
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-05-21    Nr. 51/6P-6   

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. gegužės 9 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. gegužės 16 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1.  Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2.  Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

3.  Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto savivaldybės meras; 

4.  Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

5.  Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

6.  Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

7.  Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

8.  Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

9.   Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

10. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

11. Valdas Petras Mikelionis, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys; 

12. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

13. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

14. Lina Sosunovičienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovė; 

15. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

16. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

17. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 17 tarybos narių iš 18. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ pakeitimo. 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo. 

3.  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo. 

4.  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. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 

„Vietinių kelių vystymas“ pakeitimas. 
Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2018-03-12 raštu Nr. S12-796-23.2 ir 2018-04-13 raštu Nr. S12-1300-23.2 kreipėsi Druskininkų 

savivaldybės administracija, prašydama pakeisti projekto „M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos 

Druskininkų m. rekonstrukcija“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai 

terminą iš „2018-02-15“ į „2018-08-14“. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas (antrą kartą) 6 

mėn. (be 1 d.), todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Taip pat prašoma patikslinti 

minėto projekto finansavimo šaltinius, t.y. vietoje iš viso „1.126.930.47 Eur“ įrašyti „1.258.144,24 
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Eur“, vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „294.281,47 Eur“ įrašyti „873 495,24 Eur“ ir išbraukti 

kitos  viešosios lėšos „448.000,00 Eur“. Keitimo priežastis – projekto investicijos paskaičiuotos 

pagal parengtą techninį projektą.  

2018-03-28 raštu Nr. (3.10)K26-978 kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ 

paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš „2018-01-31“ į 

„2018-06-01“. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas trečią kartą. Bendra termino pratęsimų 

trukmė 12 mėn., t.y. neviršija 12 mėn., todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. 

Alytaus rajono savivaldybės administracija žodžiu informavo, kad projekto „Eismo saugos 

priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ paraišką atsiėmė ir ją pakartotinai teiks 

įgyvendinančiai institucijai. 

Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA) nenurodyti paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino apribojimai. PFSA 52 punkte nurodyta, kad 

„paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše“.  

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 3.052.809,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos – 112.991,00 Eur. 

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 nepažeis PFSA 

10.2 p. reikalavimų. Taip pat pagal į minėtą sąrašą įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo 

tinkamomis 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 - 17 tarybos narių (iš 18). 

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. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-

019 „Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017-11-17 raštu Nr. SD-15006(36.102) kreipėsi Alytaus miesto savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant kraštovaizdžio 
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struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ finansavimo šaltinius pagal pasirašytą projekto 

finansavimo ir administravimo sutartį, t.y. vietoje iš viso „18.491,00 Eur“ įrašyti „3.993,00 Eur“, 

vietoje ES struktūrinių fondų lėšos „15.717,00 Eur“ įrašyti „3.394,05 Eur“ ir vietoje savivaldybės 

biudžeto lėšos „2.774,00 Eur“ įrašyti „598,95 Eur“. Taip pat savivaldybė minėtame rašte nurodė, 

kad Alytaus miesto savivaldybės administracija neprieštarauja, kad nepanaudotas projekto „Alytaus 

miesto bendrojo plano korektūra zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir 

principus“ lėšas 12.322,95 Eur panaudotų Varėnos rajono savivaldybės administracija projekto 

„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ įgyvendinimui. 

2018-04-18 raštu Nr. S12-1448-23.2 raštu kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje 

likvidavimas“ finansavimo šaltinius pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo 

sutartį, t.y. vietoje iš viso „201.468,00 Eur“ įrašyti „121.153,55 Eur“, vietoje ES struktūrinių fondų 

lėšos „171.248,00 Eur“ įrašyti „102.980,52 Eur“, vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „30.220,00 

Eur“ įrašyti „18.173,03 Eur“. Nepanaudotas 68.267,48 Eur paramos lėšas Druskininkų savivaldybės 

administracija planuoja panaudoti naujo projekto įgyvendinimui. 

