
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-01-24 Nr. 51/6P-1  

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. sausio 16 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018 m. sausio 23 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. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

4.  Algis Kašėta - Varėnos rajono savivaldybės meras; 

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. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras (tarybos nario balsavimo lapas 

gautas pasibaigus rašytinės procedūros terminui); 

3. Valdas Petras Mikelionis – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys (tarybos nario 

balsavimo lapas gautas pasibaigus rašytinės procedūros terminui); 

4. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo. 

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

investicijų veiksmų programos priemonės Nr.05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“  iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo keitimo. 

 

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

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo keitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regione priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

įgyvendinama tikslinėse teritorijose, kurias išskyrė Alytaus regiono plėtros taryba 2015 m. kovo 3 

d. sprendimu Nr. 51/6S-3. Išskirtos šios tikslinės teritorijos: Matuizos ir Senoji Varėna (Varėnos 

rajono savivaldybė); Viečiūnai ir Leipalingis (Druskininkų savivaldybė) bei Miklusėnai (Alytaus 

rajono savivaldybė). 

Vadovaujantis teisės aktais, 2015 m. spalio 29 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius 

pasiūlymus Alytaus regiono Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių 
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atnaujinimas“ projektų sąrašui sudaryti. Iki 2017 m. spalio 30 d. gauti 5 projektiniai pasiūlymai, 

kurių ES paramos lėšos buvo suplanuotos visam priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau - Aprašas) numatytam Alytaus regiono limitui - 2.816.453,00 ES paramos lėšų. 

Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ buvo sudarytas Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/6S-42 kaupiamuoju būdu su vienu projektu - „Senosios Varėnos 

kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ iš 

planuojamų įgyvendinti penkių projektų. Minėtą sąrašą siūloma keisti, įrašant 3 teigiamai įvertintus 

projektus: „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“,  „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Viečiūnų 

viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“. 

Kad minėti projektiniai pasiūlymai su investicijų projektu atitiktų jiems keliamus 

reikalavimus ir butų siūlomi įrašyti į regiono projektų sąrašo projektą, buvo tikslinami po keletą 

kartų, kas įtakojo jų vertinimo trukmę. 2017 m. rugsėjo 28 d. gautas projektinis pasiūlymas 

„Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

tikslintas 3 kartus ir baigtas vertinti 2017 m. gruodžio 21 d., 2017 m. spalio 30 d. gautas projektinis 

pasiūlymas „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ tikslintas 1 kartą 

ir baigtas vertinti 2017 m. gruodžio 18 d. ir 2017 m. spalio 30 d. gautas projektinis pasiūlymas 

„Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ tikslintas 5 kartus ir baigtas 

vertinti 2018 m. sausio 15 d. Projektinį pasiūlymą „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ jo 

teikėjas – Alytaus rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Vidaus reikalų ministerijos 

2017 m. spalio 12 d. raštu Nr.1D-5406 (22) atsiėmė, nes laukė Aprašo pakeitimo, susijusio su 

remiamų veiklų išplėtimu. Minėtą projektinį pasiūlymą Alytaus rajono savivaldybės administracija 

planavo teikti vertinimui, kai bus atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant 

į Aprašo pakeitimus.  

2017 m. gruodžio 22 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-885 buvo pakeistas 

priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Aprašas, kurio 13 p. nustatyta, kad regionų 

projektų sąrašai visoms regionams paskirstytoms ES struktūrinių fondų lėšoms sudaromi iki 2017 

m. gruodžio 31 d., o pagal PFSA 11.2.4 papunktyje nurodytą remiamą veiklą – iki 2018 m. kovo 31 

d.  

Atsižvelgiant į minėtus Aprašo pakeitimus, Alytaus regiono plėtros taryba 2018 m. sausio 3 d. 

raštu Nr. 51/6D-3 kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama leisti Alytaus regiono plėtros 

tarybai panaudoti nepanaudotą ES lėšų limito dalį regiono projektams pagal priemonę „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ finansuoti iki 2018 m. kovo 31 d., t.y. leisti: 

1. Skelbti papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal visas PFSA 11 p. 

numatytas remiamas veiklas  (aktualu projektui „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“); 

2. Svarstyti regiono projektų sąrašo keitimą, įrašant teigiamai įvertintus ir iki 2017-12-31 

nespėtus įrašyti į regiono projektų sąrašą projektinius pasiūlymus iki š. m. kovo 31 d. 

Vidaus reikalų ministerija 2018 m. sausio 9 d. raštu Nr. 22D-17 informavo, kad neprieštarauja 

Alytaus regiono projektų sąrašo keitimui, įrašant teigiamai įvertintus iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir 

baigiamus vertinti projektus: „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“, „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

ir „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“, bet nespėtus įrašyti į regiono 

projektų sąrašą pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. 

Vidaus reikalų ministerija nedavė sutikimo skelbti papildomą kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus pagal visas PFSA 11 p. numatytas remiamas veiklas  (aktualu projektui „Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės plėtra“). 

