
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-02-28 Nr. 51/6P-2  

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. vasario 20 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. vasario 27 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. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

6. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

7. Valdas Petras Mikelionis - Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Danutė Remeikienė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

9. Giedrius Samulevičius - Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

10. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

11. Linas Urmanavičius - Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

12. Algirdas Vrubliauskas - Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo visi tarybos nariai. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. 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. 

2. 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. 

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 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

5. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

pacientams, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

6. 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. 

7. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių veiklą 2017 metais. 
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8. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių dalyvavimą 2017 metais tarybos 

posėdžiuose. 

 

1. 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. 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2017 m. gruodžio 

14 d. gautas Druskininkų savivaldybės administracijos raštas Nr. S12-4005-(23.2), kuriame 

prašoma nukelti projekto „Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, 

modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ paraiškos pateikimo terminą iš „2017-12-29“ į 

„2018-04-06“, nes dėl užsitęsusių techninio projekto pirkimo procedūrų, projektas neatitinka 

projekto parengtumo reikalavimų, kurie nurodyti priemonės PFSA 29.2.2-29.2.4 papunkčiuose. 

Vėliausią galimą paraiškos pateikimo datą „2018-04-06“, Druskininkų savivaldybės administracijos 

specialistai suderino su Centrinės projektų valdymo agentūros specialistais. Tačiau  š. m. sausio 10 

d. gautas Kultūros ministerijos raštas Nr. S2-182 (pridedamas), kuriame prašoma užtikrinti, kad 

priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau PFSA) terminų (visas projektų finansavimo 

sutartis pasirašyti iki 2018-07-01) būtų laikomasi ir Alytaus regiono projektų sąrašo paraiškų 

pateikimo gyvendinančiajai institucijai terminus nustatyti ne vėlesnius nei 2018-03-31. 

Š. m. sausio 29 d. buvo išsiųstas Kultūros ministerijai raštas Nr. 51/6D-23 (pridedamas), 

kuriame argumentuota, kodėl regiono projektų sąraše Alytaus miesto ir Varėnos rajono 

savivaldybių projektų paraiškų pateikimo datos yra numatytos vėlesnės nei Kultūros ministerijos 

rašte nurodyta data, t. y. 2018-03-31. Taip pat rašte paprašyta Kultūros ministerijos įvertinti realią 

Alytaus regiono projektų parengtumo situaciją ir leisti palikti Alytaus regiono projektų sąraše 

numatytas projektų paraiškų pateikimo datas, taip pat įvertinant ir tai, kad artimiausiame regiono 

plėtros tarybos posėdyje bus svarstomas ir Druskininkų savivaldybės administracijos projekto 

paraiškos pateikimo termino nukėlimas į 2018-04-06. Rašte akcentuota, kad neįvertinus esamų 

projektų parengtumo aplinkybių ir mechaniškai sutrumpinus paraiškų pateikimo terminus iki 2018-

03-31, problemos neišspręstume, tik ją atitolintume, ir atitinkamai atsirastų grėsmė dėl priemonės 

įgyvendinimui Alytaus regione numatytų ES lėšų panaudojimo. Ministerijos taip pat paprašyta 

apsvarstyti galimybę pakeisti priemonės PFSA: 

- keičiant projekto parengtumo reikalavimus, t. y. PFSA 29.2.2-29.2.4 papunkčiuose 

numatytus dokumentus leisti pateikti iki paramos sutarties pasirašymo datos; 

- arba pakeisti PFSA 13 p., galutinį projektų sutarčių pasirašymo terminą numatant - 2018 m. 

spalio 1 d. (tai padėtų užtikrinti teikiamų projektų atitiktį PFSA numatytiems parengtumo 

reikalavimams ir sklandesnį paraiškų vertinimo procesą). 

Atsakymas iš Kultūros ministerijos negautas, šios priemonės įgyvendinimą kuruojantys 

Kultūros ministerijos specialistai negalėjo pasakyti, kada galime tikėtis gauti atsakymą iš Kultūros 

ministerijos.  

Pareiškėjai, kurių paraiškų pateikimo terminas numatytas vėlesnis nei 2018-03-31 apklausti 

dėl jų projektų parengtumo ir galimybių pateikti paraiškas anksčiau. Gauti argumentuoti atsakymai, 

kad paraiškų pateikti anksčiau negalėtų, nes dėl kultūros paveldo objektų specifikos, tvarkymo 

projektų parengimas yra žymiai sudėtingesnis ir užsitęsia ilgiau.  

Vadovaujantis priemonės PFSA 13 p., Kultūros ministerijos raštu, kuriame prašoma 

užtikrinti, kad regiono projektų paraiškų pateikimo datos nebūtų vėlesnės nei 2018-03-31 bei 

Projektų finansavimo ir administravimo 51 punktu, kur nustatyta, kad regiono projektų sąraše 

nustatomas kiekvieno projekto paraiškos pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų 

nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos (paraiškoms parengti ir iki 2018-03-31 pateikti liko 

vos mėnuo), yra teikiamas regiono projektų sąrašo projektas, kuriame Alytaus miesto ir Varėnos 

rajono savivaldybių projektų paraiškų pateikimo terminas sutrumpintas, jį numatant – „2018-03-

31“, o Druskininkų savivaldybės projekto paraiškos pateikimo data pavėlinta iš 2017-12-29 į 2018-

03-31. 



