
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-07- 20   Nr. 51/6P-12 

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. liepos 12 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. liepos 19 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta. 

 Posėdžio sekretorė – Jurgita Butrimaitė. 

 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. Gintautas Salatka – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Giedrius Samulevičius – Varėnos 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 Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 51/6S-34  „Dėl 

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

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

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

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

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 

51/6S-34  „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimas. 

 

Keitimai atliekami: 

1. Atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 20 d. 

rašte Nr. SD-7792(36.102.) pateiktą prašymą. Savivaldybės administracija  informavo, kad 

planuojamam įgyvendinti projektui „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių 

įsigijimas Alytaus mieste“ dar neturima parinkto projekto partnerio. Planuojama, kad su keleivių 

vežimo veiklą vykdančia įmone, dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, bus sudaryta 

viešųjų paslaugų teikimo sutartis po konkurso, kurį numatoma pradėti 2017 m. rugsėjo pradžioje. 

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 

dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančiais Tarybos 

reglamentais (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107170 7 straipsnio 2 punktu, kiekviena 

kompetentinga institucija, likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki konkurso paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi paskelbti išankstinį informacinį skelbimą dėl viešųjų 

paslaugų sutarties. Skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (TED‘o duomenų bazėje, 

kurią galima rasti tinklapyje http://ted.europa.eu/) paskelbtas 2016 m. rugsėjo 6 d. Vadovaujantis 

„Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos 
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tvarkos aprašo“ 19.2 ir 22.5 papunkčiais ir atsižvelgiant į PFSA 26.1 punktą, prašoma pakeisti šios 

priemonės Alytaus regiono projektų sąraše esančio projekto „Nekenksmingų aplinkai viešojo 

transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“ informaciją dėl paraiškos pateikimo termino iš 

„2017-09-29“ į „2018-04-30“. 

Keitimas esminis bei suderintas su LR susiekimo ministerija. 

2. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 19 d. 

rašte Nr. (3.10.)K26-1982 pateiktą prašymą. Savivaldybės administracija  informavo, kad 

planuojamam įgyvendinti projektui „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas" dar 

neturima projekto partnerio. Planuojama, kad su keleivių vežimo veiklą vykdančia įmone, 

dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, bus sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis 

po konkurso, kurį numatoma pradėti 2018 m. balandžio pradžioje, kadangi 2018 m. kovo mėnesio 

pabaigoje bus suėję metai nuo skelbimo apie keleivių vežimo paslaugos pirkimą paskelbimo ES 

oficialiame leidinyje (TED‘o duomenų bazėje, kurią galima rasti tinklapyje http://ted.europa.eu/ ). 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 19.2 ir 22.5 papunkčiais ir atsižvelgiant į PFSA 26.1 papunktį, prašoma 

pakeisti šios priemonės Alytaus regiono projektų sąraše esančio projekto „Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių įsigijimas“ informaciją dėl paraiškos pateikimo termino iš „2017-09-29“ į 

„2018-06-01“. 

Keitimas esminis bei suderintas su LR susiekimo ministerija. 

3. Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 23 d. 

rašte Nr. PSD-2981-(23.23.) pateiktą prašymą.“ Savivaldybės administracija  informavo, kad 

projekto „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui buvo pateiktas 2017 m. birželio 14 d., todėl prašoma 

pakeisti projekto 1.1.1.2.2 „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo etapus į: 

- įtraukimas į regiono projektų sąrašą - 2017 m. rugpjūčio mėn., 

- paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai - 2017m. spalio mėn., 

- finansavimo sutarties sudarymas - 2018 m. sausio mėn., 

- projekto užbaigimas - 2020 metai. 

Keitimas neesminis. 

4. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 23 d. 

rašte Nr. PSD-2981-(23.23.) pateiktą prašymą, kuriame informuojama, kad vykdant projekto 

„Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“ pastatų 

griovimo darbų viešąjį pirkimą buvo sutaupyta lėšų. Atsižvelgiant į tai, siūloma įtraukti naują 

projektą pavadinimu "Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje (II etapas)", kadangi po pirkimų nustatyta, kad  projektu „Be šeimininkių apleistų 

pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje" planuotas rodiklis (R.N.091 Teritorijų, 

kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha) bus nepasiektas. Nauju 

projektu numatoma pasiekti regionui planuoto rodiklio R.N.091 reikšmę bei viršyti rodiklio 

P.N.093 „Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai“ reikšmę 5 

vnt. 

5. Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 16 d. rašte 

Nr. PSD-2981-(23.23.) patektą  prašymą, kuriame  informuojama, kad pareiškėjas negali užtikrinti 

priemonės Nr. 05.4.1-CPV A-R-302 finansavimo sąlygų aprašo 29.2.2, 29.2.3 ir 29.2.4 

papunkčiuose nurodytų projekto parengtumo reikalavimų dėl užsitęsusių techninio projekto pirkimo 

procedūrų, todėl prašoma pakeisti projekto 1.1.1.9.2 „Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 

37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai datą į 2017 m. gruodžio mėn. Paraiškos pateikimo datos pateikimas 

pakeis projekto  finansavimo sutarties sudarymo datą. Pasikeitus šiai datai bus nesilaikoma 

priemonės Nr. 05.4.1-CPV A-R-302 finansavimo sąlygų apraše regionui numatyto grafiko dėl  

sutarčių pasirašymo ES struktūrinių fondų lėšoms gauti. Atsižvelgiant į tai, kad įvardinta priežastis 

yra svari ir paraiškos pateikimo datos neperkėlus į vėlesnę, iškyla rizika projekto įgyvendinimui 

apskritai, siūloma patikslinti projekto įgyvendinimo etapų datas.  
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Keitimas neesminis. 

6. Atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 13 d. 

rašte Nr. SD-7510(36.102.) pateiktą prašymą išbraukti iš plano projektą 2.1.1.3.3 „Alytaus lopšelio-

darželio „Boružėlė“ ugdymo aplinkos modernizavimas“, vietoj jo įrašant projektą  „Alytaus 

lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas“. Prašyme nurodoma, kad ES 

paramos bei valstybės biudžeto lėšos paliekamos nekeistos, o savivaldybės biudžeto lėšos 

mažinamos nuo 1 292 372  iki 50 000 Eur.  

Atsižvelgiant į tai, kad šis keitimas yra neesminis, nes ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos 

nekeičiamos bei paliekami tie patys stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės, todėl siūloma pakeisti Planą 

pagal Alytaus miesto savivaldybės prašymą. 

7. Atsižvelgiant į parengtą priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, 

kuriame numatoma, kad Alytaus regionui šios priemonės įgyvendinimui bus skiriama 1 138 588 

Eur (šiuo metu regiono plėtros plane numatyta 1 328 776 Eur). Priemonės 2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo šaltinių sumos sumažintos, 

kad nebūtų viršytas regionui skirtas ES lėšų limitas, suderinus su savivaldybių administracijų 

specialistais. 

8. Tikslinamos Uždavinio „1.1.2 Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas“ finansavimo šaltinių sumos ištaisant techninę klaidą.  

9. Pakeičiama V skyriaus lentelių numeracija atsižvelgiant į tai, kad atskiro skyriaus 

lentelės numeruojamos nauja tvarka. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Pakeisti Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano, patvirtinto Alytaus 

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

2020 m. plėtros plano patvirtinimo“ dalis „4. Priemonių planas“ ir „5. Plano įgyvendinimo 

stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).   

 

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

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

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

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

 

Š. m. liepos 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos pateiktas projektinis 

pasiūlymas buvo įvertintas kaip atitinkantis visus jam keliamus reikalavimus ir yra siūloma šį 

projektą įtraukti į priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašą, kuris 

buvo sudarytas š. m. birželio 29 d. 

Priemonės Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1.142.378,00 

Eur. Visų į regiono projektų sąrašo projektą įtrauktų projektinių pasiūlymų ES lėšų suma sudaro 

1.142.377 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos – 1 Eur. 

Regiono projektų sąrašas sudaromas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

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

regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų 

apraše (toliau – PFSA) regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių 

reikšmes. Kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės 

PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais 

pasiūlymais (2 priedas (Excel lentelės)). Alytaus regionui priemonės PFSA nustatytos minimalios 

rodiklių reikšmės yra projektais suplanuotos pasiekti. PFSA suplanuotų ES lėšų, dėl kurių kasmet 
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turi būti pasirašytos projektų sutartys ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai reikalavimai 

– tenkinami. 

Reikalavimas, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po projektų 

sąrašo patvirtinimo yra tenkinamas. Visos savivaldybės planuoja paraiškas pateikti ne vėliau kaip 

iki 2017-09-15 d. 

 

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-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 (pridedama). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                  Algis Kašėta 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Jurgita Butrimaitė 


