
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-03-19  Nr. 51/6P-3 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. kovo 9 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. kovo 16 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Jurgita Butrimaitė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1. Arvydas Balčiūnas - Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vytautas Grigaravičius - Alytaus miesto savivaldybės meras; 

3. Algis Kašėta - Varėnos rajono savivaldybės meras; 

4. Ričardas Malinauskas - Druskininkų savivaldybės meras; 

5. Artūras Margelis - Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

7.  Danutė Remeikienė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

8.     Giedrius Samulevičius - Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

9. Tautvydas Tamulevičius - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

10. Linas Urmanavičius - Druskininkų savivaldybės tarybos narys. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių (visi balsavimo lapai gauti iki 2018-03-

14).  

Posėdyje nedalyvavo šie tarybos nariai: Nerijus Jauneika, Algirdas Vrubliauskas. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo. 

4. Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-

609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo keitimo projekto derinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2016 m. birželio 7 d. sprendimu Nr.51/6S-24 buvo patvirtintas priemonės „Miestų kompleksinė 

plėtra“ Alytaus regiono projektų sąrašas kaupiamuoju būdu, kuriame yra 3 projektai iš 6 

planuojamų įgyvendinti projektų. 

Pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ projektai turi būti įgyvendinami tikslinėje 

teritorijoje. VRM ministro įsakymu Nr. 1V-429 Alytaus regione tiksline teritorija išskirtas Varėnos 

miestas.  
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Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA) 13 punktą regionų 

projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. kovo 31 d. visoms pagal Aprašo 9 punktą skiriamoms 

ES struktūrinių fondų lėšoms regionams. 

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti 

pagal minėtą priemonę yra pasibaigęs, t.y. projektiniai pasiūlymai buvo priimami iki š. m. 

sausio 8 d. 

Pagal PFSA 13 punkto nuostatą iki 2018 m kovo 31 d. Alytaus regiono projektų sąrašas 

visam regiono ES lėšų limitui (3.697.302 Eur) nebus sudarytas, nes iki nustatyto termino 2018 m. 

sausio 8 d. negauti 2 Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektai: „Nenaudojamų 

teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (projektui planuojama 212.500,00 Eur 

ES paramos lėšų) ir „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas 

ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (projektui planuojama 214.726 ES paramos lėšų). 

Alytaus regiono projektų sąrašas keičiamas įtraukiant projektinį pasiūlymą „Varėnos 

miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, kuris 

buvo įvertintas teigiamai, kaip atitinkantis visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte 

nustatytus reikalavimus. 

Pagal priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą 

Alytaus regionui skirta 3.697.302 Eur ES fondų lėšų suma.  Įrašius į regiono projektų sąrašą 

projektą „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams“ (535.500,00 Eur) lieka nesuplanuota 339.681,95 Eur ES paramos 

lėšų.  
Pridedama informacija apie projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte 

keliamų reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo bei projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotų 

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

Europos Komisijai, reikalavimo tenkinimo vertinimą (2 priedas (excelio lentelės)). 

Minėtus reikalavimus regiono projektų sąraše esantys projektai tenkina iš dalies.  

2016-2017 metais nebuvo pasirašytos projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.1 p. 

suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos regiono projektų 

sutartys. 

2016-2017 metais nebuvo deklaruotos projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.2 p. 

suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai. 

Nebus pasiektas priemonės stebėsenos rodiklis „Pritaikyti arba atnaujinti viešieji arba 

komerciniai pastatai miestų vietovėse (P.B.239) kv. m“. Planuojama pasiekti 34 kv. m. vietoje 

PFSA 23.3 p. numatyto 652 kv. m. 

Priemonės stebėsenos rodiklį „Sukurtos arba atnaujintos erdvės vietovėse (P.B.238) kv. m“ 

(įgyvendinant 6 projektus pagal minėtą priemonę) planuojama pasiekti – 216125 kv. m. vietoje 

numatyto PFSA 23.3 p. 89048 kv. m., t.y. viršyti. 

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

terminas – 2018 m. gegužės 18 d. Reikalavimas, kad šis terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo, tenkinamas.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus  regiono plėtros tarybos 2016 m. 

birželio 7 d. sprendimu Nr.51/6S-24 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 
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dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“  

įgyvendinimui patvirtinimo“,  ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

  2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

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

gruodžio 29 d. Druskininkų savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. S12-4172-(23.2) „Dėl 

Alytaus regiono plėtros plano tikslinimo“, prašydama pakeisti projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako, 

esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste, rekonstrukcija” paraiškos pateikimo terminą iš 

„2018-03-15“ į „2018-09-14“.  Termino pakeitimas reikalingas norint įvykdyti priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau PFSA) nustatytus parengtumo reikalavimus. Šie reikalavimai iki 2018 m. kovo mėn. 15 d. 

nebus įvykdyti, kadangi projektuotojai laiku neparengė techninio darbo projekto, projektas iki šiol 

tikslinamas pagal pateiktas pastabas. Iki paraiškos pateikimo turi būti sudaryta rangos darbų 

sutartis, o viešųjų pirkimų procedūrų negalima pradėti dėl neparengto techninio darbo projekto. 

