
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-03-27 Nr. 51/6P-4  

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. kovo 19 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. kovo 26 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 Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl 

Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo. 

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

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 

51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimas. 

 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

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

regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau – Planas) keitimo projekte:  

1. 1.1.1.2 priemonėje „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra“ keičiama:  

 1.1. Projekto 1.1.1.2.4 „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

informacija, atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau DSA) 2018-02-26 

raštą Nr. S12-603-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano ir regiono projektų sąrašo 

tikslinimo“. Rašte paaiškinama, kad šiuo metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – NŽT) patikrintos suformuoto valstybinės žemės sklypo Leipalingio mstl., 

Druskininkų sav., kuriame planuojama įgyvendinti vieną iš projekto veiklų ir pastatyti viešąjį lauko 

tualetą, kadastro duomenų bylos yra perduotos VĮ Registrų centrui valstybinės žemės sklypo 

nuosavybės registravimo procedūroms atlikti. Be šių dokumentų DSA negali parengti agentūrai 

paraiškos dėl  projekto finansavimo.  

 Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinės žemės sklypas, valdomas patikėjimo teise 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, ir su Druskininkų savivaldybe bus 

sudaryta panaudos sutartis, žemės sklypui bus suteiktas adresas, parengta projektavimo užduotis, 
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gautos prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. Planuojama, kad iki 2018 m. gegužės 31 d. 

bus parengti su paraiška reikalaujami dokumentai, t. y. minėtas žemės sklypas bus įregistruotas, 

todėl prašoma patikslinti paraiškos pateikimo terminą į „2018-05-31“ vietoje „2018-03-01“, 

„finansavimo sutarties sudarymo“ į „2018-08-31“ vietoje „2018-06-01“. 

 1.2 Projekto 1.1.1.2.5 „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

informacija, atsižvelgiant į DSA 2018-03-14 raštą Nr. S12-847-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-

2020 m. plėtros plano tikslinimo“. Rašte paaiškinama, kad užtruko pritarimo dėl darbų vykdymo 

valstybinėje žemėje derinimas su NŽT. Be suderintų dokumentų DSA negali parengti agentūrai 

paraiškos dėl  projekto finansavimo ir prašo šį terminą patikslinti į „2018-05-31“ vietoje „2018-03-

01“, finansavimo sutarties sudarymo į „2018-07-31“ vietoje „2018-06-30“. 

Plano keitimas nėra esminis, nes ne daugiau kaip 6 mėnesiais  keičiami projektų 

įgyvendinimo etapų terminai arba ir to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami 

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

(1.1.1.2.4 ir 1.1.1.2.5 projektų paraiškų pateikimo data keičiama 3 mėnesiais, 1.1.1.2.5 projekto 

baigimo data keičiama 8 mėnesiais). 

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

sąlygų aprašo reikalavimo Alytaus regionui dėl lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

finansavimo sutartys, nebus laikomasi dėl vėliau nei 2016 m. sudaryto priemonės bendrai 

finansuojamo regiono projektų sąrašo, tačiau visos sutartys numatytos pasirašyti iki 2019 metų 

pabaigos, kaip ir numatyta PFSA. Dėl tų pačių priežasčių nebus laikomasi reikalavimo dėl lėšų, 

kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis ir stebėsenos rodiklių tarpinių ir galutinių 

reikšmių pasiekimo 2018 ir 2023 metais. Kad regionas sieks mažesnės rodiklio P.S.364 „Naujos 

atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) m²“ reikšmės su 

Vidaus reikalų ministerija suderinta 2017 m. kovo 3 d. raštu 51/6D-94 „Dėl Alytaus regiono 2014-

2020 m. plėtros plano keitimo derinimo“ 

2. 1.1.2.3 priemonėje  „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ numatomas atlikti, 

atsižvelgiant į pateiktą Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau - ARSA) informaciją, 

kad ARSA planuojamo įgyvendinti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“ 

(toliau – projektas) paraiškoje, nustatyti esminiai paraiškos pakeitimai, sumažinant stebėsenos 

rodiklio P.S.322 reikšmę pagal  parengto techninio projekto ir ekspertizės akte nurodytus duomenis. 

