
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-10-31  Nr. 51/6P-17  

Alytus 

 

 Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. spalio 23 d.  

 Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. spalio 30 d. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytautas Grigaravičius. 

 Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė. 

 Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vytautas Grigaravičius – Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4. Algis Kašėta - Varėnos rajono savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

6. Valdas Petras Mikelionis – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

9. Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

10. Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

  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 pakeitimo. 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

  3. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo 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 pakeitimo. 

  4. 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.    

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo.                                                                        

  6. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. 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 pakeitimas. 
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 Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017-09-26 raštu Nr. (3.10)K26-3353 „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ 

kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija, prašydama pakeisti projekto „Eismo saugos 

priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ (raštas gautas 2017-09-27, t.y. likus 2 dienoms 

iki paraiškos pateikimo termino) paraiškos pateikimo terminą iš „2017-09-29“ į „2018-01-31“ 

(nukelti 4 mėn.). Priežastis – projektinis pasiūlymas šiuo metu netenkina priemonės finansavimo 

sąlygų aprašo (toliau - PFSA) 28.2 ir 28.5 papunkčiuose projekto parengtumui taikomų reikalavimų 

(28.2 p.: „pareiškėjas turi būti iš anksto prieš viešąjį pirkimą suderinęs su įgyvendinančiąja 

institucija viešųjų pirkimų dokumentus ir įvykdęs bent vienos Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos 

viešųjų pirkimų procedūras“ ir 28.5 p.: „iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs 

projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede, ir jį suderinęs su 

įgyvendinančiąja institucija“). 

2017-10-11 raštu Nr. 1-3057 „Dėl paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ kreipėsi Lazdijų 

rajono savivaldybės administracija, prašydama pakeisti projekto „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos 

gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ 

paraiškos pateikimo terminą iš „2017-10-30“ į „2018-01-30“ (nukelti 3 mėn.). Priežastis – užtrukęs 

viešųjų pirkimų dokumentų rengimas bei jų derinimas su Transporto investicijų direkcija. 

Vadovaujantis „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)“ 22.5 papunkčiu, kai keičiamas paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas, bendra termino pratęsimo (-ų) trukmė neturi 

viršyti 12 mėnesių ir negali būti vėlesnis nei nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše (jei 

taikoma). Šiuo atveju, Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių administracijos prašo antrą kartą 

nukelti projektų paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminus. Nuo regiono projektų 

sąrašo sudarymo abiejų projektų paraiškų pateikimo terminai nukeliami 8 mėn. Tai neprieštarauja 

Aprašo 22.5 papunkčio nuostatoms. Pagal PFSA 52 punktą, paraiškų pateikimo paskutinė diena 

nustatoma regiono projektų sąraše. 

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos 

vidaus procedūrų aprašo 2 priedo 1 lentelės „Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

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

sutartys, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono 

projektų pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys bus 

pasirašytos  2017-2018 m. ir viršys PFSA 10.2 p. reikalavimus. 

Pagal to paties aprašo 2 priedo 2 lentelės „Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

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

Europos Komisijai, reikalavimo tenkinimo vertinimas“ informaciją, į minėtą sąrašą įtrauktų regiono 

projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai prognozę, lėšos bus 

deklaruojamos per ketverius metus (2017-2020 m.), t.y. anksčiau nei numatyta PFSA 10.3 

papunktyje. 

Atkreipiamas dėmesys, kad PFSA 10.2 papunktyje yra techninė klaida. Pagal PFSA 10.1 

papunktį, Alytaus regionui veiklų įgyvendinimui yra numatyta 3.052.809 Eur. Tačiau PFSA 10.2 

papunktyje nurodyta, kad Alytaus regionas turėtų  pasirašyti projektų sutarčių už  3.247.669 Eur, o 

pripažintos deklaruotinomis turėtų būti 3.475.005 Eur ES lėšų sumą, t.y. didesnė suma, nei regionui 

numatytas limitas. Atsižvelgiant į tai, 2 priede gaunasi šių reikalavimų neatitikimas.  

Siūloma pritarti sprendimo projektui.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  10 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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 
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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 (pridedama).   

