
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-06- 25  Nr. 51/6P-8 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. birželio 14 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. birželio 21 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Jurgita Butrimaitė. 

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.  Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

5.  Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras; 

6.  Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

7.   Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

8. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

10. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

11. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

12. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

13. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

14. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

2. Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

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

4. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 14 tarybos narių iš 18. 

 

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 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

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

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 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:  

„1. Keitimas 3.1.2.1 priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ atliekamas  atsižvelgiant į 

2018-05-16 Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau - VRSA) raštą Nr. PSD-2403-
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(23.23) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano ir regiono projektų sąrašo pakeitimo“ 

(toliau - raštas). Rašte informuojama, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė 

sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir 

tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ finansavimo, pagal kurią projektui skirta 263 093 70 

Eur ES  lėšų. Plane šiam projektui įgyvendinti suplanuota 481 526 Eur ES lėšų, t. y. 218 432 Eur 

daugiau negu finansavimo sutartyje, todėl prašoma: 

1.1. Sumažinti  projekto 3.1.2.1.1 „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. 

savivaldybėje (I etapas)“ Plane numatytą lėšų poreikį ir finansavimo šaltinių sumas (EUR), pagal 

Regionų planų rengimo metodikos 7 priede (toliau  - 7 priedas) pateiktą informaciją;  

1.2. Padidinti projekto 3.1.2.1.2 „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. 

savivaldybėje (II etapas)“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinių sumas, padidinant ES paramos lėšų 

poreikį 218 432 Eur bei atitinkamai padidinat prisidėjimo prie projekto lėšų poreikį. Padidinus 

projekto lėšų poreikį, papildomai numatoma siekti produkto rodiklio P.N.093 

„Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai“ su reikšme „30“, 

bei paankstinamas projekto baigimo terminas vienais metais, vietoje „2023“ įrašoma „2022“. Plano 

keitimas parengtas pagal 7 priede pateiktą informaciją. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. 

Pakeitus Planą pagal VRSA rašte pateiktą informaciją, priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

- PFSA 9.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas (lieka nesuplanuota 1 Eur ES paramos lėšų); 

- PFSA 9.2 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, reikalavimai 

pažeidžiami, nes projektų finansavimo sutartys buvo pasirašytos tik 2017  metų antroje pusėje.  

- PFSA 31 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui 

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama, tarpinės reikšmės 

tikėtina nebus pasiektos dėl per vėlai pasirašytų sutarčių. 

2. Keitimas 1.1.2.3 priemonėje „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ atliekamas 

atsižvelgiant į 2018-05-28 Transporto investicijų direkcijos (toliau TID) raštą Nr. 12-878 „Dėl 

pasirašytos projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-11-0005 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno 

seniūnijoje“ sutarties“ (toliau - raštas). Rašte informuojama, kad 2018 m. gegužės 23 d. pasirašyta 

projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-11-0005 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“ 

sutartis Nr. PS-37 04.5.1-TID-R-516-11-0005 (toliau – Projekto sutartis). Patikrinus Projekto 

sutarties duomenis suvestus į Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį, t.y. 

SFMIS 2014, nustatyta, kad vadovaujantis RPP metodikos 43.1 papunkčiu turi būti keičiamos plano 

dalys „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“. Nustatyta, kad turi būti keičiami lėšų 

poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur): iš viso vietoje „110 340“ įrašant „98 950“, savivaldybės 

biudžetas vietoje „19 170“  įrašant 14 842, ES lėšos  vietoje „ 91 170“  įrašant „84 107“.  

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

- PFSA 10.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas (lieka nesuplanuotų 7 063 Eur ES paramos lėšų); 

- PFSA 10.2 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, 

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

nepažeidžiami.  

- PFSA 26 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui 

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

3.  Keitimas 1.1.2.1 priemonėje „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ atliekamas atsižvelgiant į 2018-06-01 Alytaus rajono savivaldybės administracijos 

(toliau ARSA) raštą Nr. PSD-(3.10)K26-1862a „Dėl projekto pagal priemonę 04.5.1-TID-518 
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„Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“ (toliau - raštas). Rašte informuojama, kad 

ARSA 2018-03-13 raštu Nr. (3.10)K26-859 siųstame Regionų planų rengimo metodikos 7 priede 

(toliau – 7 priedas), įsivėlus techninei klaidai, įrašė neteisingą projekto pavadinimą. Rašte prašoma 

projekto 1.1.2.1.2 „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus rajone“ 

pavadinimą pakeisti į „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“. Prie rašto pridėtame 7 

priede numatoma, kad bus siekiama didesnės produkto rodiklio P.S.325 „Įsigytos naujos 

ekologiškos viešojo transporto priemonės“, todėl Plane tikslinama šiuo projektu siekiamo rodiklio 

reikšmė vietoje „1“ įrašant „2“. Atitinkamai tikslinamos su šiuo rodikliu susijusios Plano dalys. 