Techniniame projekte numatyta įrengti 804 m ilgio naują pėsčiųjų ir dviračių taką, bet nevykdyti 

dviračių ir/ar pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbų. ARSA prašo Plane pakeisti rodiklio P.S.321 

„Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km“ reikšmę ir vietoj ,,0,69“ įrašyti 

„0,804“, bei išbraukti rodiklį P.S. 322 „Rekonstruotų dviračių ir/ar ir pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis 

(km)“, kurio reikšmė 0,19 km. Keitimas yra esminis, nes išbraukus rodiklį P.S.322 bus 100 proc. 

sumažinta projektu siekiama ir 21,59 proc. Plane numatyta reikšmė. Taip pat Plane priemonės 

1.1.2.3 suplanuotais projektais nebus siekiama priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau – PFSA) nustatyto rodiklio P.S. 322 reikšmė. 

Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyrius (toliau – Skyrius) 

2018-03-02 raštu Nr. 51/6D-41 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo 

derinimo“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos susiekimo ministeriją (toliau – ministerija) su prašymu 

suderinti šį plano keitimą. Rašte buvo prašoma iki š. m. kovo 12 d.  susipažinti su  Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano keitimo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Nurodyta, kad 

negavus atsakymo iki nustatyto termino, bus laikoma, kad ministerija su Plano keitimo projektu 

sutinka ir pastabų bei pasiūlymų Plano keitimo projektui neturi. Ministerija iki prašomo termino 

atsakymo raštu nepateikė. Ministerija pateikė informaciją, kad rengiamas PFSA keitimo projektas, 

kuriame bus atsižvelgta į sekretoriato rašte pateiktą informaciją. 

Nepatvirtinus Plano su mažesniu rodikliu, ARSA projektas, kurio paraiška šiuo metu 

vertinama Transporto investicijų direkcijoje, neatitiks Plano nuostatų ir jam negalės būti skiriamas 

finansavimas, atitinkamai Regiono plėtros taryba turės išbraukti šį projektą iš regiono projektų 

sąrašo. Atsižvelgiant į PFSA 28 p. numatytas projektų parengtumo sąlygas, bei PFSA 14 p. 

reikalavimą, kad regionų projektų sąrašai visam priemonės lėšų limitui turi būti sudaryti iki 2017 m. 

IV ketvirčio, regione liks nesuplanuotos ES lėšos. 



 3 

Šiuo metu vertinamas ARSA projektas atitinka visas parengtumo sąlygas, t. y. yra parengtas 

techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, įvykdyti viešieji pirkimai, sudaryta rangos sutartis, 

paraiška baigiama vertinti. Jeigu šio projekto paraiškos vertinimas bus baigtas neigiama išvada dėl 

to, kad jis neatitinka Plane numatyto stebėsenos rodiklio reikšmės ir išbraukus šį projektą iš regiono 

projektų sąrašo, gali būti prarastos laikas ir lėšos, investuotos į šio projekto parengtumo sąlygų 

tenkinimą. Taip pat tikėtina, kad siekiant panaudoti visas ES lėšas, teks visas procedūras pradėti iš 

naujo, taip sukuriant didelę administracinę naštą ne tik Sekretoriatui, Regiono plėtros tarybai, 

Transporto investicijų direkcijai (TID), bet ir Susisiekimo ministerijai: Alytaus regiono plėtros 

taryba turės išbraukti Projektą iš regiono projektų sąrašo ir susidarius nesuplanuotoms ES paramos 

lėšoms regione, kreiptis į  Susiekimo ministeriją su prašymu leisti skelbti papildomą kvietimą teikti 

projektinius pasiūlymus; gavus sutikimą, rengti ir skelbti kvietimą; pakartotinai atlikti Plano 

projektų planavimą ir derinimą su Ministerija; vertinti naujus gautus projektinius pasiūlymus (jeigu 

spės savivaldybės suplanuoti ir parengti); pareiškėjas taip pat turės pasirengti, kad tenkinti projektų 

parengtumo sąlygas (suderinti su TID projektų dokumentaciją, įvykdyti pirkimus, pasirengti 

techninį projektą ir t.t.); TID turės iš naujo vertinti projekto paraišką  ir atlikti kitas procedūras 

numatytas teisės aktuose. Šios procedūros užtruks daug laiko (~ 1 m. ir daugiau), pareikalaus daug 

administracinių resursų bei tikėtina, ES paramos lėšų panaudojimas vėluos. 