 

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

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

 Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. 

rugsėjo 26 d. Alytaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (3.10)K26-3354 „Dėl projekto 

paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ kreipėsi prašydama projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

plėtra Simno seniūnijoje” paraiškos pateikimo datą pakeisti iš „2017-09-29“ į „2018- 01-31“.  Datos 

perkėlimas reikalingas norint įvykdyti priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus parengtumo reikalavimus 

(raštas pridedamas).  

Vertinant, kad paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 4 mėnesiais nuo buvusios datos 

bei jį keičiant antrą kartą bendra pratęsimo trukmė yra 8 mėn., teisės aktuose nustatyti apribojimai 

nebus pažeisti. Projekto paraiškos pateikimo datą ir projekto pradžią nustačius 4 mėn. vėliau, 

priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo už 

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

įvykdomi. Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

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

priedas).“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  10 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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 (pridedama).  

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos švietimo 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 

pakeitimas. 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. rugsėjo 14 d. 

buvo patvirtintas priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 

(toliau - priemonė) regionų projektų sąrašas, susidedantis iš 3 projektų. Š. m. spalio mėnesį baigus 
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vertinti Alytaus rajono ir Varėnos rajono savivaldybių projektus, siūloma juos įtraukti į priemonės 

regionų projektų sąrašą. 

Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 13.1 papunktį 

Alytaus regionui skirta 1 138 588 Eur ES fondų lėšų suma. Parengtame regiono projektų sąrašo 

projekte yra suplanuotos visos priemonės įgyvendinimui numatytos ES lėšos. 

Tai pat regiono projektų sąraše atliekami keitimai: 

1. Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. raštą 

Nr. S12-2945-(23.2), š. m. rugsėjo 14 d. buvo pakeistas Alytau regiono 2014-2020 m. plėtros 

planas, kuriame pakeistas Druskininkų savivaldybės administracijos projekto pavadinimas iš 

„Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis" 

ugdymo prieinamumo didinimas“ į „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“, kadangi vadovaujantis 2017 m. 

vasario 28 d. Druskininkų savivaldybės sprendimu Nr. Tl-40 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 

progimnazijos nuostatų tvirtinimo" nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pakeistas Druskininkų Viečiūnų 

pagrindinės mokyklos tipas į progimnazijos tipą, šią mokyklą pavadinant Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų progimnazija.  

2. Atsižvelgiant į š. m. spalio 16 d. gautą Druskininkų savivaldybės administracijos 

raštą Nr. S12-3439-(23.2), kuriame informuojame, kad pareiškėjas negali pateikti projekto 

„Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo 

prieinamumo didinimas“ paraiškos ir su paraiška privalomų dokumentų, kadangi būtina atlikti 

pastato laikančiųjų konstrukcijų tyrimus, siekiant įgyvendinti Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijose nustatytus privalomus kriterijus. Atsižvelgiant į 

tai, pareiškėjas prašo paraiškos pateikimo terminą perkelti iš „2017-10-31“ į „2017-12-11“. 

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

plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros 

tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 priedas (Excel lentelės)). Visi reikalavimai, išskyrus 

vieną, kad 2018 m. jau būtų sukurtos 7 ugdymo vietos iš 140, tikėtina nebus tenkinamas. Pagal 

regiono projektų numatomą pradžią ir įgyvendinimo trukmę, visos ugdymo vietos (140 vnt.) 

tikėtina bus sukurtos iki 2023 m. Šio reikalavimo įvykdyti praktiškai neįmanoma, nes visų projektų 

sutarčių pasirašymas numatomas ne anksčiau kaip 2018 m. I ketvirtį. 

Visų projektų paraiškos pateikimo terminas yra numatytas 2017-12-11 (PFSA 51 p. 

numatyta, kad paraiškų pateikimo paskutinė diena negali būti vėlesnė nei 2017 m. gruodžio 11 d.); 

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

patvirtinimo yra tenkinamas.“  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  10 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-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. sprendimu 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 

(pridedama). 
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4. 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. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Keitimai 

atliekami: 

1. Atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 9 d. rašte Nr. 

SD-13001-(36.102.) „Dėl projektų pagal 10.1.3- ESFA-R-920 priemonę“ pateiktą prašymą 

pakoreguoti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau ARPP) pagal 10.1.3-ESFA-R-

920 priemonę numatytus įgyvendinti projektus „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimą ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose 

įstaigose. I etapas“ (Nr. 2.1.4.1.4) ir „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose 

įstaigose. II etapas“ (Nr. 2.1.4.1.6): 

- I etapui numatyti 234.827 eurus (199.603 Eur - ES lėšos, 35.224 Eur - Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos lėšos);  

- II etapui numatyti 200.000 eurų (170.000 Eur - ES lėšos 30.000 Eur - Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos lėšos ).  