2018-04-27 raštu Nr. 1-1174 raštu kreipėsi Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 

prašydama pakeisti projekto „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

finansavimo šaltinius pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį, t.y. vietoje iš 

viso „553.892,75 Eur“ įrašyti „442.298,59 Eur“, vietoje ES struktūrinių fondų lėšos „470.808,84 

Eur“ įrašyti „375.953,81 Eur“, vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „83.083,91 Eur“ įrašyti                   

„66.344,78 Eur“. Nepanaudotas 94.855,03 Eur ES paramos lėšas Lazdijų rajono savivaldybės 

administracija planuoja panaudoti kito projekto įgyvendinimui. 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 2.131.629,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos – 467.539,62 Eur. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

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

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

reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES 

struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į PFSA suplanuotas ES 

struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi 

būti pripažintos deklaruotinomis EK. Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono 

projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties Priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

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

priedas (Excel lentelės)).  

Reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo 2017 metais ir deklaruotinų lėšų 2017 - 2018 metais 

nebus tenkinami. Patikslinus 3 projektų „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant 

kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“, „Bešeimininkių apleistų pastatų 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ ir projekto „Kraštovaizdžio formavimas 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ finansavimo šaltinius pagal pasirašytas mažesnes, nei buvo planuota 

regiono projektų sąraše projektų finansavimo ir administravimo sutartis, minėtas reikalavimas dėl 

sutarčių pasirašymo 2017 metais ir deklaruotinų lėšų 2017 - 2018 metais, nebus vykdomas. 

Taip pat tikėtina, kad tarpiniai stebėsenos rodikliai: R.N. 091; P.N. 092 ir P.N. 093 nebus 

pasiekti. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 17 tarybos narių (iš 18). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 
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NUTARTA:  

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

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

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

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

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

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

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

projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-

007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: „2018 m. 

kovo 14 d. gautas UAB „Dzūkijos vandenys“ patikslintas projektinis pasiūlymas „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ papildomam finansavimui gauti (toliau - PP). 2018 m. 

gegužės 7 d. Regioninės plėtros departamento Alytaus apskrities skyrius įvertino PP ir nustatė, kad 

jis atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus ir 

planuojamas skirti finansavimas sukurs didesnę socialinę – ekonominę naudą. 

Planuojamo papildomai finansuoti projekto veiklos atitinka Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) 49 punkto sąlygas: projekto įgyvendinimo alternatyva, 

projektui skyrus papildomą finansavimą vis dar yra geriausia iš galimų alternatyvų. Rengiant 

investicijų projektą, atliktas galimų projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir pasirinkta 

įgyvendinti geriausia alternatyva. 

Įgyvendinami projektai gali būti papildomai finansuojami PAFT 196 punkte numatytais 

atvejais. Projektas atitinka PAFT 196.1 papunkčio reikalavimus - regiono projektą numatoma 

įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir įgyvendinti daugiau veiklų, 

dėl didesnės apimties projektas duoda daugiau socialinės ir ekonominės naudos, taip pat geriau 

prisideda prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo. 

PAFT 197 punkte numatyta, kad papildomas finansavimas projektui gali būti skiriamas jeigu 

tenkinamos 197 punkte nurodytos sąlygos: 

197.1 papunkčio -  projekto vykdytojas, vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomas išlaidas; 

197.3 papunkčio - projekto vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame mokėjimo prašyme 

nurodytos išlaidos; 

197.4 papunkčio - skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti 

projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše, ir projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams skirtų lėšų limitas; 

197.5 papunkčio - papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos 

išlaidoms, kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis 

šių Taisyklių 25 skirsniu; 

197.6 papunkčio - papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms veiklos išlaidoms, 

kurios atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus; 

197.7 papunkčio - papildomas finansavimas skiriamas neviršijant priemonių įgyvendinimo 

plane atitinkamai veiksmų programos priemonei numatyto finansavimo, išskyrus atvejus, kai 

ministerijai veiksmų programos priede suteikta teisė prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas 

projektų sutartis viršyti priemonių įgyvendinimo plane veiksmų programos priemonei ar prioritetui 

numatytą finansavimą; 

197.8 papunkčio - projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie 

projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie 

projektą veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje. 