 3 

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 projektų 

paraiškos terminų sutrumpinimų, reikalavimų tenkinimas nepasikeitė, lyginant su prieš tai  

buvusiu“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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.   

 

2. 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. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017-12-19 raštu Nr. SD-16377(36.102) kreipėsi Alytaus miesto savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus mieste“ paraiškos 

pateikimo terminą iš „2018-03-01“ į „2018-08-30“. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą 

kartą 5 mėn. 29 d., todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Keitimo priežastis – 

užtrukęs techninio projekto rengimas bei viešųjų pirkimo procedūrų derinimas su įgyvendinančia 

institucija. Priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ finansavimo sąlygų apraše 

(toliau – PFSA) neapribotas paraiškų pateikimo terminas.  

2018-02-15 raštu Nr. S12-537-23.2 kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „M.K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ 

paraiškos pateikimo terminą iš „2018-02-15“ į „2018-06-29“. Paraiškos pateikimo terminas 

nukeliamas pirmą kartą 4,5 mėn., todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Taip pat 

prašoma patikslinti minėto projekto finansavimo šaltinius, t.y. vietoje iš viso „610.095,15 Eur“ 

įrašyti „1.126.930.47 Eur“, vietoje ES struktūrinių fondų lėšos „497.638,00 Eur“ įrašyti 

„384.649,00 Eur“, vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „112.457,15 Eur“ įrašyti „294.281,47 Eur“ 

bei įrašyti kitos viešosios lėšos „448.000,00 Eur“. Keitimo priežastis – projekto investicijos buvo 

paskaičiuotos pagal investicijų projektą, o ne pagal šiuo metu parengtą techninį projektą. 

Patikslinus minėto projekto finansavimo šaltinius lieka nepanaudota 112.991 Eur ES paramos 

lėšų Alytaus regionui numatyto limito priemonei Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 

įgyvendinti. Nepanaudotas ES paramos lėšas planuojama panaudoti naujam projektui „Eismo 

saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje“. 

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). Pakeitus 2 

projektų paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datas bei projekto „M.K. Čiurlionio gatvės 

atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ finansavimo šaltinius, į regiono projektų sąrašą įtrauktų 

projektų sutarčių pasirašymo prognozė nesikeičia. Pagal į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono 

projektų sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys bus pasirašytos 2017-2018 m. ir viršys PFSA 10.2 

p. reikalavimus. Taip pat į minėtą sąrašą įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis 
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deklaruoti Europos Komisijai prognozę, lėšos bus deklaruojamos per ketverius metus (2017-2020 

m.), t.y. anksčiau nei numatyta PFSA 10.3 papunktyje. 

Regiono projektų sąraše planuojamų įgyvendinti 6 projektų planuojamų pasiekti stebėsenos 

rodiklių reikšmės nesikeičia, t.y. jos nėra mažesnės nei numatyta PFSA 26 punkte.  

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 ir  

pripažintos deklaruotinomis turėtų būti 3.247.669 Eur ES lėšų suma, t.y. didesnė suma, nei regionui 

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

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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 

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. 

 

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. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - Agentūra) 2018-01-29 raštu Nr.2018/2-723 

informavo, kad 2018-01-23 gavo Druskininkų savivaldybės administracijos raštą Nr.S12-254-23.2, 

kuriame buvo prašoma nevertinti projekto „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ paraiškos. Agentūra taip pat 

informavo, kad vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1291 punktu, 

pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką bet kuriuo paraiškų vertinimo metu, raštu pateikdamas 

prašymą įgyvendinančiai institucijai. Agentūra, atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės prašymą, 

paraiškos vertinimą nutraukė. 

Druskininkų savivaldybės administracija 2018-02-02 raštu Nr. S12-412-23.2 informavo, kad 

pateiks projekto „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ patikslintą paraišką įgyvendinančiai institucijai iki š. m. 

kovo 1 d., t. y. kaip numatyta priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - 

PFSA) 51 punkte (paraiškų pateikimo paskutinė diena negali būti vėlesnė nei 2018 m. kovo 1 d.). 

Atsižvelgiant į tai, tikslinamas regiono projektų sąrašas, pakeičiant paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą, t. y. vietoje regiono projektų sąraše numatyto „2017-12-11“ 

įrašomas „2018-03-01“. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą 2,5 mėn., todėl teisės 

aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos 2018-

02-02 rašte Nr. S12-412-23.2 pateiktą informaciją, nesikeičia minėto projekto stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai. 

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). Pakeitus 
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projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą, į regiono projektų sąrašą įtrauktų 

projektų sutarčių pasirašymo prognozė nesikeičia. Planuojama, kad sąrašo projektų sutartys bus 

pasirašytos 2018 m. 2018 metais nedeklaruotų lėšų suma padidėja, t. y. vietoje nedeklaruotų 

37.703,13 Eur susidaro 47.600,24 Eur.  

