
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2017-12-11 Nr. 51/6P-20  

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2017 m. gruodžio 1 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2017  m. gruodžio 8 d. 

Posėdžio pirmininkas – Algis Kašėta. 

Posėdžio sekretorė - Nijolė Vagnorienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Algis Kašėta - Varėnos rajono savivaldybės meras; 

3.  Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

5.  Danutė Remeikienė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

6.  Giedrius Samulevičius – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

7.  Linas Urmanavičius – Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

8.  Algirdas Vrubliauskas – Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Nedalyvavo priimant sprendimą: 

1. Vytautas Grigaravičius – Alytaus miesto savivaldybės meras; 

2. Nerijus Jauneika - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

4. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. 

 

 

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“ keitimo.  

2. Dėl 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 keitimo. 

3. Dėl 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 keitimo. 

4. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo. 

 

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. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

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

atliekami:  

1. Išbraukiant priemonės 2.1.2.2 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas vykdant švietimo ir mokymo veiklas“ projektus suplanuotus pagal 2014–

2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau Veiksmų programa) priemonę Nr. 08.4.2-

CPVA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 

Išbrauktų projektų vietoje įtraukiami nauji projektai suplanuoti pagal Veiksmų programos priemonę 

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projektai įtraukti 

vadovaujantis savivaldybių administracijų raštais, kuriuose buvo pateikti projektų pavadinimai,  

vykdytojai, finansavimo šaltiniai, įgyvendinimo etapai, veiklų grupės, produkto rodikliai ir kita 
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reikalinga informacija. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu, Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau Planas) keitimo projektas suderintas su Sveikatos 

apsaugos ministerija (toliau SAM). 

Dėl priemonės 2.1.2.2  gautos šios pastabos dėl į Plano keitimo projektą įtrauktos priemonės 

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“: 

a) Prašoma, kad Alytaus regiono projektų planavimo etapai būtų paspartinti (paankstinti), 

siekiant kad regiono projektai būtų pradėti realiai įgyvendinti ne vėliau kaip nuo 2018 m. birželio 

mėn. pradžios. Rekomenduojama projektų įtraukimą į regiono sąrašą numatyti bent jau vasario 

mėn. Suderinus su savivaldybėmis į šią pastabą atsižvelgta dalinai ir Alytaus, Varėnos bei Lazdijų  

rajono savivaldybės paankstino projektų įgyvendinimo etapus; 

b) Nurodyta, kad pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 29 punkto nuostatas, Alytaus regionui 

nustatytos tokios rodiklio P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, 

švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ siektinos tarpinė 

ir galutinė reikšmės: iki 2018 m. pabaigos – 2270 tikslinių grupių asmenų, iki 2023 m. pabaigos – 

8484. Tačiau Alytaus regiono plano 12 lentelėje „Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės 

atitinkamais metais“ yra nustatyta, kad rodiklis P.S.372 bus pradėtas siekti tik nuo 2020 metų. 

Vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 29 punkto nuostatomis, toks šio su projektų 

įgyvendinimu susijusio pagrindinio rodiklio siekiamų reikšmių išdėstymas laike yra netinkamas. 

Suderinus su savivaldybėmis į šią pastabą atsižvelgta ir Plane numatyta, kad iki 2018 m. pabaigos 

Alytaus regionas sieks nustatytos rodiklio P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ 

tarpinės reikšmės -  2270 tikslinių grupių asmenų. 

2. Įtraukiant priemonę 2.1.2.3 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ su projektais 

suplanuotais pagal Veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas“. Projektai įtraukti vadovaujantis savivaldybių administracijų raštais kuriuose buvo 

pateikti projektų pavadinimai,  vykdytojai, finansavimo šaltiniai, įgyvendinimo etapai, veiklų 

grupės, produkto rodikliai ir kita reikalinga informacija.  

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu, Plano keitimo projektas 

suderintas su SAM. Dėl į Plano keitimo projektą įtrauktos naujos priemonės 2.1.2.3 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“ SAM  pastabų  neturi. 

3. Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 20 d. rašte 

Nr. 1-3412 „Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ pateiktą prašymą, patikslinti Lazdijų rajono savivaldybės projekto „1.1.2.1.4 

„Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas  Lazdijų rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo 

datą vietoje 2017 m. gruodžio 15 d. nurodyti 2018 m. kovo 28 d., taip pat pakeisti finansavimo 

sutarties sudarymo terminą ir vietoje 2018 m. kovo 15 d. nurodyti 2018 m. birželio 15 d. Atidėjimas 

reikalingas nes,  Transporto investicijų direkcijoje vertinami projekto viešųjų pirkimų dokumentai, 

todėl dar negali perkančiajai organizacijai (Druskininkų savivaldybės administracija) pateikti dalies 

dokumentų. Vadovaujantis priemonės 04.5.1-TID-R-518 finansavimo sąlygų aprašo 26.2 papunkčiu 

iki paraiškos pateikimo turi būti atlikti transporto priemonių viešieji pirkimai. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi Plano 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 7 mėn.). 

4. Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 16 d. rašte Nr. 

S12-3697(23.2) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“ pateiktą prašymą 

pakeisti Planą, pakeisti projekto 1.1.2.1.3 „Eko1ogiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų 

savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą - vietoje 2017 m. 

gruodžio mėn. 15 d. nurodyti 2018 m. kovo mėn. 28 d., finansavimo sutarties sudarymo terminą - 
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vietoje 2018 m. kovo 15 d. nurodyti 2018 m. birželio mėn. 28 d., kadangi negali parengti visų 

projekto paraiškai teikti reikalingų dokumentų. 

Vadovaujantis priemonės finansavimo sąlygų aprašo 26.2 papunkčiu iki paraiškos pateikimo turi 

būti atlikti transporto priemonių viešieji pirkimai. Viešuosius pirkimus planavo vykdyti kaip 

įgaliota perkančioji organizacija kartu su Lazdijų rajono savivaldybės administracija, tačiau Lazdijų 

rajono savivaldybė administracija laiku nepateikė pirkimas reikalingos informacijos. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi Plano 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 7 mėn.). 

5. Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 24 d. rašte 

Nr. 1-3482 „Dėl paraiškos „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ 

pateikimo“ pateiktą prašymą, patikslinti Lazdijų rajono savivaldybės projekto 1.1.1.9.3 „Motiejaus  

Gustaičio  memorialinio  namo  kompleksinis sutvarkymas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminą iš „2017 m. gruodžio 31 d.“ į „2018 m. kovo 20 d.“, taip pat pakeisti 

finansavimo sutarties sudarymo terminą ir vietoje „2018-02“ nurodyti „2018-04“. Vadovaujantis 

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

sąlygų aprašu pareiškėjas privalo turėti parengtą ir patvirtintą tvarkybos darbų projektą. Šiuo metu 

tik rengiamas Motiejaus Gustaičio memorialinio namo remonto techninis projektas. Leidimą 

statybos darbams planuojama turėti 2018 m. sausio-vasario mėnesį. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi Plano 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 4 mėn.). 

6. Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 10 d. rašte Nr. 

S12-3638(23.2) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“ pateiktą prašymą 

pakeisti Planą, išbraukiant projektui 1.1.1.2.5 „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ (toliau projektas) priskirtus veiklos grupę ir produkto rodiklį. Su Vidaus 

reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais papildomai buvo derinamos 

projekto veiklos, atsisakant rekonstruoti nenaudojamą baseino pastatą į bendruomenės edukacijų 

centrą, vietoj jo Viečiūnuose įrengiant universalų sporto aikštyną. Rašte prašoma išbraukti projekto 

produkto rodiklį P.S.365 „Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo 

vietovėse m2“ - 280 bei projektui priskirtos veiklų grupės - 34 „Kitos viešosios infrastruktūros 

modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai 

pritaikomi pastatai“. Išbraukus produkto rodiklį P.S.365 bus tenkinamas Veiksmų programos 

priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo reikalavimas, kad Alytaus regionas turi 2023 metais pasiekti šio rodiklio reikšmę 

lygią 188 (Plane numatyta 200). 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi Plano pakeitimai yra 

esminiai, todėl pakeitimai 2017-12-01 išsiųsti el. paštu ir suderinti su Vidaus reikalų ministerija. 

7. Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 24 d. rašte 

Nr. PSD-5665-(23.23.) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“ prašymą 

padidinti biudžeto finansavimo šaltinių sumas projektui 3.1.2.1.1 „Kraštovaizdžio formavimas ir 

tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ bei padidinti siekiamą produkto rodiklio P.N.093 

„Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skč.“ reikšmę nuo 

14 iki 28. Prašymas grindžiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 lapkričio 17 d. 

raštu Nr. SD-15006(36.102). Alytaus miesto savivaldybės administracija neprieštaraujama, kad 

pasirašius projekto 05.5.1 APVA-R-019-11-0004 „Alytaus miesto bendrojo plano korektūros 

zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ finansavimo sutartį, 

sutaupytos 12 322,95 Eur ES lėšos būtų panaudotos Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

projektui. 
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8. Atsižvelgiant į projekto 05.5.1 APVA-R-019-11-0004 „Alytaus miesto bendrojo plano 

korektūros zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ finansavimo 

sutartį, mažinamos Plano projekto 3.1.2.1.4 „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant 

kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ finansavimo šaltinių sumos. 

9. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektinio pasiūlymo 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ informaciją, 

kad projektu numatomas siekti papildomas produkto rodiklis  P.N.910 „Parengtos piliečių chartijos“ 

su reikšme „1“. Plane įrašomas rodiklis P.N.910 projektui 2.1.4.1.2 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ su reikšme „1“. 

10. Atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 29 d. rašte 

Nr. PSD-5764-(23.23.) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“ prašymą 

pakeisti projekto 1.1.1.3.6  „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo etapus - įtraukimas į regiono 

projektų sąrašą – 2018 m. vasario mėn., paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai – 2018 

m. balandžio mėn., finansavimo sutarties sudarymas – 2018 m. liepos mėn., projekto užbaigimas – 

2020 metai. Prašymas grindžiamas, tuo kad nespėjama parengti dokumentų, privalomų pateikti 

kartu su projektiniu pasiūlymu, tenkinant jo parengtumo reikalavimus. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 punktu siūlomi Plano 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 2 

mėn.) arba, jeigu to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami pakartotinai, bendra 

konkretaus projekto etapo termino pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn. (keičiama 2 mėn.). 

11. Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros 2017 lapkričio 3 d. raštą Nr. 2017/2-

6734 „Dėl paraiškos Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-11-0002 vertinimo ataskaitos“. Agentūrai atlikus 

Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 09.1.3-CPV A-R-725-11 nurodyto Druskininkų savivaldybės 

administracijos projekto „Druskininkų M K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros 

tobulinimas“ (paraiškos Nr. 09.1.3-CPV A-R-725-11-0002) tinkamumo finansuoti vertinimą 

nustatyta, kad savivaldybės biudžeto lėšos yra didesnės nei numatytos Plane. Atsižvelgiant į šią 

informaciją keičiamos Plano projekto 2.1.1.2.4 „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

infrastruktūros tobulinimas“ savivaldybės biudžeto lėšos  iš  21 929 į  22 436 Eur.; 

12. Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros 2017 lapkričio 13 d. raštą Nr. 

2017/2-6949 „Dėl paraiškos Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0002 vertinimo ataskaitos“. Agentūrai 

atlikus Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 09.1.3-CPV A-R-724-11 nurodyto Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos projekto „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, Alytuje“ (paraiškos Nr. 09.1.3-CPV A-R-724-11-0002) tinkamumo finansuoti vertinimą 

nustatyta, kad savivaldybės biudžeto lėšos yra mažesnės nei numatytos Plane. Atsižvelgiant į šią 

informaciją keičiamos Plano projekto 2.1.1.1.3 „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos 

pagrindinėje mokykloje, Alytuje“ savivaldybės biudžeto lėšos  iš  704 094 į  49 277 Eur.; 

13. Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros 2017 lapkričio 13 d. raštą Nr. 

2017/2-6948 „Dėl paraiškos Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0001 vertinimo ataskaitos“. Agentūrai 

atlikus Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 09.1.3-CPV A-R-724-11 nurodyto Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos projekto „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo 

įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje“ (paraiškos Nr. 09.1.3-CPV A-R-724-11-0001) tinkamumo 

finansuoti vertinimą nustatyta, kad savivaldybės biudžeto lėšos yra mažesnės nei numatytos Plane. 

Atsižvelgiant į šią informaciją keičiamos Plano projekto 2.1.1.1.5 „Modernių ir saugių erdvių 

sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje“ savivaldybės biudžeto lėšos iš 

14 683  į  14684 Eur. 