Plano keitimas yra neesminis, todėl su atsakingomis ministerijomis derinti nereikia. 

4.  Keitimas Plano dalyje „5. Plano įgyvendinimo stebėsena“ atliekamas, atsižvelgiant į tai, 

kad vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos (toliau - RPP metodika) 28.8 

papunkčiu, metinės plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo metu buvo nustatytos RPP metodikos 

43-44 punktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių turi būti keičiamas Planas. Alytaus regiono plėtros 

tarybai buvo pateikta Plano įgyvendinimo metinė ataskaita už 2017 metus, kuriai Alytaus regiono 

plėtros taryba pritarė. Vadovaujantis RPP metodikos 35 punktu Plano keitimo projektas 2018-04-30 

raštu Nr. 51-6/D-83 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo derinimo“ buvo 

pateiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui ir 

Aplinkos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijoms. Susisiekimo 

ministerija atsakė raštu, kad Plano keitimui pastabų neturi. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Regioninės politikos departamentas bei Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir 

mokslo ministerijos į raštą neatsakė. Atsižvelgiant į tai, kad 2018-04-30 rašte Nr. 51-6/D-83, 

ministerijoms buvo pateikta informacija, kad negavus atsakymo iki nustatyto termino (2018-05-10), 

bus laikoma, kad pastabų bei pasiūlymų Plano pakeitimo projektui neturima, Plano keitimo 

projektas yra suderintas su atsakingomis institucijomis.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 14 tarybos narių (iš 14 dalyvavusių). 

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. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V- 

1291 buvo patvirtintas priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas“ (toliau - priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - 

PFSA). PFSA 8 punkte Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra               

1 230 854,00 Eur. 

2018 m. balandžio 17 d. buvo paskelbtas atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 

Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti. Pagal paskelbtą kvietimą projektiniai pasiūlymai, 

kuriems nereikia pateikti investicijų projekto buvo priimami iki 2018-05-07. Buvo gauti ir teigiamai 

įvertinti dvylika projektinių pasiūlymų (toliau – PP): 

1. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro PP „Sveikatos 

priežiūros paslaugų modernizavimas bei optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre“. 

Projekto ES lėšų suma – 42 802,00 Eur. 
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2. UAB MediCA klinika PP „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Alytaus miesto savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 

70 498,00 Eur. 

3. UAB Pagalba ligoniui PP „UAB „Pagalba ligoniui“ teikiamų paslaugų efektyvumo 

didinimas“. Projekto ES lėšų suma – 36 901,07 Eur. 

4. VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro PP „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų 

suma – 145 890,00 Eur. 

5. UAB „Disolis“ PP „Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas UAB „Disolis“. Projekto ES 

lėšų suma – 14 778,00 Eur. 

6. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro PP „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 

139 002,00 Eur. 

7. UAB Rasos Ambrazaitienės šeimos gydytojo kabineto PP „Pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas R. Ambrazaitienės ir L. Puzinovienės šeimos gydytojų 

kabinetuose“. Projekto ES lėšų suma – 23 720,00 Eur. 

8. Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonės PP „I. S. Kavaliauskienės įmonės teikiamų 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. 

Projekto ES lėšų suma – 21 689,00 Eur. 

9. UAB „Druskininkų  šeimos klinika” PP „UAB „Druskininkų šeimos klinika“ asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas“. Projekto ES lėšų suma – 10 

445,00 Eur. 

10. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos PP „Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 163 810,96 

Eur. 

11. VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro PP „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 

163 764,63 Eur. 

12. N. Jarašienės personalinės įmonės PP „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas N. Jarašienės personalinėje įmonėje“. Projekto ES lėšų suma – 7 059,00 Eur. 

Parengtame regiono projektų sąraše ES lėšų suma sudaro 840 359,66 Eur. ES paramos lėšos 

sąrašo projekte suplanuotos ne visom pagal PFSA skiriamoms finansavimo lėšoms, nes 2018-06-11 

gautas VšĮ Alytaus poliklinikos PP „Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas“. Projekto ES lėšų suma – 389 456,00 Eur. 

Šis projektinis pasiūlymas, kuriam parengtas investicijų projektas, šiuo metu yra vertinamas. 

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 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 galimai nebus tenkinamos, tačiau šiuo 

metu į sąrašą nėra įtrauktas VšĮ Alytaus poliklinikos PP „Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas“, kurio finansavimo 

sutarties pasirašymo data nustatyta Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane (toliau - Planas) 
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yra iki 2018-12-30. PFSA 9 punktas numato, kad sutartys, visam regionui skirtam ES struktūrinių 

fondų lėšų limitui, turi būti pasirašytos 2018 metais už 369 256,00 Eur ir 2019 metais už 861 598,00 

Eur ir tikėtina, kad reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet 

turi būti pasirašytos projektų sutartys, bus tenkinamas.  