Teikdama PP, Alytaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 26 d. raštu Nr. SD-

3645(6.17.) „Dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ papildomo 

finansavimo“ informavo, kad projektas atitinka PAFT reikalavimus:  
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196.1 papunkčio - regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų ir įgyvendinti daugiau veiklų, dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau 

socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų 

įgyvendinimo; 

197.1 papunkčio - projekto vykdytojas, vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomas išlaidas. Gavus papildomą finansavimą 

projektas būtų įgyvendinamas didesne apimti, t. y. pasiekti didesni projekto įgyvendinimo rodikliai, 

o kartu ir didesnė socialinė - ekonominė nauda. Projekto vykdytojas vadovaudamasis ES ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais ėmėsi priemonių galinčių sumažinti papildomas išlaidas iš anksto jas 

planuodamas, įvertindamas jų dydį atsižvelgiant; rinkos sąlygas; 

197.3 papunkčio - projekto vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame mokėjimo prašyme 

nurodytos išlaidos. Projekto galutinis mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas ir nėra apmokėtos jame 

nurodytos išlaidos; 

197.4 papunkčio - skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti 

projektui finansavimo lėšų dydis, nes jis nėra nustatytas priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 

„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau - PFSA), ir 

projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams skirtų lėšų limitas. Projekto ES 

lėšų suma, gavus papildomą finansavimą sieks 3.399.493 Eur, kuri neviršys projektų finansavimo 

sąlygų apraše nustatyto regiono projektams skirtų lėšų limito ir nebus viršytas didžiausias galimų 

skirti projektui finansavimo lėšų dydis (85 %); 

197.5 papunkčio - papildomas finansavimas bus skiriamas finansuoti toms projekto veiklos 

išlaidoms, kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis 

PAFT 25 skirsniu (jokios išlaidos, kurioms prašomas papildomas finansavimas nebuvo pripažintos 

netinkamomis finansuoti); 

197.6 papunkčio - papildomas finansavimas bus skiriamas finansuoti toms veiklos išlaidoms, 

kurios atitinka PFSA nustatytus reikalavimus. Papildomas finansavimas bus skiriamas paviršinių 

nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacijai. Šios veiklos atitinka 

projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus; 

197.7 papunkčio -  papildomas finansavimas bus skiriamas neviršijant priemonių 

įgyvendinimo plane atitinkamai veiksmų programos priemonei numatyto finansavimo, išskyrus 

atvejus, kai ministerijai veiksmų programos priede suteikta teisė prisiimant įsipareigojimus pagal 

sudarytas projektų sutartis viršyti priemonių įgyvendinimo plane veiksmų programos priemonei ar 

prioritetui numatytą finansavimą. Projektui skyrus papildomą finansavimą nebus viršijamas 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonei Nr. 05.1.1-APVA-R-

007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ numatytas finansavimas; 

197.8 papunkčio -  projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie 

projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie 

projektą veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti PAFT 37 skirsnyje. Gavus papildomą 

finansavimą ir pasikeitus privalomiesiems informavimo apie projektą veiksmams taikomiems 

reikalavimams, bus pilna apimtimi įgyvendinami visi privalomieji informavimo apie projektą 

veiksmai.  

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). 

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ jau yra įtrauktas į regiono 

projektų sąrašą ir paraiška įgyvendinančiajai institucijai pateikta. PFSA 9.2 papunkčio reikalavimas 

ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys dėl papildomo 

finansavimo, nepažeidžiamos (sutartį numatoma pasirašyti 2018 m., kaip ir numatyta PFSA). Dėl 

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

(toliau – EK deklaruotinos lėšos)  ir tarpinių stebėsenos reikšmių pasiekimo 2018 metais PFSA 

reikalavimai pažeidžiami, nes regiono projektų sąrašas buvo sudarytas 2016 metais, o deklaruoti EK 

lėšas PFSA numatyta nuo 2017 metų. PFSA 26 punkte regionui nustatytos galutinės stebėsenos 

produkto rodiklio P.N.028 „Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis“ 

tarpinės reikšmės (5 proc.) 2018 m. regionas nesiekia (šis rodiklis gali būti suskaičiuotas ir nebaigus 
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projekto ir šiuo metu jau pasiekta jo reikšmė lygi 0,54 proc.). Galutinė rodiklio P.N.028 reikšmė (26 

proc.) 2023 m. bus pasiekta. PFSA 26 punkte regionui nustatytos stebėsenos produkto rodiklio 