-  Numatomi pasiekti rodikliai:  

Viešojo valdymo institucijos, pagal programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones: I etapas - 38, II etapas - 38; Viešojo valdymo 

institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose 

stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencija: 1 

etapas - 140, II etapas - 132; Parengto piliečių chartijos: I etapas – 1. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi pakeitimai yra 

neesminiai, todėl pakeitimų iš anksto suderinti su ministerija nereikia. 

2. 2017 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-

328 buvo pakeistas priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau PFSA). Jame buvo pakeistas regionų projektų sąrašų 

sudarymo terminas iš „iki 2018 m. gruodžio 31 d.“ į „iki 2017 m. gruodžio 31 d.“ Atsižvelgiant į 

PFSA keitimą sekretoriatas pakeitė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę 

nustatydamas, kad regionų projektų sąrašui sudaryti projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. 

rugsėjo 4 d. 17 val. 2017 m. rugsėjo 8 d. paskelbtame kvietime patikslinta, kad Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. rugsėjo 28 d., o 

Druskininkų savivaldybės administracijos - iki 2017 m. spalio 30 d.  

2017 m. rugsėjo 4 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos pateikto projektinio 

pasiūlymo „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ vertinimą š. m. spalio 13 d. pareiškėjas 

paprašė sustabdyti iki kol nebus pakeistas priemonės PFSA, nes projekte numatoma įgyvendinti 

nauja veikla. Taip pat 2017 m. spalio 12 d. sekretoriatas gavo LR Vidaus reikalų ministerijos raštą 

Nr. 1D-5406(22) „Dėl projekto „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“, kuriame 

informuojama, kad šiuo metu yra baigiamas derinti priemonės 08.2.1-CPV A-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ PFSA pakeitimas, kuriame numatoma nauja savivaldybių 

įstaigų konsolidavimo veikla,  taip pat planuojama pratęsti sąrašų sudarymo terminą iki 2018 m. 

kovo 31  d. projektams, kuriais bus įgyvendinama nauja veikla. Patvirtinus PFSA keitimą, 

sekretoriatas per 10 dienų nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (ar pakeitimo) turės 

skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, jei naujai patvirtinto projektų finansavimo sąlygų 

aprašo pakeitimu bus nustatomi nauji sąrašų sudarymo terminai. 

Atsižvelgdama į LR VRM 2017-10-12 d. rašto informaciją, Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 2017 m. spalio 13 d. raštu Nr. (3.10)K26-3643 „Dėl projekto „Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ pateikė prašymą patikslinti Alytaus rajono savivaldybės projekto 

„Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ duomenis: 

- Įtraukimas i sąrašą (metai/mėnuo) – iš „2018-07“ į „2018-03“. 

- Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) - į „2018-06“. 

- Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) - į „2018-09“. 

- Projekto užbaigimas (metai) – „2020“. 
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2017 m. spalio 20 d. gautas Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. PSD-

4904-(23.23.) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“, kuriame prašoma 

patikslinti projekto 1.1.1.2.1 projekto "Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams" etapus: 

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

- paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai - 2018 m. kovo mėn., 

- finansavimo sutarties sudarymas - 2018 m. birželį mėn. 

Remiantis anksčiau pateikta informacija regiono plėtros tarybos sekretoriatas siūlo keisti 

priemonės 1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir 

plėtra“ projektų įgyvendinimo etapų terminus: 

a) Projekto 1.1.1.2.1 „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“: 

Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) – iš „2017-11“ į „2017-12“; 

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) – iš „2018-01“ į „2018-

03“. 

Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) – iš   „2018-04“ į „2018-06“. 

b) Projekto  1.1.1.2.3 „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“: 

Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) – iš „2018-07“ į „2018-03“. 

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) – iš „2018-10“ į „2018-

06“. 

Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) – iš   „2018-12“ į „2018-09“. 

c) Projekto 1.1.1.2.4 „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“: 

Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) – iš „2018-02“ į „2017-12“. 

d) Projekto 1.1.1.2.5 „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“: 

Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) – iš „2018-01“ į „2017-12“. 

3. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 26 d. rašte 

Nr. (3.10)K26-3354 „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ pateiktą prašymą 

patikslinti Alytaus rajono savivaldybės projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“  

paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą pratęsiant iki 2018 m. sausio 31 d. 

Prašymas grindžiamas tuo, kad užtruko techninio projekto parengimas, todėl nusitęsė viešųjų 

pirkimų dokumentacijos parengimas. 2017-10-23 elektroniniu paštu gauta patikslinanti informacija, 

kad projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“ pradžia numatoma 2018 m. 

balandžio 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad projektiniame pasiūlyme numatyta projekto trukmė 12 mėn., 

sekretoriatas nustato projekto pabaigos datą - 2019 metai. 

Regiono plėtros tarybai siūloma pakeisti projekto 1.1.2.3.4 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra 

Simno seniūnijoje“: 

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) – iš „2017-09“į „2018-

01“.  

Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) – iš   „2017-12“ į „2018-04“; 

Projekto užbaigimas (metai) – iš „2018“ į „2019“. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi ARPP 

pakeitimai yra neesminiai, todėl pakeitimų derinti su ministerija nereikia. Plano dalyje „Priemonių 

planas“ ne daugiau kaip 6 mėnesiais keičiami pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai 

(keičiama 4 mėn.) arba, jeigu to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami 

pakartotinai, bendra konkretaus projekto etapo termino pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn. 

(keičiama 8 mėn.). 

4. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 26 d. rašte 

Nr. (3.10)K26-3353 „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ pateiktą prašymą 

patikslinti Alytaus rajono savivaldybės projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajone“  

paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą pratęsiant iki 2018 m. sausio 31 d. 

Prašymas grindžiamas tuo, kad užtruko techninio projekto parengimas, todėl nusitęsė viešųjų 

pirkimų dokumentacijos parengimas. 2017-10-23 elektroniniu paštu gauta patikslinanti informacija, 
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kad projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajone“ pradžia numatoma 2018 m. 

balandžio 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad projektiniame pasiūlyme numatyta projekto trukmė 24 mėn., 

sekretoriatas nustato projekto pabaigos datą - 2020 metai. 

Regiono plėtros tarybai siūloma pakeisti projekto 1.1.2.4.4 „Eismo saugos priemonių 

diegimas Alytaus rajone“: 

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) – iš „2017-09“į „2018-

01“. 

Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) – iš   „2017-12“ į „2018-04“; 

Projekto užbaigimas (metai) – iš „2019“ į „2020“.Vadovaujantis Regionų plėtros planų 

rengimo metodikos 28 punktu siūlomi ARPP pakeitimai yra neesminiai, todėl pakeitimų derinti su 

ministerija nereikia. Plano dalyje „Priemonių planas“ ne daugiau kaip 6 mėnesiais keičiami 

pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai (keičiama 4 mėn.) arba, jeigu to paties projekto 

įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami pakartotinai, bendra konkretaus projekto etapo termino 

pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn. (keičiama 8 mėn.). 

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

S12-3439(23.2) pateiktą prašymą pakeisti ir Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą 

projektui Nr. 2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ patikslinant: 

- priskirto produkto vertinimo kriterijaus P.N.743 „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis 

sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ siekiamą reikšmę 2 pakeičiant 

reikšme 3 ir produkto vertinimo kriterijaus P.B.235 „Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba 

švietimo infrastruktūros pajėgumas“ siekiamą reikšmę 76 pakeičiant reikšme 85. 

- Projektui Nr. 2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ pakeisti paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminą - vietoje 2017 m. spalio mėn. 31 d. nurodyti 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir 

pakeisti finansavimo sutarties sudarymo terminą - vietoje 2018 m. sausio 31 d. nurodyti 2018 m. 

balandžio 2 d. 

