
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-09-26  Nr. 51/6P-16   

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. rugsėjo 19 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. rugsėjo 21 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

4. Danutė Remeikienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

5. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

7. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ regioninės 

priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimo projekto derinimo. 

  

 

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

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ regioninės priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimas. 

 

Tarybos nariai, dalyvavę svarstant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ regioninės priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą, bendru sutarimu pritarė šiems 

pasiūlymams/pastaboms: 

1. Pakeisti Aprašo 34 punktą, kuriame nustatomos ribojančios finansavimo sąlygos 11.2. 

papunktyje remiamai veiklai:  

11.2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose 
Pagal Aprašo 34 punktą, tvarkoma vietovė nuo valstybės sienos turi būti nutolusi ne toliau 

kaip 10 kilometrų ir matoma nuo magistralinių ir krašto kelių (matymo zona iki 1 km). Aplinkos 

projektų valdymo agentūros specialistų teigimu, „matymo zona iki 1 km“ turi būti traktuojama kaip 

visa tvarkoma teritorija matoma nuo magistralinių ir krašto kelių. Savivaldybėse, kurių 

miškingumas siekia 70 proc. tokia sąlyga užkerta kelią etaloninio kraštovaizdžio sutvarkymui.  

Siūloma panaikinti tokį Aprašo 34 punkto reikalavimą. 

2. Pakeisti Aprašo 35 punktą, kuriame nustatomos ribojančios finansavimo sąlygos 11.3. 

papunktyje remiamai veiklai:  

11.3.  kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso 

teritorijose   
Aprašo 35 punkte nurodyta, kad veikla turi būti vykdoma gamtinio karkaso teritorijoje, ne 

mažesnėje kaip 2 ha. Teritorija turi nepatekti į valstybinius parkus (išskyrus juose esančius 
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miestus), valstybinius draustinius (išskyrus juose esančius miestus), valstybinės reikšmės miškus, 

rezervatus, kultūros paveldo objektų teritorijas (išskyrus želdynus – kultūros paveldo objektus ir 

želdynus, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje) <......>.  

Atsižvelgiant į tai, kad 64 proc. Druskininkų miesto teritorijos yra valstybinės reikšmės miškas, 

visos savivaldybės - virš 70 proc., tokia sąlyga užkerta kelią kraštovaizdžio formavimo ir 

ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose veiklos įgyvendinimui Druskininkų 

savivaldybėje, nes neįmanoma rasti teritorijos, kuri atitiktų Aprašo keliamus reikalavimus.  

Siūloma pakeisti Aprašo 35 punktą, pridedant „(išskyrus juose esančius miestus)“. 
3. Nei Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos 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, nei kituose teisės 

aktuose nėra įtvirtinta galimybė tikslinti regionų projektų sąrašus, kadangi jie gali būti tik keičiami.  

Aprašo III skyrius nustato regiono projektų sąrašų keitimo tvarką ir reikalavimus.  

Atsižvelgiant į tai, siūloma pakeisti Aprašo 66 punktą:  

„66. Paraiškų pateikimo paskutinė data nustatoma regionų projektų sąraše, bet ne vėlesnė nei 6 

mėnesiai nuo regionų projektų sąrašo patvirtinimo ar patikslinimo pakeitimo dienos. Regionų 

projektų sąrašas skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Pareiškėjui 

praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos 

priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Šį 

sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su Ministerija.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Teisės akto projekto derinimui pritarė – 7 tarybos nariai (iš 11). 

Teisės aktas suderintas bendru sutarimu. 

 

  Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