P.S.328 „Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra“ tarpinė reikšmė (59 ha) tikėtina, kad 2018 m. bus 

nepasiekta. Šis rodiklis gali būti suskaičiuotas ir nebaigus projekto, bet užbaigus objekto 

rekonstrukciją. Galutinė rodiklio P.S.328  reikšmė (214 ha) 2023 m.  tikėtina bus siekiama. 

PFSA regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas – 3 399 493,48 Eur. 

Nesuplanuotos ES paramos lėšos -  0,48 Eur“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 17 tarybos narių (iš 18). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA:  

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

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

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 

51/6S-29 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

4. 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, kokie 

pakeitimai atliekami Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane:  

„1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. 

įsakymu Nr. V-407 pakeistą priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau - PFSA), 

keičiami arba įtraukiami nauji projektai  priemonėje 2.1.2.1 „Pirminės asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“. 

 Alytaus regiono savivaldybės pateikė prašymus pakeisti arba įtraukti naujus projektus į 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planą (toliau – Planas) priemonėje 2.1.2.1 „Pirminės 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų 

infrastruktūrą“. (Pateikta 10 naujų bei paprašyta pakeisti 2 projektus). Plano keitimo projektas 

pateiktas derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, kuri 2018-04-24 raštu Nr. 

(11.1.3 -20) 10-3230 „Dėl Alytaus regiono 201-2020 metų plėtros plano keitimo derinimo“, plano 

keitimo projektui pritarė.  

 Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – DSA) 2018-04-27 raštu Nr. S12-1631-23.2 

„Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimo“ pateikė prašymą pakeisti Planą, 

įtraukiant projektus Plano priemonėje 2.1.2.1 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“. Atsižvelgiant į projektinių pasiūlymų 

rengimo metu atsiradusias korekcijas, prašyme pridėtuose Regionų plėtros planų rengimo 

metodikos (toliau – Planų metodika) 7 prieduose pateikta informacija, lyginant su teikta derinimui 

su ministerija, buvo pakeista. Atsižvelgiant į Planų metodikos 39 punkto nuostatas, kada Plano 

neesminiai pakeitimai su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis už atitinkamą valdymo sritį 

atsakingomis ministerijomis nederinami ir teikiami tiesiogiai regiono plėtros tarybai, buvo 

patikslintas projekto „UAB „Druskininkų šeimos klinika“ infrastruktūros modernizavimas“ 

pavadiniams į „UAB „Druskininkų šeimos klinika“ asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir efektyvumo didinimas“ bei projektui priskirta veiklų grupė vietoje 27 „Socialinių ir 

sveikatos paslaugų infrastruktūra“ į 10 „Viešojo transporto priemonių įsigijimas“. 
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 Pakeitus Planą pagal pateiktą keitimo projektą PFSA 8 punkte numatytų ES paramos lėšų, 

skirtų Alytaus regionui, limitas neviršijamas. PFSA 9  punkte nurodyti terminai dėl  priemonei 

skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatyti 

Alytaus regionui, nepažeidžiami ir PFSA  27 punkte  nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, 

atsižvelgiant į Alytaus regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus 

siekiama. 

 2. 1.1.1.5 priemonėje „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ tikslinama: projekto 1.1.1.5.4 „Vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo sumos 

pagal šaltinius, projekto užbaigimo terminas bei stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės. Keitimas 

grindžiamas Druskininkų administracijos savivaldybės 2018-03-14 raštu Nr. S12-847-23.2. „Dėl 

Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“, kuriame informuojama, kad pakeistas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-96 atliktas priemonės 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ priemonės finansavimo sąlygų aprašas (toliau - PFSA), 

padidinant Alytaus regionui skirtą ES struktūrinių fondų lėšų limitą. Druskininkų savivaldybės 

administracija projektą siekia įgyvendinimui didesne apimtimi: pasiekti daugiau kiekybinių 

rezultatų ir įgyvendinti daugiau veiklų. Dėl didesnės apimties, projektas duos daugiau socialinės ir 

ekonominės naudos, taip pat jis geriau prisidės prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo. 