2017-11-14 paskelbto PFSA 17 punktas numato, kad pagal PFSA nurodytas remiamas veiklas 

regionų projektų, finansuojamų neviršijant skiriamos ES struktūrinių fondų lėšų sumos, sąrašas dėl 

visos regionui skirtos sumos turi būti sudarytas iki 2018 m. liepos 31 d. Pasirašyti finansavimo 

sutartis ir pradėti vykdyti veiklas, kurių trukmė 24 mėn., PP planuojama 2018 m. III ir 2019 m. I 

ketvirčiuose, todėl tikėtina, kad reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis EK, gali būti netenkinamas, nes pirmieji deklaravimo metai numatyti 

2018 metai. 

PFSA 27 punktas nustato, kad regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono 

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

numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės, būtų ne 

mažesnės, už regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto 

rodiklių reikšmes.  

Skaičiuoklėje pateikta, kad PFSA 27 punkte numatyto rodiklio P.S.363 „Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ 

tarpinė reikšmė nenustatyta, o galutinė reikšmė tikėtina bus viršyta, nes į regiono projektų sąrašą 

įtrauktuose PP numatyta pasiekti galutinę reikšmę - 16 (PFSA nustatyta galutinė reikšmė - 7).  

PFSA 27 punkte numatyto rodiklio P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 

pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ tarpinė reikšmė nenustatyta, o galutinė reikšmė, 

tikėtina bus viršyta, nes į sąrašą įtrauktuose PP numatyta pasiekti galutinę reikšmę -  48 929 (PFSA 

nustatyta galutinė reikšmė - 48 619). 

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. rugsėjo 28 d.).“ 

 

Balsavimo rezultatai:  

Sprendimo projektui pritarė - 14 tarybos narių (iš 14 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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 
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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. 

 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ iš ES 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: 

„2016 m. birželio 30 d. Alytaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 51/6S-28 patvirtindama 

priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašą, iš anksto pritarė sutaupytų lėšų panaudojimui, 

įgyvendinant regiono projektus ir papildomam regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. 

Vienas iš nustatytų atvejų papildomam regiono projektų finansavimui - 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.  

Š. m. balandžio 17 d. Druskininkų savivaldybės administracija pateikė patikslintą projektinį 

pasiūlymą „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų 

savivaldybėje“ (toliau – PP) papildomam projekto finansavimui gauti (kad galėtų projektą 

įgyvendinti didesne apimtimi (papildomos veiklos: nuotekų šalinimo tinklų statyba Pakalnės g. 

Druskininkų m. ir geriamojo vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) rekonstrukcija) ir pasiekti daugiau 

rezultatų) bei papildomą informaciją, kaip projektas atitinka Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) reikalavimus. 

2018 m. birželio 1 d. Regioninės plėtros departamento Alytaus apskrities skyrius baigė 

patikslinto PP vertinimą ir nustatė, kad jis atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 

punkte nustatytus vertinimo aspektus (reikalavimus) ir planuojamas skirti projektui papildomas 

finansavimas sukurs didesnę socialinę – ekonominę naudą. 

Planuojamo papildomai finansuoti projekto veiklos atitinka PAFT 37 punkto sąlygas: 

37.1 p. - projektas atitinka veiksmų programos, taip pat strateginio planavimo dokumentų, 

įskaitant regiono plėtros plano nuostatas, 

37.2 p. - yra geriausia iš galimų alternatyvų veiksmų programoje ir strateginio planavimo 

dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti.  

Tai pat Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse yra nustatyta, kad įgyvendinami 

projektai gali būti papildomai finansuojami PAFT 196 punkte numatytais atvejais. Minėtas 

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, kurių atitiktis nustatyta sekančioje lentelėje: 

PAFT 197 papunkčio nuostata Informacija, kaip patikslintas PP, atitinka 

PAFT nuostatą 

197.1 p. „projekto vykdytojas, vadovaudamasis 

ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, ėmėsi 

priemonių, galinčių sumažinti papildomas 

išlaidas“ 

Projekto vykdytojas 2018-04-16 rašte Nr. S12-

1328-23.2 nurodė, kad vadovaudamasis ES ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrina, 

kad ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti 
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papildomas išlaidas. 

197.2 p. Neteko galios nuo 2016-11-26 

197.3 p. „projekto vykdytojui nėra apmokėtos 

galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos 

išlaidos“ 

Projekto vykdytojas 2018-04-16 rašte Nr. S12-

1328-23.2 nurodė, kad projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaiga numatyta 2019 m. kovo 

mėnesį. Galutinis mokėjimo prašymas, pagal 

sudarytą mokėjimo prašymų grafiką, numatytas 

pateikti 2019 m. kovo 30 dieną. Vadovaujantis 

aukščiau išdėstytu, matyti kad Projekto 

vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame 

mokėjimo prašyme numatytos išlaidos. 