Regiono projektų sąraše planuojamų įgyvendinti 5 projektų pradžia 2018 m. sausio – birželio 

mėnesiai. Todėl tikėtina, kad tarpinės stebėsenos rodiklių reikšmės iki 2018 m. birželio 1 d. (kaip 

tai numatyta PFSA 26.3 papunktyje) nebus pasiektos. Nebus pasiekta: produkto rodiklio „Pagal 

veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ 

(rodiklio kodas P.S.380) reikšmė, t. y. nebus sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos (numatyta 7), nes visi 5 projektai tik bus pradėti įgyvendinti. Šiuo metu yra 

pasirašyta tik 1 regiono projektų sąrašo projekto finansavimo sutartis“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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. 

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 

„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2017 m. 

liepos 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-918 buvo patvirtintas 

priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (toliau - 

priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - PFSA). PFSA 8 punkte Alytaus regionui 

numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 845 738 Eur. 

2017 m. rugpjūčio 21 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus 

regiono projektų sąrašui sudaryti. Pagal paskelbtą kvietimą (projektinių pasiūlymų pateikimo 

terminas iki 2018-01-08) buvo gauti ir teigiamai įvertinti penki projektiniai pasiūlymai (toliau –PP): 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Mažais žingsneliais – 

sveikos gyvensenos link“.  Projekto ES lėšų suma – 169 147,60 Eur. 

2. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektinis pasiūlymas „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Alytaus rajone“. Projekto ES lėšų suma – 169 147,60 Eur. 

3. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektinis pasiūlymas „Sveika 

bendruomenė – stipri visuomenė“. Projekto ES lėšų suma – 169 147,60 Eur. 

4. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektinis pasiūlymas „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 169 147,60 Eur. 

5. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektinis pasiūlymas „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 169 147,60 Eur. 

Parengtame regiono projektų sąraše ES lėšų suma sudaro 845 738 Eur. ES paramos lėšos 

sąrašo projekte suplanuotos visai sumai.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - aprašas) 11 p., regionų projektų sąrašų projektai turi būti 
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sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau PAFT) 48 ir 51 

punktuose nustatytus reikalavimus ir  PFSA regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines 

stebėsenos rodiklių reikšmes. 

PAFT 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. 

Sekretoriatas regiono plėtros tarybai, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, teikia 

skaičiuoklę PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

vertinimui, parengtą vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 

priedas (excel lentelė)). 

Skaičiuoklėje pateikta, kad PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų 

lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys bus tenkinamas. Į sąrašo projektą 

įtrauktų projektų sutarčių pasirašymo datos numatytos 2018 metais, kurios nustatytos Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plane (toliau Planas). PFSA 9 punktas numato, kad sutartys, visam 

regionui skirtam ES struktūrinių fondų lėšų limitui, turi būti pasirašytos 2018 metais ir jis bus 

tenkinamas.  

2017-07-31 paskelbto PFSA, 15 punkte nustatyta regiono projektų sąrašą sudaryti iki 2018 m. 

I ketvirčio pabaigos. Pasirašyti finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti veiklas,  kurių trukmė 36 

mėn., PP planuojama 2018 m. III ketvirtyje, todėl tikėtina, kad reikalavimas dėl ES struktūrinių 

fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, gali būti netenkinamas. 

 PFSA 29 punktas nustato, kad Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono 

projektų sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais 

numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne 

mažesnės už šias regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos 

produkto rodiklių reikšmes.  

Skaičiuoklėje pateikta, kad PFSA 29 punkte numatyto rodiklio P. S. 372 tarpinė reikšmė 

tikėtina nebus pasiekta, o galutinė reikšmė viršyta, nes regionas numato pasiekti galutinę reikšmę -  

8 942 (PFSA - 8 484). Skaičiuoklė galutinę rodiklio reikšmę paskaičiuoja automatiškai, 

nevertindama, kad šio rodiklio reikšmė užskaitoma tada kai yra įvykdoma šviečiamoji  veikla. 

Rodiklis „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose 

bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ (P. S. 372) užskaitomas įvertinus kiek žmonių 

dalyvavo renginyje. 2018 m. sausio mėnesį buvo apklausti projektinių pasiūlymų pareiškėjai, kurie 

patvirtino, jog šio rodiklio tarpinė reikšmė 2018 metais bus pasiekta (PFSA - 2 270). Rodiklio 

tarpinės reikšmės pasiekimas numatomas ir Plane - 2 270.  PFSA 29 punkte numatyto rodiklio P. S. 

671 „Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“ reikšmė numatoma  pasiekti, kaip ir 

numatyta PFSA t. y. tarpinė 2018 m. – 0 vnt., galutinė 2023 m. – 2 vnt. 

 Kaip numato PAFT 51 punktas -  regiono projektų sąraše numatytas kiekvieno projekto 

paraiškos pateikimo terminas nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo dienos (anksčiausias paraiškos pateikimo terminas – 2018 m. balandžio mėn. 30 d.)“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA:  

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą.  

2. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  
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2.1. Jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 

2.2. Jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

2.3. Jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl 

ministerijos ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu 

susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), 

kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

3. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.1. Jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2. Jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir 

kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  

3.3. Jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. Jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2017 m. 

spalio 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1237 buvo 

patvirtintas priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ (toliau - 

Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - PFSA). PFSA 10 punkte Alytaus regionui 

numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 55 431 Eur. 