 Pakeitus Planą pagal pateiktą keitimo projektą PFSA 9.1. papunktyje numatytų ES paramos 

lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas neviršijamas. PFSA 9.2  papunktyje nurodyti terminai dėl   

priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, 

numatyti Alytaus regionui, nepažeidžiami. PFSA 24 punkte  nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, 

atsižvelgiant į Alytaus regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus 

siekiama. 

 3.1.1.2.1 priemonėje „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“:  

 3.1. Išbraukiamas projektas 1.1.2.1.2 „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių 

įsigijimas“ atsižvelgiant į 2018-03-13 Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau - ARSA) 

raštą Nr.(3.10)-K26-859 „Dėl projekto pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių įsigijimas“. Projektas yra išbrauktas iš priemonės regiono projektų 

sąrašo, nes ARSA nusprendė nebeteikti įgyvendinančiajai institucijai paraiškos, kurioje buvo 

numatyta įsigyti CNG dujomis varomas viešojo transporto priemones (3 vnt.). Rašte prašoma jį 

išbraukti iš Plano ir įrašyti naują projektą „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių 

įsigijimas Alytaus rajone“, kuriuo planuojama įsigyti 2 vnt. elektra varomų autobusų. 

 Plano keitimo projektas 2018-03-21 raštu Nr. 51/6D – 60 „Dėl Alytaus regiono 201-2020 

metų plėtros plano keitimo derinimo“ buvo išsiųstas derinti su Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija, kuri pastabų iki nustatyto termino nepateikė. 

 Pakeitus planą pagal ARSA prašymą, 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - 

PFSA) PFSA 10.2 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas. PFSA 10.3 papunktyje nurodyti terminai dėl priemonei skirtų ES struktūrinių fondų 

lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, 

nepažeidžiami. PFSA 24 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

 3.2. Keičiama projekto 1.1.2.1.3 „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų 

savivaldybėje“ informacija, atsižvelgiant į 2018-03-15 Druskininkų savivaldybės administracijos 

raštą Nr. S12-848-23.2. „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano ir regiono projektų sąrašo 

tikslinimo“. Pridėtame 7 priede nurodoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 83 straipsnio 1 dalimi, priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 26.2 papunkčiu,  

2017 m. lapkričio 13 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įgaliojimu Nr. 1-3354, 

Druskininkų savivaldybės administracija, kaip įgaliota perkančioji organizacija, vykdys viešojo 

pirkimo „Elektra varomi autobusai“ procedūras Druskininkų savivaldybes administracijos projektui 

„Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“ ir Lazdijų rajono 
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savivaldybės administracijos projektui „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono 

savivaldybėje“. Todėl remiantis 2017 m. rugpjūčio 3 d. Transporto investicijų direkcijos raštu Nr. 

1.2-l380 iki paraiškos pateikimo likus ne mažiau kaip 30 dienų planuojama suderinti su Transporto 

investicijų direkcija viešojo pirkimo „Elektra varomi autobusai“ pirkimo dokumentus bei pateikti 

viešųjų pirkimų grafiką. 

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

mėnesiais (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas 5 mėn.) ir bendra 

projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (paraiškos pateikimo ir sutarties 

sudarymo terminas nukeliamas iš viso 11 mėn.). PFSA 10.2  papunkčio reikalavimai dėl sutarčių 

pasirašymo visam regiono limitui iki 2019 metų pabaigos (Plane visos sutartys numatytos pasirašyti 

iki 2019 metų pabaigos), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių bei galutinių stebėsenos reikšmių pasiekimo (2018 

metais PFSA nenumatyta), nepažeidžiami. 