Prašymas grindžiamas tuo, kad turi būti teikiama šio projekto paraiška įgyvendinančiai 

institucijai. Atlikus techninę ekspertizę nustatyta, jog techniškai sudėtinga remontuojamo pastato 

antrame aukšte papildomai įrengti aštuonias patalpas ir įvertinus šių konstrukcijų stiprinimo ir (ar) 

silpninimo poveikį pastatui bus įrenginėjamos. Patikslinus projektą patalpos bus tvarkomos 

pirmame pastato aukšte.  

Kadangi projekte atlikti projekto veiklų pakeitimai, kurie turi esminę įtaką projekto 

apimčiai, bus teikiamas patikslintas projektinis pasiūlymas „Druskininkų sav. Viečiūnų 

progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ iki 2017 

m. spalio 20 d. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi ARPP 

pakeitimai yra neesminiai, todėl pakeitimų derinti su ministerija nereikia. Plano dalyje „Priemonių 

planas“ ne daugiau kaip 6 mėnesiais keičiami pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai 

(keičiama 1,5 mėn.) arba, jeigu to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami 

pakartotinai, bendra konkretaus projekto etapo termino pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn. 

(keičiama 1,5 mėn.). 

6. Atsižvelgiant į 2017 m. spalio 20 d. gautą Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

raštą Nr. PSD-4904-(23.23.) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“, 

kuriame prašoma pakeisti projekto 1.1.1.9.5 „Vinco Krėvės - Mickevičiaus memorialinio muziejaus 

atnaujinimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą nukelti į 2018 m. gegužės 21 

d.  

Prašymas grindžiamas tuo, kad Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir UAB 

"COWI Lietuva" nutraukus projektavimo darbų sutartį, iškilo poreikis iš naujo pradėti projektavimo 

paslaugų pirkimą ir įgyvendinimą. 

Siūloma pakeisti projekto 1.1.1.9.5 informaciją „Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai 

institucijai (metai/mėnuo)“ – iš „2017-12“ į „2018-05“. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi ARPP 

pakeitimai yra neesminiai, todėl pakeitimų derinti su ministerija nereikia. Plano dalyje „Priemonių 
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planas“ ne daugiau kaip 6 mėnesiais keičiami pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai 

(keičiama 5,6 mėn.) arba, jeigu to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami 

pakartotinai, bendra konkretaus projekto etapo termino pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn. 

(keičiama 8,6 mėn.). 

Šios priemonės PFSA 9.3 punkto reikalavimas, kad Alytaus regionas 2018 metais turi 

pasirašyti sutartis už visą regionui skirtą ES paramos sumą nebus pažeistas. 

7. Keitimai 4 dalies „Priemonių planas“ 1 lentelėje atlikti atsižvelgiant į pasikeitusius 

projektų įgyvendinimo terminus ir projektams skiriamą finansavimą. 

Keitimai 4 dalies „Priemonių planas“ 2 lentelėje: 

1.1.1.1 priemonėje „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas“ tikslinamos projektų etapų datos, atsižvelgiant į pakeistą paramos paraiškų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafiką. 

1.1.1.3 priemonėje „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ tikslinamos finansavimo šaltinių 

sumos, atsižvelgiant į ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros 

sistemos 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemio (toliau - SFMIS 2014) 

sutarčių duomenis. 

1.1.1.4 priemonėje „Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra“ 

tikslinamos finansavimo šaltinių sumos, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.1.5 priemonėje „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ tikslinamos finansavimo šaltinių sumos, atsižvelgiant  į 

SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.1.8 priemonėje „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ tikslinamos 

finansavimo šaltinių sumos, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.2.2 priemonėje „Darnaus judumo priemonių diegimas“ tikslinamos finansavimo 

šaltinių sumos, atsižvelgiant  SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.2.3 priemonėje „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ tikslinamos 

finansavimo šaltinių sumos, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

2.1.3.1 priemonėje „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslinamos finansavimo 

šaltinių sumos, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

3.1.1.1 priemonėje „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ tikslinamos 

finansavimo šaltinių sumos, atsižvelgiant  į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

Keitimai 4 dalies „Priemonių planas“ 4 lentelėje: 