Paraišką savivaldybės administracija planuojama pateikti iki 2018 m. rugsėjo mėn. 14 d.   

Pridedama projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

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

priedas).  

Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas neviršija 12 mėnesių 

(6 mėn.), vėliausias paraiškos pateikimo terminas PFSA nenustatytas. PFSA reikalavimai dėl 

sutarčių pasirašymo visam regiono limitui (visos sutartys turi būti 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. 

PFSA regionui nustatytos galutinės stebėsenos produkto rodiklio  „Rekonstruotų dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis“, km (P.S.322) reikšmės (1,2 km) regionas nesiekia (planuojama, kad 

regionas sieks rodiklio P.S.322 reikšmės - 0,88 km). 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 51/6D-237, 

LR Susisiekimo ministerijai buvo pateiktas Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo 

projektas, informuojant, kad regionas sieks rodiklio P.S.322 reikšmės - 0,88 km. Ministerija pastabų 

dėl plano keitimo projekto neturėjo. Alytaus regiono plėtros taryba, 2017 m. sausio 19 d. sprendimu 

Nr. 51S/6S-4, patvirtino plano keitimą su šia rodiklio reikšme.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 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. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 

m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-

TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ 
pakeitimo. 
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Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. sausio 18 d. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. SD-799(36.102), informuodama, kad 

projekto „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“, įtraukto 

į regiono projektų sąrašą, paraiškos nebeteiks įgyvendinančiajai institucijai, ir paprašė šį projektą 

išbraukti iš Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano, atitinkamai į jį įtraukiant naują projektą. 

Pateiktame Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priede pareiškėjas nurodė, kad paraiškos 

neteiks įgyvendinančiajai institucijai, nes Alytaus miesto taryba nepritarė įvertinto projektinio 

pasiūlymo įgyvendinimui, kuriame numatyta įsigyti CNG dujomis varomas viešojo transporto 

priemones (3 vnt.). Pareiškėjas planuoja teikti kitą projektinį pasiūlymą, kuriame bus svarstomas 

elektra varomų autobusų įsigijimas.  

Š. m. vasario 28 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51S/6S-8 buvo pakeistas 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas, išbraukiant iš jo projektą „Nekenksmingų aplinkai 

viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 20.1 papunkčiu (pareiškėjui nusprendus nebeteikti paraiškos 

įgyvendinančiajai institucijai ir apie savo sprendimą raštu informavus), turi būti keičiamas ir 

regiono projektų sąrašas, iš jo išbraukiant minėtą projektą. 

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

ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1 263 272,00 Eur. 

 Nesuplanuotos ES lėšos, išbraukus minėtą projektą, sudarys  345 178,00 Eur.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

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

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

reikalavimus ir 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)). 

Pakeitus Priemonės regiono projektų sąrašą visi reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo ir 

deklaruotinų lėšų tenkinami iki 2019 m., numatyti rodikliai būtų pasiekti. Lieka nesuplanuota šios 

priemonės įgyvendinimui skirta 345 178,00 Eur lėšų suma.“  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 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. 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.  
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4. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projekto derinimo. 

 

Tarybos nariams pateiktas balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto (2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo) projekto lapas: 

 

 Eil. 

Nr. 

Pasiūlymas, pastaba Pritariu / nepritariu Argumentai 

1. Prieštaraujame aprašo 8 punkto keitimui, kuriuo 

mažinamas finansavimas Alytaus regionui. 

Alytaus regiono savivaldybės jau yra 

susiplanavę projektus, pasirengę investicinius 

projektus, kurie po pakeitimo taptų beverčiais. 

Prašome gerbti savivaldybių darbą ir taupyti jų 

žmogiškuosius ir finansinius resursus.  

 Pritariu  Nepritariu 
 

 

2. Kadangi vėl keičiamas PFSA, prašome 17 

punkte numatyti, kad aprašai turi būti sudaryti 

iki 2018 09 30. Jeigu bus pakeistas PFSA, 

savivaldybėms ar institucijoms reikės rengtis 

naujus IP, o tai reikalauja laiko ir resursų. 

 Pritariu  Nepritariu 
 

 

 

Balsavimo rezultatai: 

Pastabai Nr.1 pritarė - 10 tarybos narių (iš 12). 

Pastabai Nr. 2 pritarė - 10 tarybos narių (iš 12). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: Pateikti Vidaus reikalų ministerijai pastabas dėl 2014–2020 metų ES fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projekto derinimo. 

 

  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Jurgita Butrimaitė  