 3.3. Keičiama projekto 1.1.2.1.4 „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono 

savivaldybėje“ informacija, atsižvelgiant į 2018-03-20 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

raštą Nr. 1-790 „Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo keitimo“. Pridėtame 7 priede pateikiami 

pasiūlymo motyvai ir prašoma patikslinti projekto „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 

Lazdijų rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, t.y.  

vietoje „2018 m. kovo 28 d.“ įrašyti „2018 m. rugpjūčio 31 d.“, finansavimo sutarties sudarymo 

terminą vietoje „2018 m. birželio 28 d.“ įrašyti „2018 m. lapkričio 30 d.“, kadangi savivaldybės 

administracija neturi visų prie projekto paraiškos reikalingų dokumentų. Paraiška bus pateikta 

perkančiajai organizacijai, suderinus viešojo pirkimo dokumentus su Transporto investicijų 

direkcija. 

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

mėnesiams (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas 5 mėn.) ir bendra 

projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (paraiškos pateikimo ir sutarties 

sudarymo terminas nukeliamas iš viso 11 mėn.). PFSA 10.2 papunkčio reikalavimai dėl sutarčių 

pasirašymo visam regiono limitui iki 2019 metų pabaigos (Plane visos sutartys numatytos pasirašyti 

iki 2019 metų pabaigos), ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis Europos Komisijai ir tarpinių bei galutinių stebėsenos reikšmių pasiekimo (2018 

metais PFSA nenumato), nepažeidžiami. 

 4. 1.1.2.2 priemonėje „Darnaus judumo priemonių diegimas“, atsižvelgiant į 2018-03-15 

Druskininkų savivaldybės administracijos raštą Nr. S12-855-23.3 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 

m. plėtros plano tikslinimo“ (toliau – raštas): 

 4.1. Keičiamas projekto 1.1.2.1.3 „Darnaus judumo priemonių diegimas Druskininkuose“ 

pavadinimas į „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“, finansavimo šaltiniai, 

projekto įgyvendinimo data ir įrašomas naujas produkto rodiklis su numatoma siekti reikšme. 

Keitimas reikalingas, nes Druskininkų savivaldybės administracija pagal šią priemonę planuoja 

teikti 3 projektinius pasiūlymus pagal skirtingas veiklas (privažiavimo prie ugdymo įstaigos 

įrengimas, vandens transporto infrastruktūros įrengimas ir intelektinės transporto sistemos 

diegimas), kurias įgyvendinti gali ne tie patys rangovai. Pagal planuojamą projektinį pasiūlymą 

Druskininkuose bus įdiegtos intelektinės transporto sistemos. Rašte prašoma Planą tikslinti pagal 7 

priede pateiktą informaciją. 

 4.2. Įtraukiamas naujas projektas 1.1.2.1.5 „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas 

rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ pagal prie rašto pridėto 7 priedo 

informaciją. Planuojamas projektas yra skirtas privažiavimo iki ugdymo įstaigų „Žibutė“ ir 

„Atgimimo pradinė mokykla“ įrengimui (Druskininkuose nuo Veisiejų g.) ir viešojo transporto 

tobulinimui, įrengiant stotelę šiame įvažiavime. Kadangi atvežant vaikus į ugdymo įstaigas susidaro 

transporto spūstys, didėja išmetamų teršalų kiekis ir prie šių ugdymo įstaigų nėra susisiekimo 

infrastruktūros. 

 4.3. Įtraukiamas naujas projektas 1.1.2.2.6 „Vandens transporto infrastruktūros įrengimas 

skatinant kitų rūšių transportą“, pagal pridėto 7 priedo informaciją. Šis projektas yra skirtas 
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Nemuno upės farvaterio gilinimui, skatinant laivybą ir prieplaukos įrengimui Nemuno upėje greta 

Veisiejų g. tilto Druskininkų mieste. 

 Plano keitimo projektas 2018-03-21 raštu Nr. 51/6D - 60 „Dėl Alytaus regiono 201-2020 

metų plėtros plano keitimo derinimo“ buvo išsiųstas derinti su Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijai, kuri iki nustatyto termino pastabų nepateikė. 