14. Patikslinta „Priemonių plano“ 1 lentelė. „Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų 

poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR)“ pagal SFMIS 2014 nurodytas išmokėtas sumas, plane 

numatytas  sudaryti finansavimo sutartis ir projektų baigimo datas. Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 

metais numatomas lėšų poreikis yra 4,45 kartus didesnis nei 2017 metais. 2017 m. teikiamame 

Plano projekte numatoma įsisavinti 5 805 418 Eur ES paramos lėšų, o 2018 metais -25 816 705 Eur. 

Plano keitimai pateikiami pridedamame Plano keitimo projekte“. 
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Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  8 tarybos nariai (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. 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 keitimas. 
Izidos Baliukynienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

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

Priemonė) regionų projektų sąrašo pakeitimas atliekamas, papildant regiono projektų sąrašą dviem 

projektais (Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos). Abu 2017-10-09 gauti projektiniai pasiūlymai įvertinti teigiamai. Papildžius 

regiono projektų sąrašą, visų projektų bendra ES lėšų suma sudarytų 812 760,00 Eur. 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 982 761,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro 170 001,00 Eur. 

Atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros planą, už 170 tūkst. Eur planuojamas įgyvendinti Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos projekto II etapas, kurio projektinis pasiūlymas vertinimui 

turėtų būti pateiktas sekančiais metais. 

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 projektų finansavimo sąlygų apraše 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 EK. 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)). Dėl užtrukusio savivaldybių administracijų projektų veiklų aprašų 

derinimo su Vidaus reikalų ministerija ir vėlesnio projektinių pasiūlymų pateikimo, reikalavimai dėl 

sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų 2016 ir 2017 metais nėra tenkinami. Taip pat gali būti 

nepasiekti 2018 metams nustatyti tarpiniai priemonės stebėsenos rodikliai. Tačiau galutinės šių 

rodiklių reikšmės būtų pasiektos ir jos planuojamos didesnės už PFSA Alytaus regionui nustatytas 

galutines priemonės stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Projektų, siūlomų įtraukti į regiono projektų sąrašą, anksčiausiai planuojamas paraiškos 

pateikimo terminas – 2018 m. sausio 31 d. Reikalavimas, kad šis terminas nebūtų mažesnis nei 30 

dienų po regiono projektų sąrašo patvirtinimo, tenkinamas“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  8 tarybos nariai (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). 

 

3. 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. 

Izidos Baliukynienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017 m. lapkričio 24 d. gautas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. 1-3482, 

kuriame prašoma nukelti projekto „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis 

sutvarkymas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš 2017 m. gruodžio 31 d. į 

2018 kovo 20 d. Datos perkėlimas reikalingas, norint įvykdyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

reikalavimus dėl projekto parengtumo iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo. Šiuo 

metu dar neužbaigtas Motiejaus Gustaičio memorialinio namo remonto techninis projektas ir 

leidimą statyboms pareiškėjas planuoja turėti tik 2018 m. sausio – vasario mėnesį. 

Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą, 2 mėn. ir 20 d., nepažeidžiant teisės 

aktuose nustatytų apribojimų. 

Pridedamas 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). Dėl projekto 

paraiškos termino nukėlimo reikalavimas 2018 m. birželio mėnesį pasirašyti sutartis už visą 

regionui numatytą ES lėšų sumą bus tenkinamas“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  8 tarybos nariai (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 ,,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). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo. 

Izidos Baliukynienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į gautą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

prašymą (raštas 2017-11-21 Nr. 1-3439) projekto „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš „2017-12-
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15“ pakeisti į „2018-03-28“, kadangi šiuo metu pareiškėjas neturi galimybių įgyvendinti priemonės 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų apraše (toliau – PFSA) nustatytų reikalavimų projekto parengtumui. 

Pridedamas 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). Dėl projekto 

paraiškos pateikimo termino nukėlimo nebus pažeistas reikalavimas 2019 metais pasirašyti sutartis 

už regionui numatytą ES lėšų sumą, taip pat reikalavimas dėl PFSA suplanuotų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. 

Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas antrą kartą, tačiau datos skirtumas nuo pradinio 

patvirtinto termino yra 6 mėn., todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė –  8 tarybos nariai (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-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 (pridedama). 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                   Algis Kašėta 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