2017 m. lapkričio 14 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono 

projektų sąrašui sudaryti. Pagal paskelbtą kvietimą (projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki 

2018 m. vasario 5 d.) gauti ir teigiamai įvertinti penki projektiniai pasiūlymai: 

1. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro projektinis pasiūlymas 

„Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims prieinamumo 

gerinimas Druskininkų savivaldybėje“.  Projekto ES lėšų suma – 5 793,60 Eur. 

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Paslaugų tuberkulioze 

sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“.  Projekto ES lėšų suma – 12 940 

Eur. 

3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Varėnos 

rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 13 327 Eur. 

4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“. Projekto ES lėšų 

suma – 14 485 Eur. 

5. VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro projektinis 

pasiūlymas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
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tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, įgyvendinimas“. Projekto ES lėšų suma – 8 

885 Eur. 

Parengtame regiono projektų sąraše ES lėšų suma sudaro 55 430,60 Eur. ES paramos lėšos 

sąrašo projekte suplanuotos ne visai sumai ir lieka 0,40 Eur nesuplanuotų lėšų. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - aprašas) 11 p., regionų projektų sąrašų projektai turi būti 

sudaromi atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau PAFT) 48 ir 51 

punktuose nustatytus reikalavimus ir Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – 

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 EK.   

Sekretoriatas regiono plėtros tarybai, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, teikia 

skaičiuoklę PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

vertinimui, parengtą vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (2 

priedas (excel lentelė)). 

Skaičiuoklėje pateikta, kad PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų 

lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis EK, bus tenkinamas. (PFSA 9 punktas numato, kad sutartys, regionui skirtam ES 

struktūrinių fondų lėšų limitui, turi būti pasirašytos 2018 metais - 27 715,50 (50 proc.) ir 2019 

metais - 27 715,50 (50 proc.).). Siūlomų įtraukti į sąrašą visų projektų sutartis dėl finansavimo 

numatoma pasirašyti 2018 metais. 

2017-11-01 įsigaliojusio PFSA, 15 punkte nustatyta regiono projektų sąrašą sudaryti iki 2018 

m. I ketvirčio pabaigos. Pasirašyti finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti veiklas,  kurių trukmė nuo 

36 iki 42 mėn., PP planuojama 2018 m. III ketvirtyje. Atsižvelgiant į tai, kad projektai planuojami 

užbaigti tik 2021 arba 2022 metais, tikėtina, kad reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, kurios 

kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, gali būti netenkinamas (PFSA 12 punkte Alytaus 

regionui numatytos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos 

deklaruotinomis yra 2018 m. - 13 858,00 Eur., 2019 m. - 27 715,50 Eur.,  2020 m. - 13 858,00 Eur). 

PFSA 27 punkte nustatyta, kad Alytaus regionas turi pasiekti rodiklio „Tuberkulioze 

sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) 

tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ (P.N.604) tarpinę reikšmę (2018 m.)  lygią 60, o 

galutinę (2023 m.) - 180. 

PFSA 29 punktas nustato, kad Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono 

projektų sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais 

numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne 

mažesnės už šias regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos 

produkto rodiklių reikšmes. 

PFSA 27 punkte numatyto rodiklio „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos 

socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ 

(P.N.604) tarpinė reikšmė pagal skaičiuoklę tikėtina nebus pasiekta, o galutinė reikšmė 2023 metais 

bus pasiekta (PFSA numato 180 reikšmę, sąrašo projekte -190). Dėl anksčiau minėtų aplinkybių, 

projektų finansavimo sutartys numatomos pasirašyti 2018 metais, o veiklų pradžia 2018 m. III 

ketvirtį. Tik Lazdijų rajono savivaldybė numato sutartį sudaryti 2018 m. birželio mėn. ir siekti 

rodiklio reikšmės lygios  42 asmenims, iki 2023 metų. Kad pasiekti tarpinę rodiklio reikšmę 

numatytą PFSA reikia, kad pacientas ambulatoriniu būdu būtų gydymas nuo 4 iki 6 mėnesių. Dėl 

tik 2018 metų  antroje pusėje pradedamų vykdyti projektų, tarpinė rodiklio reikšmė 2018 metais 

(PFSA 27 punktas numato 60 asmenų) tikėtina pasiekta nebus. 

Kaip numato PAFT 51 punktas -  regiono projektų sąraše numatytas kiekvieno projekto 

paraiškos pateikimo terminas nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo 
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patvirtinimo dienos (anksčiausias paraiškos pateikimo terminas – 2018 m. kovo mėn. 31 d., 

įtraukimo į sąrašą data numatoma 2018 m. vasario 28 d.)“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA:  

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą.  

2. Iš anksto pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui:  

2.1. Jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų 

prie Veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 

2.2. Jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje 

nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

2.3. Jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos 

ir (arba) įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių 

reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie 

nebuvo keliami paraiškos teikimo metu. 

3. Iš anksto pritarti papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais:  

3.1. Jei regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų 

daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Veiksmų programos 

tikslų įgyvendinimo;  

3.2. Jei dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių 

nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projektų atrankos ir sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  

3.3. Jei didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalis nesikeičia;  

3.4. Jei atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) 

įgyvendinančios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų 

(pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami 

paraiškos teikimo metu. 