 Pakeitus Planą pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

(toliau – Priemonė) PFSA 10.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, 

limitas neviršijamas. PFSA 10.3 papunktyje nurodyti terminai dėl Priemonei skirtų ES struktūrinių 

fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, bus 

pažeisti. Alytaus miesto savivaldybė, kurios projektas numatytas įgyvendinti Priemonės lėšomis, 

negalės 2018 m. pasirašyti sutarties dėl projekto finansavimo, nes nebaigtas rengti darnaus judumo 

planas ir paraiška dėl projekto finansavimo (toliau – paraiška) bus pateikta tik 2018 m. gruodžio 

mėnesį. Druskininkų savivaldybės administracijos projektų paraiškos numatomos pateikti 2019 

metais dėl užtrukusio dokumentų derinimo su atsakingomis institucijomis. PFSA  26 punkte  

nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui nustatytas minimalias 

tarpines ir minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

 5. 3.1.2.1 priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“: 

 5.1. Keičiama projekto 3.1.2.1.6 „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

informacija, atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2018-04-27 raštą Nr. 1-

1174 „Dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano keitimo siekiant įgyvendinti Lazdijų 

rajono savivaldybės projektus“ ir pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį, t.y. 

vietoje iš viso „553.893 Eur“ įrašyti „442.299 Eur“, vietoje savivaldybės biudžetas „83.084 Eur“  

įrašyti „66 345 Eur“; vietoje ES lėšos „470.809 Eur“ įrašyti „375.954 Eur“. 

 5.2. Keičiamas projekto 3.1.2.1.7 „Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso aspektais“ pavadinimas į „Kraštovaizdžio 

formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“, atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos 2018-04-27 raštą Nr. 1-1174 „Dėl Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plano 

keitimo siekiant įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės projektus“. Taip pat prašoma pakeisti 

finansavimo šaltinius, t.y. vietoje iš viso „32 448,00 Eur“ įrašyti „149.792 Eur“, vietoje 

savivaldybės biudžetas „5.726 Eur“ įrašyti „22 469 Eur“, vietoje Es lėšos „32. 448 Eur“ įrašyti 

„127.323 Eur“ bei paankstinti projekto įgyvendinimo etapų datas. 

 Lazdijų rajono savivaldybės projektuose atliekami keitimai neesminiai, nes ES lėšos 

perskirstomos tarp projektų ir jų poreikis nesikeičia. Projekto pavadinimas keičiamas, nes 

numatoma įgyvendinti daugiau veiklų, pratęsiant projekto „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ veiklas bei įgyvendinant anksčiau numatytą veiklą. Reikalavimas dėl 

projekto įgyvendinimo etapų nevertinamas, nes projekto Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono 

savivaldybėje (II etapas)“ įgyvendinimo etapų terminai ne nukeliami, o paankstinami. 

 5.3. Keičiama projekto 3.1.2.1.5 „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės 

teritorijoje likvidavimas“ informacija, ištaisant techninę klaidą: išbraukiant rodiklį P.N.092 

„Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių 

ar jų dalių bendrieji planai, skaičius“ bei jo reikšmę „1“. Techninė klaida: nebuvo išbrauktas šis 

rodiklis ir jo reikšmė, po to, kai 2016 m. lapkričio 29 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu 

Nr. 51S/6S-44 jis projektui 3.1.2.1.5 „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės 

teritorijoje likvidavimas“ buvo panaikintas. 

 5.4. Įtraukiamas projektas 3.1.2.1.9 „Etaloninio kraštovaizdžio formavimas Druskininkų 

savivaldybės pasienyje“ atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – DSA) 

2018-04-18 raštą Nr. S12-1448-23.2. Projekto įgyvendinimui numatyta panaudoti ES paramos 

lėšas, kurios liko nepanaudotos po DSA projekto 3.1.2.1.5 „Bešeimininkių apleistų pastatų 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ finansavimo ir administravimo sutarties 

pasirašymo.  

 Keitimas yra esminis, todėl 2018-04-26 raštu Nr. 51/6D-82 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 

metų plėtros plano keitimo derinimo“ buvo suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

Ministerija pastabų iki nustatyto  termino nepateikė. 
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 Pakeitus Planą priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – 

Priemonė) PFSA aprašo 9.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas. PFSA 9.2 papunktyje nurodytų terminų dėl Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų 

lėšų, dėl kurių iki 2019 metų turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, bus 

laikomasi. PFSA 12 punkto reikalavimas, kad  iki 2016 m. lapkričio 1 d. sudaromas  regionų 

projektų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas iki 2018 m. rugsėjo 30 d., bus vykdomas. PFSA  31 

punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui nustatytas 

minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

 6. 1.1.2.4 priemonėje „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“: 

 6.1. Keičiama projekto 1.1.2.4.4 „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajone“ 

informacija, atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2018-03-28 d. raštą Nr. 

