7. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

10. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

11. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Nedalyvavo: 

1.   Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė. 

    

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 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 pakeitimo. 

  2. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

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

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

projektų sąrašo pakeitimo. 

 

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

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

725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

 

2017 m. gegužės 11 d. Alytaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 51/6S-26 patvirtino 

priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų 

sąrašą, į kurį buvo įrašyti du projektai (Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių administracijų). 

Sąrašas sudarytas kaupiamuoju būdu, todėl jis buvo papildytas trimis Varėnos, Alytaus miesto ir 

Alytaus rajono savivaldybių administracijų naujais projektais, kurie buvo įvertinti teigiamai ir gali 

būti įrašyti į regiono projektų sąrašą. Papildžius minėtą sąrašą, projektų bendra ES lėšų suma sudaro 

1 486 008 Eur. Pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (toliau - 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1 486 009 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 1 Eur.  
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Regiono projektų sąrašas sudarytas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - aprašas) 11 p., t.y. 

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus  

reikalavimus ir į projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) regionams nustatytas siektinas 

tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono 

plėtros tarybai pateiktas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros 

tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 priedas (Excel lentelės)).  

Priemonės PFSA Alytaus regionui nustatyta stebėsenos minimali rodiklio reikšmė – 2 

atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos – bus tenkinama, nes įgyvendinus regiono projektų sąraše 

esančius projektus planuojama atnaujinti 5 įstaigas. 

PFSA 2016 metams suplanuotų ES lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos sutartys, 

408944 Eur sumos regionas nepasiekė dėl vėliau LR Švietimo ministerijos patvirtinto PFSA   

(patvirtintas 2016-12-01). Dėl tos pačios priežasties 2016-2017 metais nebus deklaruotos visos 

PFSA numatytos ES lėšos, kurios turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. 

Naujai į sąrašą įtraukiamų projektų 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). 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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 (pridedama). 

 

 2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

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

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

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas.  

 

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

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

Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektas. Pagal minėtą priemonė projektai turi būti 

įgyvendinami tikslinėse teritorijose, kurios buvo išskirtos VRM ministro įsakymu Nr. 1V-429 

(išskirti miestai, turintys nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesni miestai, esantys savivaldybių 

centrai). Alytaus regione tiksline teritorija išskirtas Varėnos miestas. Iš viso Varėnos rajono 

savivaldybė planuoja įgyvendinti 5 projektus.   

Viaus reikalų ministerija informavo, kad numatoma pakeisti priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau - PFSA), nustatant 

trumpesnį regionų projektų sąrašų sudarymo visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

regionui limitui terminą  – 2018 m. kovo 31 d. Šiuo metu kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 

Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal minėtą priemonę yra paskelbtas iki 2018 m. spalio 
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31 d. Atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos informaciją, regiono projektų sąrašo sudarymą 

planuojama sutrumpinti iki 2018 m. sausio 8 d. 

Gautas projektinis pasiūlymas „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas 

aktyviam poilsiui“ 2017 m. birželio 23 d. buvo įvertintas teigiamai, kaip tinkamas įtraukti į regiono 

projektų sąrašą pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Šiuo projektu papildomas regiono 

projektų sąrašas. 

Pagal priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Alytaus 

regionui skirta 3 697 302 Eur ES fondų lėšų suma. Planuojama ES lėšų suma regiono projektų 

sąraše su 3 projektais -  2 822 120,05 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudarys įtraukus 3 projektą 

sudarys -  875 181,95 Eur.  

Alytaus regiono plėtros taryba (toliau - Taryba), atsižvelgdama į Varėnos rajono 

savivaldybės prašymą, kad pagal projektų „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir 

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

ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ parengtus techninius projektus bei realius 

savivaldybės planus dėl kitų projektų pagal minėtą priemonę įgyvendinimo, 2017 m. kovo 22 d. 

raštu Nr.51/6D-103 kreipėsi į LR vidaus reikalų ministeriją, prašydama inicijuoti priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - Aprašas) pakeitimą dėl 

Alytaus regionui numatytų rodiklių koregavimo, sumažinant suplanuotas stebėsenos rodiklių 

reikšmes taip, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija turėtų galimybę įgyvendinti 

suplanuotus projektus pagal patikslintus stebėsenos rodiklius, kurie nurodyti Aprašo 23.3 

papunktyje. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad projekto „Varėnos miesto centrinės dalies 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ statybos rangos darbai buvo 

nupirkti 514 338 Eur pigiau, nei buvo paskaičiuota techninio projekto skaičiuojamosios kainos 

dalyje ir į tai, kad projekto „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams (II etapas)“ techninio projekto skaičiuojamoji kaina buvo paskaičiuota 

mažesnė už šiam objektui planuotą lėšų sumą bei atsižvelgiant į ribotus turimus savivaldybės 

finansinius išteklius ir skolinimosi limitus, inicijuoti Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčių keitimą dėl 

Alytaus regionui numatytų ES struktūrinių fondų lėšų sumų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos 

sutartys bei pripažintos deklaruotinomis. Vidaus reikalų ministerija dar nėra pakeitusi Aprašo, 

tačiau Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros planą su minėtais projektų pokyčiais yra suderinusi. 

Kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateiktas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės 

PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais 

pasiūlymais (2 priedas (Excel lentelės)).  

Šiuo metu minėtų reikalavimų regiono projektų sąraše esantys projektai, nepakeitus 

priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, tenkina tik iš dalies. 

Atsižvelgiant į tai, kad Vidaus reikalų ministerija artimiausiu metu planuoja keisti priemonės 

„Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, siūloma pritarti sprendimo 

projektui.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė – 11 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

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

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

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

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

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

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

patvirtinimo“,  ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 
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  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Algis Kašėta  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Izida Baliukynienė  