  

6. 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, kad keitimai 

atliekami:   

 „1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 2 d. įsakymu 

Nr. 1V-17 pakeistą Regionų plėtros planų rengimo metodiką (toliau - planų rengimo metodika) 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau Planas) lentelėse įterpiamas stulpelis 

„Unikalus numeris“, kuriame projektui suteikiamas unikalus numeris. Šiame numeryje nurodoma 

kuriame regione vykdomas projektas (R01),  įrašomas atsakingos ministerijos numeris, veiksmų 

programos priemonės trumpasis numeris, projektams priskirtas veiklų grupių numeriai ir keturių 

skaičių unikalus projekto numeris. Atsižvelgiant į tai panaikinama Projekto „Priemonių plano“ 3 

lentelė „Projektams priskirtos veiklų grupės“. 

 2. 1.1.1.3 priemonėje „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ keičiama projekto 1.1.1.3.4 

„Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ informacija, 
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atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę 

ataskaitą nustatyta, kad faktinis sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis, 

neatitinka nustatyto Plane. 

 3. 1.1.1.4 priemonėje „Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra“ keičiama: 

 - projekto 1.1.1.4.1 „Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 Alytuje, pritaikymas 

verslo vystymui ir plėtrai“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 ir 43.2 

papunkčius, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis lėšų 

poreikis, projekto baigimo terminas ir sukuriamų produktų kiekis pagal SFMIS pateiktus duomenis, 

neatitinka nustatyto Plane; 

 - projekto 1.1.1.4.2 „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ informacija, 

atsižvelgiant planų rengimo metodikos 43.2 papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę 

ataskaitą nustatyta, kad faktinis projekto baigimo terminas pagal SFMIS pateiktus duomenis, 

neatitinka nustatyto Plane. 

4. 1.1.1.5 priemonėje „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ keičiama: 

- projektų 1.1.1.5.1 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra Varėnos rajone“ ir 1.1.1.5.2 „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

Alytaus mieste“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.2 papunktį, kai rengiant 

plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis projektų baigimo terminas pagal 

SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų Plane; 

- projekto 1.1.1.5.5 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus 

rajone (Krokialaukyje)“ atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 ir 43.2 papunkčius, kai 

rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis lėšų poreikis, finansavimo 

šaltiniai ir projekto baigimo terminas pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis, neatitinka nustatyto Plane.  

5. 1.1.1.7 priemonėje „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ keičiama: 

 - projekto 1.1.1.7.2 „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra  Lazdijų, 

Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 

43.2 papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis projekto 

baigimo terminas pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatyto Plane. 

 - projekto 1.1.1.7.3 „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra  Lazdijų, 

Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse II etapas“ informacija, atsižvelgiant į Lazdijų rajono 

savivaldybės 2017-12-29 raštą Nr. 1-3833 „Dėl priemonės 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ regiono plėtros 

plano keitimo“. Pridėtame Regioninių planų rengimo metodikos 7 priede (toliau 7 priedas) 

pateikiami pasiūlymo motyvai – „Pareiškėjas negali užtikrinti priemonės 05.4.1-l-LVPA-R-821 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 

finansavimo sąlygų aprašo 24  punkte nurodytų reikalavimų dėl užsitęsusio planuojamų įrengti 

priemonių sąrašo derinimo projekte „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra  

Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse I etapas“. 

 Keitimas yra esminis, nes daugiau kaip 6 mėnesiais  prašoma keisti projekto įgyvendinimo 

etapus (paraiškos pateikimo data prašoma pakeisti iš 2018-01-31 į 2018-10-15, atitinkamai 

keičiamas ir sutarties pasirašymo terminas). Keitimas buvo suderintas su Ūkio ministerija. 

Priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau PFSA) reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam 

regiono limitui (visos turi būti pasirašytos iki 2020 metų, ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet 

turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių stebėsenos reikšmių pasiekimo 

2018 metais (PFSA numato reikšmę 87, o  2 projektai siekiantys rodiklio 595 reikšmės,  jau pradėti 

įgyvendinti), nepažeidžiami. 

6. 1.1.1.9 priemonėje „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ keičiama 

projekto 1.1.1.9.2 „Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas 

ir pritaikymas kultūros poreikiams“ informacija, atsižvelgiant į 2017-12-13 Druskininkų 

savivaldybės administracijos raštą Nr. S12-4005-(23.2) „Dėl informacijos pateikimo“. Pridėtame 7 
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priede pateikiami pasiūlymo motyvai. Nurodoma, kad Druskininkų savivaldybės administracija dėl 

užsitęsusių techninio projekto pirkimo procedūrų negali užtikrinti projekto „Mažosios dailės 

galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ 

parengtumo reikalavimų, kurie nurodyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 finansavimo sąlygų 

aprašo 29.2.2, 29.2.3. ir 29.2.4 papunkčiuose, todėl prašoma pakeisti projekto informaciją, 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą pratęsiant iki 2018 metų balandžio 6 d.  