197.4 p. „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“ 

Projekto vykdytojas 2018-04-16 rašte Nr. S12-

1328-23.2 nurodė, kad skyrus Projektui 

papildomą finansavimą nebus viršytas 

didžiausias galimų skirti projektui finansavimo 

lėšų dydis.  

Regiono projektams skirtų ES lėšų limitas 

nebus viršytas, padidinus Projekto ES lėšų 

sumą (nesuplanuota ES lėšų regione suma - 1 

409 946,09 Eur, Projekto sutaupymai – 3554 

Eur; reikalinga suma papildomam Projekto 

finansavimui – 1 413 500 Eur). 

197.5 p. „papildomas finansavimas skiriamas 

finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, 

kurios nebuvo pripažintos netinkamomis 

finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis 

šių Taisyklių 25 skirsniu“ 

Projekto vykdytojas 2018-04-16 rašte Nr. S12-

1328-23.2 užtikrino, kad prašomas papildomas 

finansavimas bus skirtas toms Projekto veiklų 

išlaidoms, kurios nebuvo pripažintos 

netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, 

vadovaujantis Taisyklių 25 skirsniu. 

197.6 p. „papildomas finansavimas skiriamas 

finansuoti toms veiklos išlaidoms, kurios 

atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše 

nustatytus reikalavimus“ 

Projekto vykdytojas Projektą numato 

įgyvendinti didesnės apimties, papildydamas jį 

naujomis veiklomis – nuotekų šalinimo tinklų 

statyba Pakalnės g. Druskininkų m. ir 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių 

rekonstrukcija, kurios atitinka projektų 

finansavimo sąlygų (toliau PFSA) apraše 

nustatytus reikalavimus.  

197.7 p. „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“ 

Prašomas papildomas finansavimas neviršys 

priemonių įgyvendinimo plane atitinkamai 

veiksmų programos priemonei numatyto 

finansavimo.  

2018-02-14 buvo  pakeistas priemonės  PFSA, 

padidinant Alytaus regionui ES lėšų limitą, 

atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros tarybos 

prašymą dėl Druskininkų vandenų projekto 

įgyvendinimo didesne apimti.  

197.8 p. „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“ 

Projekto vykdytojas 2018-04-16 rašte Nr. S12-

1328-23.2 užtikrino, kad Projekto vykdytojas 

įsipareigoja įgyvendinti papildomus 

informavimo apie projektą veiksmus, jeigu 

skirtas papildomas finansavimas pakeis 

privalomųjų informavimo apie projektą 

veiksmų taikomus reikalavimus, nustatytus 

Taisyklių 37 skirsnyje. 
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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 aktualią informaciją (2 priedas). 2 priedo 1 

lentelėje automatiškai išskaičiuota, kad 2018 m. bus pasirašyta sutarčių už visą PFSA 11.1-11.4 

veiklų įgyvendinimui numatytą ES lėšų limitą (8 810 673,60 Eur), tačiau 483 811,13 Eur sumai, 

skirtai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijai, dar nėra 

gauta regione patikslintų projektinių pasiūlymų. Reikalavimas dėl ES lėšų, kurios kasmet turi būti 

pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai taip pat tenkinamas, išskyrus ES lėšų sumą, skirtą 

inventorizacijos veiklai. 

Visi stebėsenos rodikliai, išskyrus P.N. 050 (gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, skaičius), planuojami pasiekti arba 

viršyti. Aplinkos ministerija buvo informuota, kad Alytaus regionas nepasieks rodiklio P.N. 050 

PFSA numatytos reikšmės. Aplinkos ministerija leido dėl šio rodiklio nepasiekimo regione 

nesuplanuotas ES lėšas panaudoti Druskininkų projekto papildomam finansavimui.  

PFSA regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas - 9 294 484,64 Eur, iš kurių 

8 810 673,60 Eur - priemonės PFSA 11.1-11.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms, o 483 811,04 

Eur – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijai. 

Regiono projektų sąrašo, su numatytomis papildomomis ES lėšomis Druskininkų vandenų 

projekto papildomam finansavimui, ES lėšų suma - 8 810 673,51 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos 

(483 811,13 Eur) sudaro: 

 0,09 Eur - priemonės PFSA 11.1-11.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms; 

 483 811,04 Eur - priemonės PFSA 11.5 papunktyje nurodytai veiklai.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 14 tarybos narių (iš 14 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  

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-28 

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

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Jurgita Butrimaitė 

 