 3. 1.1.2.4 priemonėje „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ 

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

informacija, atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2018-03-12 raštą Nr. S12-796 

-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“. Rašte prašoma patikslinti 

projekto finansavimo šaltinius ir jų sumas, padidinat savivaldybės biudžeto lėšas, nurodant projekto 

bendrą vertę 1 258 144,24 Eur, iš jų ES lėšos 384 649,00 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 873 

495,24 Eur, kadangi 2018 m. vasario 27 d. buvo patikslinta techniniame projekte nurodyta 

skaičiuotina statybos rangos darbų vertė, kuri padidino bendrą projekto vertę. 

4. 1.1.1.8 priemonėje „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ keičiama projekto 

1.1.1.8.4 „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms“ informacija, atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros 2018-02-23 raštą „Dėl 

projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-004 vertinimo ataskaitos“. Rašte informuojama, kad atlikus 

Plane esančio Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto 1.1.1.8.4 „Pastato 

rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“ vertinimą, 

nustatyta, kad projekto vertė yra didesnė ir padidinamas finansavimas savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 

 5. 2.1.2.3 priemonėje „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ keičiama: 

 5.1. Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems 

asmenims prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ informacija, atsižvelgiant į 

Druskininkų savivaldybės administracijos 2018-02-26 raštą Nr. S12-598 -23.2 „Dėl informacijos 

tikslinimo“. Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – DSA) rašte prašoma pakeisti 

planuojamo įgyvendinti projekto Nr. 2.1.2.3.4 rodiklio P.N. 604 reikšmę ir vietoj ,,6“ įrašyti „11“. 

Keitimas grindžiamas tuo, kad vertinant projektui skiriamas ES paramos lėšas (5 794 Eur) ir 

numatytą pasiekti rodiklio  P.N.604 reikšmę (11), bus galima užtikrinti minimalų lėšų, skirtų 

paciento gydymui, kiekį, savivaldybėje užregistruotiems tuberkulioze sergantiems pacientams (11). 

 5.2. Projekto „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone įgyvendinimas“ informacija 

atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – ARSA) 2018-03-02 raštą Nr. 

(3.10) K26-736 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano keitimo siekiant įgyvendinti 

projektą pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-615“. ARSA rašte prašoma pakeisti planuojamo 

įgyvendinti projekto Nr. 2.1.2.3.4 rodiklio P.N. 604 reikšmę ir vietoj ,,44“ įrašyti „29“. Keitimas 

grindžiamas tuo, kad vertinant projektui skiriamas ES paramos lėšas (8 885 Eur) ir numatytą 

pasiekti rodiklio  P.N.604 reikšmę (44), nebus galima užtikrinti minimalų lėšų, skirtų paciento 

gydymui, kiekį, savivaldybėje užregistruotiems tuberkulioze sergantiems pacientams (29). Šis 

keitimas yra esminis, todėl sekretoriatas 2018-03-08 raštu Nr. 51/6D-50 „Dėl Alytaus regiono 2014-
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2020 metų plėtros plano keitimo derinimo“ kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau - 

SAM).  

 SAM pateikė atsakymą, kad ji nerekomenduoja keisti regiono plėtros planą, sumažinant 

suplanuoto rodiklio P.N.604 reikšmę. Šioje priemonėje, pakeitus Planą pagal savivaldybės prašymą, 

regionas nesiektų regionui nustatytos galutinės rodiklio P.N. 604 reikšmės (numatyta 180, pakeitus 

pagal prašymą būtų 175). Atsižvelgiant į tai, kad DSA rodiklį pasididina, ARSA projekto rodiklį 

siūlome sumažinti ne iki „29“ bet iki „34“, tuo tenkinant PFSA reikalavimą ir SAM rekomendaciją. 