1.1.1.3 priemonėje „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ tikslinamos produkto vertinimo 

kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.1.5 priemonėje „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ tikslinamos produkto vertinimo kriterijų reikšmės, 

atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.1.7 priemonėje „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ tikslinamos produkto vertinimo kriterijų reikšmės, atsižvelgiant 

į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.2.3 priemonėje „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ tikslinamos 

produkto vertinimo kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

1.1.2.4 priemonėje „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ 

tikslinamos produkto vertinimo kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

2.1.3.2 priemonėje „Socialinio būsto fondo plėtra“ tikslinamos produkto vertinimo 

kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

3.1.1.1 priemonėje „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ tikslinamos 

produkto vertinimo kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

3.1.2.1 priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ tikslinamos produkto vertinimo 

kriterijų reikšmės, atsižvelgiant į SFMIS 2014 sutarčių duomenis. 

Kitose plano dalyse atlikti tikslinimai, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus pakeitimus. 

Pakeitimai pažymėti raudona spalva.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 
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Sprendimo projektui pritarė –  10 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).   

 

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

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

pakeitimas. 

Izidos Baliukynienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017 m. rugsėjo 14 d. Regioninės plėtros taryba patvirtino priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų sąrašą, į kurį buvo 

įtraukti du projektai (Druskininkų ir Varėnos rajono savivaldybių administracijų). Kadangi sąrašas 

tęstinis, jis papildomas nauju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektu. Gautas 

projektinis pasiūlymas įvertintas teigiamai. Papildžius sąrašą, projektų bendra ES lėšų suma sudaro 

433 808,00 Eur. 

Priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ (toliau - 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas yra 982 761,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 548 

953,00 Eur.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 p., regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi, 

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

reikalavimus ir PFSA regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių 

reikšmes. 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES 

struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į PFSA suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su 

regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties Priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 

priedas (Excel lentelės)). Šie reikalavimai dar nėra tenkinami, nes projektų sąrašas yra sudaromas 

kaupiamuoju būdu. Į šį projektų sąrašo projektą yra įtraukti 3 iš 6 planuojamų regione įgyvendinti 

projektų. 

Naujai į sąrašą įtraukiamo projekto paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. lapkričio 24 d. 

Atsižvelgiant į reikalavimą, kad paraiškos pateikimo terminas nebūtų trumpesnis nei 30 dienų po 

projektų sąrašo patvirtinimo, sąrašas keičiamas nelaukiant, kol bus įvertinti šiuo metu pateikti 

Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių administracijų projektiniai pasiūlymai.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  10 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 
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Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

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

plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 51/6S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

6. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. spalio 

20 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. PSD-4904-(23.23.) „Dėl Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“ kreipėsi prašydama 1.1.1.9.5 „Vinco Krėvės – 

Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai terminą nukelti į 2018 m. gegužės 21 d. Datos perkėlimas reikalingas norint įvykdyti 

priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatytus parengtumo reikalavimus. Jie nebus spėti įvykdyti, nes 

Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir UAB "COWI Lietuva" nutraukus projektavimo 

darbų sutartį, iškilo poreikis iš naujo pradėti projektavimo paslaugų pirkimą ir įgyvendinimą (raštas 

pridedamas). Atkreiptinas dėmesys, kad priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 p. 

numatyta, kad projektų sutartys pagal regionų projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2018 m. 

liepos 1 d., tad paraišką pateikus 2018-05-21, agentūrai paraiškos vertinimui ir projekto 

finansavimo sutarties parengimui bei pasirašymui liktų vos mėnesis laiko, kas tikėtina, kad sutarties 

iki 2018-07-01 nebus spėta pasirašyti, tačiau projektinio pasiūlymo teikėjas įvertinęs realias 

galimybes, paraiškos pateikimo datą prašo nukelti iki 2018-05-21. 

Vertinant, kad paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 5,6 mėnesio nuo buvusios datos, 

bei jį keičiant antrą kartą bendra pratęsimo trukmė yra 8,6 mėn., teisės aktuose nustatyti apribojimai 

nebus pažeisti. Projekto paraiškos pateikimo datą ir projekto pradžią nustačius 4,6 mėn. vėliau, 

priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo už 

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

įvykdomi. Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

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

priedas).“ 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  10 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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  0132 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, 

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

            

 

   

Posėdžio pirmininkas                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  