2018 m. sausio 10 d. gautas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštas Nr. S2-182 

„Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11 pakeitimo“. Rašte prašoma 

užtikrinti, kad Alytaus regiono projektų sąrašo projektų paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminas būtų nustatomas ne vėlesnis, nei 2018 m. kovo 31 d.. Sekretoriatas, 

atsižvelgdamas į ministerijos prašymą, Alytaus regiono plėtros tarybai siūlo projekto paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą nustatyti - 2018-03-31. 

Keitimas yra neesminis, nes keičiami projekto įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau kaip 6 

mėnesiais (3,2 mėn.) ir bendra projekto etapų terminų pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (8,2 

mėn.). PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui (visos sutartys 2018 

metais), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos 

Komisijai ir tarpinių stebėsenos reikšmių pasiekimo 2018 metais (PFSA nenumato), nepažeidžiami.  

Pagal informaciją, pateiktą 7 priede, projekto stebėsena papildoma rodikliu P.B.209 „Numatomo 

apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)“, kurio reikšmė 3500 asmenų. 

7. 1.1.2.1 priemonėje „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“  

keičiama projekto 1.1.2.1.1 „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas 

Alytaus mieste“ informacija, atsižvelgiant į 2018-01-18 Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos raštą Nr. SD-799-(36.102) „Dėl projekto pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Pridėtame 7 priede 

pateikiami pasiūlymo motyvai. Nurodoma, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau 

AMSA) 2018-04-30 įgyvendinančiajai institucijai planavo pateikti paraišką, tačiau Alytaus miesto 

taryba nepritarė įvertinto projektinio pasiūlymo įgyvendinimui, kuriame numatyta įsigyti CNG 

dujomis varomas viešojo transporto priemones (3 vnt.). AMSA numato teikti kitą projektinį 

pasiūlymą, kuriame bus svarstomas elektra varomų autobusų įsigijimas. Rašte prašoma šį projektą 

išbraukti iš Plano, atitinkamai į jį įtraukiant naują projektą, pateiktą planų rengimo metodikos 7 

priede. 

Šis keitimas yra esminis ir  buvo suderintas su Susisiekimo ministerija. Susisiekimo 

ministerija pastabų nepateikė tik priminė, kad  vadovaujantis Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklėmis, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regiono 

projektus (toliau – regiono projektai) planuoja regiono plėtros taryba, vadovaudamasi ne tik 

strateginiais nacionaliniais ir regioniniais planavimo dokumentais, bet ir PFSA. Atsižvelgdama į tai 

pasiūlė sprendimus dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plane numatytų regiono projektų, 

finansuojamų iš Susisiekimo ministerijos administruojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų, įgyvendinimo terminų ir stebėsenos rodiklių pasiekimo priimti regiono plėtros tarybai, 

atsižvelgiant į atitinkamame PFSA nustatytas finansavimo lėšų kontraktavimo, išlaidų patyrimo ir 

stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmes. 

Išbraukus projektą bei įtraukus naują projektą, pagal 7 priede pateiktus duomenis, PFSA 

reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui (visos sutartys 2019 metais), ES 

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

tarpinių 2018 metais (PFSA nenumato) bei galutinių stebėsenos reikšmių pasiekimo (2018 metais 

PFSA nenumato), nepažeidžiami. ES paramos limitas skirtas regionui priemonės įgyvendinimui 

nebus viršijamas. 

8. 1.1.2.2 priemonėje „Darnaus judumo priemonių diegimas“ keičiama projekto 1.1.2.2.1 

„Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“ informacija, atsižvelgiant į 2018-01-04 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. SD-156-(36.102) „Dėl projekto pagal 04.5.1-

TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“. Pridėtame 7 priede pateikiami 

pasiūlymo motyvai. Nurodoma, kad poreikis koreguoti informaciją Plane atsirado užtrukus darnaus 
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judumo plano rengimo ir derinimo procedūroms. Rašte prašoma Planą tikslinti pagal 7 priede 

pateiktą informaciją.  

Keitimas yra neesminis, nes keičiami projektų įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau kaip 6 

mėnesiais (5,6 mėn.) ir bendra projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (5,6 

mėn.). PFSA reikalavimas dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui (pusė sutarčių visai ES 

paramos sumai 2018 metais kita pusė 2019) nebus vykdomas. Plane buvo numatyta, kad visos 

sutartys bus pasirašytos 2018 metais, tačiau pakeitus projekto įgyvendinimo datas šio projekto 

sutartis numatoma 2019 metais. Kadangi šio projekto ES paramos lėšos sudaro daugiau nei 50 proc. 

regionui skiriamo finansavimo, šis reikalavimas bus pažeistas. Atsižvelgiant į tai, kad pradėti 

projekto įgyvendinimą nėra galimybių kol nebaigtas rengti ir derinti darnaus judumo planas, 

siūloma keisti Planą. Tarpinių stebėsenos reikšmių pasiekimo 2018 metais PFSA nenumato ir šis 

reikalavimas  nebus pažeistas. 