Alytaus regiono limitas priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ projektams įgyvendinti yra 2.816.452,00 Eur ES paramos lėšų. Įrašius 3 minėtus 

projektus, kurių ES paramos lėšos sudaro 1.929.504,57 Eur, lieka nesuplanuota 886.947,43 ES 

paramos lėšų.  

Alytaus regiono plėtros taryba 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. 51/6D-96 kreipėsi į Vidaus reikalų 

ministeriją informuodama, kad Alytaus regione planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemonę 

Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ planuojamo pasiekti 
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priemonės stebėsenos rodiklio „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus) (P.S.364)“ reikšmė yra mažesnė nei numatyta Apraše. Taip pat buvo pateikta 

informacija, kad regiono savivaldybės, įvertinusios savo projektų parengtumą ir turimą lėšų kiekį 

projektų finansavimui, neįvykdys Apraše numatytų sutarčių pasirašymo 2016-2017 m. prognozių. 

Taryba, dėl minėtų priežasčių, prašė inicijuoti Aprašo pakeitimą. 

2017 m. gruodžio 22 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-885 buvo pakeistas 

priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Aprašas, tačiau į minėtą kreipimąsi 

neatsižvelgta. 

Taip pat RPD prie VRM Alytaus apskrities skyrius 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. 51/6D-94 

kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo 

derinimo, prašydamas derinti plano keitimą dėl priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų įgyvendinimo regione (planuojamų projektų lėšas, 

siekiamus rodiklius, paraiškų pateikimo terminus) iki 2017 m. kovo 13 d. Atsakymas nebuvo 

gautas.  

Visi, teigiamai įvertinti ir siūlomi įtraukti į regiono projektų sąrašą, projektiniai pasiūlymai 

atitinka Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą, kuriam derinimo procese Vidaus reikalų 

ministerija pastabų nepateikė nei dėl projektų rodiklių reikšmių, nei dėl projektų įgyvendinimo 

etapų. 

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 Apraše 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 Apraše regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

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

priedas (Excel lentelės)). 

Pakeitus priemonės regiono projektų sąrašą, prognozė dėl sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų 

lėšų 2016 - 2017 m. ir 2019 m. nėra tenkinama. 2018 metais į sąrašo projektą įtrauktų regiono 

projektų sutarčių pasirašymo prognozė bus viršyta, nes planuojama, kad bus pasirašytos visų į 

regiono projektų sąrašą siūlomų įtraukti projektų sutartys. 2016-2017 m. ir 2020 m į sąrašo projektą 

įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai prognozė 

nebus tenkinama, 2018 -2019 m. minėta prognozė bus viršyta. 

Siūlomame regiono projektų sąrašo projekte (įrašyti 4 projektai iš planuojamų 5) nebus 

pasiektas priemonės stebėsenos rodiklis „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

(išskyrus savivaldybių centrus) (P.S.364)“. Numatytas minėtas rodiklis iki 2023 metų 125.398 kv. 

m., tačiau planuojama bus pasiekta – 65.705 kv. m. Priemonės stebėsenos rodiklis „Atnaujinti ir (ar) 

pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (P.S.365)“ bus viršytas. Apraše 

numatytas šis rodiklis iki 2023 metų 188 kv. m., bus pasiektas – 200,00 kv. m.  

Projektų, siūlomų įtraukti į regiono projektų sąrašą, planuojami paraiškų pateikimo terminai 

yra 2018 m. kovo 1 - 30 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. 
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NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“  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 Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Priemonė) regionų 

projektų sąrašo pakeitimas atliekamas, papildant regiono projektų sąrašą Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos projektu „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas 

Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“. 2017-12-07 gautas projektinis pasiūlymas įvertintas 

teigiamai. Papildžius regiono projektų sąrašą, visų projektų bendra ES lėšų suma sudarytų               

1 839 534,84 Eur. 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas - 2 131 629,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro 292 094,160 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 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)). Reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų 2017 metais 

nebus tenkinami. Nors pirminiu patvirtintu regiono projektų sąrašu buvo numatyta šį reikalavimą 

išpildyti, tačiau, atlikus Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto „Bešeimininkių 

apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“ viešuosius pirkimus, buvo 

sutaupyta 615488 Eur ES lėšų, dėl ko projekto finansavimo sutartis buvo pasirašyta mažesnei ES 

lėšų sumai. Sutaupytų lėšų pagrindu Alytaus rajono savivaldybės administracija parengė minėto 

projekto antrojo etapo projektinį pasiūlymą, kurį įvertinus teigiamai, siūloma įtraukti į regiono 

projektų sąrašą. Dėl vėlesnių naujo projekto terminų gali būti nepasiekti 2018 metams nustatyti 

tarpiniai priemonės stebėsenos rodikliai. 

Projekto, siūlomo įtraukti į regiono projektų sąrašą, planuojamas paraiškos pateikimo 

terminas – 2018 m. gegužės 2 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). 



 5 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019  „Kraštovaizdžio 

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

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 

51/6S-38 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“  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                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