 SAM pažymėjo, kad SAM vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 265.2 papunkčio 

nuostatomis nusprendė artimiausiu metu parengti TB stebėsenos rodiklių nepasiekimo pagrįstumo 

vertinimo tvarką. Ši tvarka būtų taikoma tais atvejais, kai visos projekto veiklos būna įgyvendintos 

projekto sutartyje numatyta apimtimi, tačiau stebėsenos rodiklis (rezultatas) yra nepasiekiamas dėl 

veiksnių, kurių įtakos stebėsenos rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo įtakoti ir tai 

priklausė ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Šiuo atveju TB stebėsenos rodiklio nepasiekimo 

pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų programos priemonių specifiką, 

t. y. kaip pagrįstai siektinas ir teigiamas reiškinys TB sergamumo mažinimo procese. SAM mano, 

kad šiais atvejais projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po 

projekto finansavimo pabaigos turėtų pateikti įgyvendinančiajai institucijai ir SAM pagrįstus 

paaiškinimus, kodėl nepasiekė nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės“.   

 

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. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimas. 

 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „Š. m. kovo 13 d. 

Alytaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. (3.10) K26-859) informuodama, kad 

projekto „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“, 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 planuoja teikti kitą projektinį pasiūlymą „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto 

priemonių įsigijimas Alytaus rajone“, kuriame bus svarstomas elektra varomų autobusų įsigijimas.  

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. 

Š. m. kovo 15 d. Druskininkų savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. S12-848-23.2, 

kuriame prašoma pakeisti projekto paraiškos pateikimo datą iš „2018-03-28“ į „2018-08-31“ ir 

projekto trukmę iš „12“ į „24“, nes pareiškėjas negali parengti visų projekto paraiškai teikti 

reikalingų dokumentų dėl užtrukusių viešųjų pirkimo dokumentų rengimo ir derinimo su projekto 

partneriais procedūrų, o elektra varomų autobusų gamyba ir pristatymas šiuo metu rinkoje trunka 

ilgiau nei buvo planavę. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 5 mėn. vėliau (neviršija 6 mėn. 

termino), bendras paraiškos pateikimo nukėlimo terminas sudaro 11 mėn. (nukeliamas trečią kartą; 

tačiau neviršija 12 mėn. termino). Projektų finansavimo sąlygų aprašo 20 p. nurodyta, kad projektų 
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veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo 

dienos. 

Š. m. kovo 19 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdami į Druskininkų 

savivaldybės administracijos kreipimąsi raštu Nr. S12-848-23.2, kreipėsi prašydami pakeisti ir jų 

projekto paraiškos pateikimo datą iš „2018-03-28“ į „2018-08-31“ ir projekto trukmę iš „12“ į „24“, 

nes analogiškai, kaip ir Druskininkų savivaldybė, negali parengti visų projekto paraiškai teikti 

reikalingų dokumentų dėl užtrukusių viešųjų pirkimo dokumentų rengimo ir derinimo su projekto 

partneriais procedūrų, o elektra varomų autobusų gamyba ir pristatymas šiuo metu rinkoje trunka 

ilgiau nei buvo planavę. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 5 mėn. vėliau (neviršija 6 mėn. 

termino), bendras paraiškos pateikimo nukėlimo terminas sudaro 11 mėn. (nukeliamas ketvirtą 

kartą; tačiau neviršija 12 mėn. termino). Projektų finansavimo sąlygų aprašo 20 p. nurodyta, kad 

projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos. 

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  622 427 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 iki 

2019 m. ir dėl deklaruotinų lėšų  - iki 2021 m. būtų tenkinami, tačiau nebūtų pasiektas rodiklis           

P.S. 325 „Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“ (-1 vnt.). Regione liktų 

nesuplanuota šios priemonės įgyvendinimui skirta 622 427  Eur lėšų suma. Atsižvelgiant į tai, kad 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 p. nustatyta, kad regiono projektų sąrašai turi būti sudaryti 

iki 2017-11-30 m., tik Susisiekimo ministerijai suderinus naujų projektų įtraukimą į regiono plėtros 

planą, projektinių pasiūlymų teikėjai galėtų pateikti naujus projektinius pasiūlymus vertinimui“.  

 

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. 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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Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