9. 1.1.2.3 priemonėje „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ keičiama: 

- projekto 1.1.2.3.3 „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų 

bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 

papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis sukuriamų 

produktų kiekis pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų Plane; 

- projekto 1.1.2.3.5  „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų 

mieste, rekonstrukcija“ informacija, atsižvelgiant į 2017-12-29 Druskininkų savivaldybės 

administracijos raštą Nr. S12-4172-(23.2) „Dėl Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“. 

Pridėtame 7 priede pateikiami pasiūlymo motyvai – prašoma patikslinti projekto paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, kadangi projektuotojai laiku neparengė techninio 

darbo projekto, projektas iki šiol tikslinamas pagal pateiktas pastabas. Kadangi iki paraiškos 

pateikimo 2018 m. kovo mėn. 15 d. turi būti sudaryta rangos darbų sutartis, o viešųjų pirkimų 

procedūrų negalime pradėti dėl neparengto techninio darbo projekto, paraišką planuojama pateikti 

vėliau t. y. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 14 d.   

Keitimas yra neesminis, nes keičiami projektų įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau kaip 6 

mėnesiais (iki 6 mėn. trūksta 1 dienos) ir bendra projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 

12 mėn. (iki 6 mėn. trūksta 1 dienos). PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono 

limitui (visos sutartys pasirašytos iki 2019 metų pabaigos), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios 

kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių stebėsenos reikšmių 

pasiekimo 2018 metais (PFSA nenumato), nepažeidžiami. 

10. 1.1.2.4 priemonėje „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ 

keičiama: 

- projektų 1.1.2.4.1 „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių 

rekonstrukcija“ ir 1.1.2.4.2 „Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki Naujosios g. Alytuje 

įrengimas“ informacija,  atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 ir 43.2 papunkčius, kai 

rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis lėšų poreikis, finansavimo 

šaltiniai ir projekto baigimo terminas pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų Plane. 

- projekto 1.1.2.4.3 „Saugaus eismo priemonių diegimas, Alytuje“ informacija, atsižvelgiant į 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017-12-19 d. raštą Nr. SD-16377(36.102.) „Dėl 

projekto pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Pridėtame 7 priede 

pateikiami pasiūlymo motyvai – poreikis koreguoti Regiono plėtros planą, nukeliant paraiškos 

pateikimo datą, atsirado atsižvelgiant į užtrukusias techninio projekto rengimo, koregavimo 

procedūras bei įvertinus pirkimų vykdymo, derinimo su projekto įgyvendinančiąja institucija laiką.   

Keitimas yra neesminis, nes keičiami projektų įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau kaip 6 

mėnesiais (iki 6 mėn. trūksta vienos dienos) ir bendra projekto etapo termino pratęsimų trukmė 

neviršija 12 mėn. (iki 6 mėn. trūksta vienos dienos). PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo 

visam regiono limitui (visos sutartys pasirašytos iki 2019 metų pabaigos), ES struktūrinių fondų 

lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių stebėsenos 

reikšmių pasiekimo 2018 metais (PFSA nenumato), nepažeidžiami. 

- projekto 1.1.2.4.5 „M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ 

informacija, atsižvelgiant į 2017-12-29 Druskininkų savivaldybės administracijos raštą Nr. S12-

4172-(23.2) „Dėl Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo ir 2018-02-15 raštą Nr. S12-537-23.2 
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„Dėl Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“. Pridėtuose 7 prieduose pateikiami pasiūlymo 

motyvai – „Druskininkų savivaldybės administracija sumažina projektui Nr. 1.1.2.4.5. „M. K. 

Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ numatytą ES lėšų sumą nuo 497 638 Eur 

iki 384 649 Eur . Sumažinus projektui Nr. 1.1.2.4.5 skirtas ES paramos lėšas, padidinamas 

finansavimas iš savivaldybės biudžeto (294 281,47 Eur.) ir numatomas papildomas finansavimas iš 

kitų viešųjų lėšų (448 000 Eur). Bendra projekto vertė padidėja. Numatomos pasiekti stebėsenos 

rodiklių reikšmės nesikeičia. Prašoma keisti paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai 

terminą vietoje 2018 m. vasario mėn. 15 d. nurodant 2018 m. birželio mėn. 29 d. Atitinkamai 

keičiami ir kiti projekto įgyvendinimo terminai.“ 

Keitimas yra neesminis. Pakeitus Planą pagal 7 priede pateiktus duomenis, PFSA reikalavimai 

dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui, ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių 2018 metais (PFSA nenumato) bei 

galutinių stebėsenos reikšmių pasiekimo, nepažeidžiami. ES paramos limitas skirtas regionui 

priemonės įgyvendinimui nebus viršijamas. 