(3.10) K26-978 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano keitimo siekiant įgyvendinti 

projektą pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511“. Pridėtame 7 priede pateikiami pasiūlymo motyvai – 

projekto įgyvendinimo etapų termino nukėlimas reikalingas norint įvykdyti priemonės 06.2.1-TID-

R-511 „Vietinių kelių vystymas“ PFSA nustatytus parengtumo reikalavimus.  

Keitimas yra neesminis, nes nukeliami projektų įgyvendinimo etapų terminai ne daugiau 

kaip 6 mėnesiams (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas 4 mėn.) ir bendra 

pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas  

iš viso 12 mėn.). PFSA 10.2  papunkčio reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui 

iki 2020 metų pabaigos (Plane visos sutartys numatytos pasirašyti 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. 

6.2. Keičiama projekto 1.1.2.4.5 „M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. 

rekonstrukcija“ informacija, atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – 

DSA) 2018-04-13 raštą Nr. S12-1300-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano ir 

regiono projektų sąrašo tikslinimo“. Pridėtame 7 priede pateikiami pasiūlymo motyvai, kad buvo 

pastebėti 2017-12-11 ekspertuoto techninio darbo projekto skaičiuotinos kainos dalies netikslumai, 

kurie buvo ištaisyti ir 2018-03-13 gauta teigiama ekspertizės išvada, todėl užtruko kitų, su paraiška 

reikalingų dokumentų parengimas. DSA prašo patikslinti Plane paraiškos pateikimo terminą 

nurodant „2018-08-14“ ir finansavimo sutarties sudarymo terminą nurodant „2018-11-15“. 

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

6 mėnesiams (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas 6 mėn.) ir bendra 

projekto etapo termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (paraiškos pateikimo ir sutarties 

sudarymo terminas nukeliamas iš viso 5,5 mėn.). PFSA 10.2  papunkčio reikalavimai dėl sutarčių 

pasirašymo visam regiono limitui iki 2020 metų pabaigos (Plane visos sutartys numatytos pasirašyti 

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. 

 6.3. Keičiama projekto 1.1.2.4.6 „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės 

reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ informacija, 

atsižvelgiant į Planų rengimo metodikos 43.1 papunktį: kai rengiant plano įgyvendinimo stebėseną 

nustatyta, kad faktinis sukuriamų produktų kiekis pagal SFMIS pateiktus duomenis, neatitinka 

nustatyto Plane. Pagal SFMIS pateiktus duomenis sutartyje numatytas rodiklis P.S.342 „Įdiegtos 

saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“ su numatyta pasiekti reikšme „5“. Šiuo 

rodikliu ir jo reikšme papildomas Planas. 

 Atsižvelgiant į 2017-10-11 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. 1-3057 „Dėl 

paraiškos pateikimo termino pratęsimo, kuriuo buvo prašyta pakeisti projekto „Lazdijų miesto 

Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo 

rekonstravimas“ paraiškos pateikimo terminą iš „2017-10-30“ į „2018-01-30“ (nukelti 3 mėn.) ir 

patikslinti projekto įgyvendinimo terminą.  

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

mėnesiams (paraiškos pateikimo ir sutarties sudarymo terminas nukeliamas 2 mėn.) ir bendra 

projekto etapų terminų pratęsimų trukmė neviršija 12 mėn. (paraiškos pateikimo ir sutarties 

sudarymo terminas nukeliamas iš viso nukeliamas 3 mėn.). PFSA 10.2  papunkčio reikalavimai dėl 
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sutarčių pasirašymo visam regiono limitui iki 2020 metų pabaigos (Plane visos sutartys numatytos 

pasirašyti 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.  

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

Pakeitimai pridedamame plano keitimo projekte pažymėti žalia  spalva“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 17 tarybos narių (iš 18). 

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. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė  

 