- papildoma projektu 1.1.2.4.7 „Eismo saugumo priemonių diegimas Druskininkų 

savivaldybėje“ pagal 2017-12-29 Druskininkų savivaldybės administracijos rašte Nr. S12-4172-

(23.2) „Dėl Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“ pateiktą prašymą. Pridėtame 7 priede 

pateikiami pasiūlymo motyvai – „prašome įtraukti naują projektą „Eismo saugumo priemonių 

diegimas Druskininkų savivaldybėje“, ES lėšų dalis, skirta eismo saugos ir aplinkos apsaugos 

priemonių diegimui, yra perkelta iš projekto „M. K. Čiurlionio gatvės Druskininkų mieste 

rekonstrukcija“ (priemonė 06.2.1-TID-R-511) biudžeto.“  

Plano papildymas suderintas su Susisiekimo ministerija dėl projekto įgyvendinimui reikalingų 

lėšų, finansavimo šaltinių ir pagrindinių projekto įgyvendinimo etapų terminų ir regionui numatytų 

stebėsenos rodiklių pasiekimo. Pakeitus Planą pagal prašymo 7 priede pateiktus duomenis, PFSA 

reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui ir tarpinių 2018 metais (PFSA 

nenumato), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos 

Komisijai bei galutinių stebėsenos reikšmių pasiekimo, nepažeidžiami. ES paramos limitas skirtas 

regionui priemonės įgyvendinimui nebus viršijamas. 

11. 2.1.1.1 priemonėje „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ keičiama projekto 2.1.1.1.2  

„Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų 

laboratorijų įranga“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 papunktį, kai 

rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis sukuriamų produktų kiekis 

pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų Plane; 

12. 2.1.1.2 priemonėje „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ keičiama projekto 

2.1.1.2.2  „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ 

informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 papunktį, kai rengiant plano 

įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis sukuriamų produktų kiekis pagal SFMIS 

pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų Plane; 

13. 2.1.1.3 priemonėje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 

keičiama projekto 2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ informacija, atsižvelgiant į 2018-02-02 

Druskininkų savivaldybės administracijos raštą Nr. S12-412-23.2 „Dėl Alytaus regiono plėtros 

plano ir regiono projektų sąrašo tikslinimo“.  Pridėtame 7 priede pateikiami pasiūlymo motyvai – 

„Iki 2018 m. kovo 1 d. pateiksime projekto „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ dokumentus 

finansavimui gauti. Informuojame, kad projekto lėšomis planuojame sutvarkyti 3 vaikų ugdymo 

grupes pastato-darželio II aukšte, esančio Jaunystės g. 6, Viečiūnai, Druskininkų sav., o pastato-

darželio I aukšte naujai įsteigtą vaikų ugdymo grupę, kurią lankys ne mažiau kaip 11 vaikų, įrengti 

iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Projektu siekiami stebėsenos rodikliai nesikeičia.“. Pagal 7 priedo 

informaciją rašoma pakeisti paraiškos pateikimo ir sutarties pasirašymo data.  

Keitimas yra neesminis, nes keičiami projektų įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau kaip 6 

mėnesiais (3 mėn.) ir bendra projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (4 mėn.). 

PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui, ES struktūrinių fondų lėšų, 
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kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir stebėsenos reikšmių 

pasiekimo, nepažeidžiami. 

14. 2.1.4.1 priemonėje „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ keičiama projekto „2.1.4.1.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 

papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis lėšų poreikis 

pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka nustatyto Plane. 

15. 3.1.2.1 priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ keičiama: 

- projektų 3.1.2.1.1 „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I 

etapas)“, 3.1.2.1.2 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje“ ir 3.1.2.1.6 „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ informacija, 

atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.2 papunktį, kai rengiant plano įgyvendinimo ketvirtinę 

ataskaitą nustatyta, kad faktiniai projektų baigimo terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis, 

neatitinka nustatytų Plane; 

- 3.1.2.1.5 „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje 

likvidavimas“ informacija, atsižvelgiant į planų rengimo metodikos 43.1 papunktį, kai rengiant 

plano įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą nustatyta, kad faktinis lėšų poreikis pagal SFMIS pateiktus 

duomenis, neatitinka nustatyto Plane. 

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

Pakeitimai pridedamame plano keitimo projekte pažymėti raudona (keičiami pagal SFMIS) ir žalia 

(keičiama pagal savivaldybių raštus) spalvomis“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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.   

 

7. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių veiklą 2017 

metais. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtoje informacijoje nurodyta:                      

„Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/6S-30, 7.9 papunkčiu, teikiama informacija 

apie Tarybos darbą 2017  metais“. Tarybos nariams pateikta informacija apie 2017 metais vykusius 

tarybos posėdžius, priimtus sprendimus, svarstytus klausimus, dalyvavimą teisės aktų, susijusių su 

2014-2020 metų programavimo periodu, projektų derinime dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos. Pateikta kita pagal kompetenciją Tarybos posėdžiuose  

svarstyta informacija bei su regioninių priemonių įgyvendinimu susiję klausimai.  

 

8. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių dalyvavimą 

2017 metais tarybos posėdžiuose. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtoje informacijoje nurodyta: 

„Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu  Nr.  51/6S-30, 75 punktu „sekretoriatas kartą per 

metus parengia Tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose suvestinę, kurią Tarybos nariams 

pristato Tarybos posėdyje. Jei yra Tarybos narys (-iai), kuris (-ie) nedalyvavo trečdalyje Tarybos 

posėdžių, Sekretoriatas apie tokį (-ius) Tarybos narį (-ius) raštu informuoja Tarybos narį (-ius) 
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delegavusią savivaldybės tarybą ir Vidaus reikalų ministeriją“. Tarybos nariams pateikta 

informacija apie tarybos narių dalyvavimą 2017 metais vykusiuose tarybos posėdžiuose. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


