
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-07-12 Nr. 51/6P-9 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta - 2018 m. liepos 03 d.  

Rašytinė procedūra baigta – 2018  m. liepos 11 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Giedrė Urkienė. 

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. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

8. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

9. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

10. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

11. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

13. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

14. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras; 

 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

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

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 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 vidaus reikalų 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 

pakeitimo.  

3. 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 pakeitimo. 

4. Dėl neigiamai įvertintų priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

projektinių pasiūlymų (pateikiamos neigiamai įvertintų projektinių pasiūlymų vertinimo 

išvados susipažinti).    
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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  priemonėje 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ atliekamas  

atsižvelgiant į 2018-06-07 Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau VRSA) raštą Nr. 

PSD-2776-(23.23) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“ (toliau - raštas) 

ir 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-465 pakeistą 

Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą (toliau - Alytaus ITI). 

Keičiama: 

1.1. Projekto 1.1.1.3.2 „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams (II etapas)“ informacija - lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) – iš 

viso vietoje 995 216 įrašant 1 004 001, savivaldybės biudžetas vietoje 74 641 įrašant 83 426. 

1.2. Projekto 1.1.1.3.4 „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas 

aktyviam poilsiui“ informacija - lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) – savivaldybės 

biudžetas - vietoje 198 390 įrašant 56 794, valstybės biudžetas - vietoje  45 313  įrašant 56 793, ES 

lėšos - vietoje  513 544  įrašant 643 659; projekto etapai - projekto užbaigimas (metai) - vietoje  

2019  įrašant 2020. 

1.3. Projekto 1.1.1.3.5 „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ 

informacija - lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) – iš viso - vietoje 250 000 įrašant 150 

000, savivaldybės biudžetas - vietoje 18 750 įrašant 11 250, valstybės biudžetas - vietoje  18 750  

įrašant 11 250, ES lėšos - vietoje  212 500  įrašant 127 500; projekto etapai - įtraukimas į sąrašą 

(metai/mėnuo)  vietoje  2018-03  įrašant 2018-08, paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai 

institucijai (metai/mėnuo) vietoje 2018-05  įrašant 2018-09, finansavimo sutarties sudarymas 

(metai/mėnuo) vietoje  2018-08  įrašant 2018-12; projektui priskirtą produkto P.B.238 „Sukurtos 

arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2“ reikšmę vietoje  41 000  įrašant 25 000. 

1.4. Projekto 1.1.1.3.6 „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ informacija - lėšų poreikis ir finansavimo 

šaltiniai (EUR) – iš viso - vietoje 250 000 įrašant 300 373, savivaldybės biudžetas - vietoje 18 750 

įrašant 22 528, valstybės biudžetas - vietoje  18 750  įrašant 22 528, ES lėšos - vietoje  212 500  

įrašant 255 317; projekto etapai - įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)  vietoje  2018-03  įrašant 2018-

08, paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) vietoje 2018-05  įrašant 2018-

09, finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2018-08  įrašant 2018-12. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis ministerijomis 

nebuvo derinamas. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

- PFSA 9 punkte numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas neviršijamas 

(Visos ES paramos lėšos suplanuotos); 

- PFSA 9.1 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

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

pažeidžiami, tačiau keitimai atliekami atsižvelgiant į Alytaus ITI, kuri yra suderinta su atsakingomis 

ministerijomis.  

- PFSA 23.3 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, nebus siekiama, 

tačiau keitimai atliekami atsižvelgiant į Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, 

kuri yra suderinta su atsakingomis ministerijomis. 

2. Keitimas priemonėje 1.1.1.9 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ atliekamas atsižvelgiant į 2018-06-05 ir 2018-06-15 Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos investicijų valdymo skyriaus raštus Nr. S2-1608 ir S2-1695 ir, kuriuose informuojama 

apie priimtus sprendimus dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems 

projektams Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9A Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos 
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sutvarkymas“ ir „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ ir „Mažosios 

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

skirto finansavimo. 

Keičiama: 

2.1. Projekto 1.1.1.9.1 „Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9A Alytuje rekonstravimas 

ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ informacija - lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) – iš 

viso - vietoje 242 419 įrašant 444 560, savivaldybės biudžetas - vietoje 36 363 įrašant 238 504. 

2.2. Projekto 1.1.1.9.2 „Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, 

modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ informacija - lėšų poreikis ir finansavimo 

šaltiniai (EUR) – iš viso - vietoje 242 419 įrašant 297 670, savivaldybės biudžetas - vietoje 36 363 

įrašant 91 614. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. 

Reikalavimai dėl ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limito, dėl priemonei skirtų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir dėl nustatytų 

stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui nustatytas minimalias tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, nevertinami nes pakeitimas šių duomenų neįtakoja. 

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

atliekamas  vadovaujanti Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu kai vykdant 

plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai įgyvendinimo 

terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

3.1.  Projekto 1.1.2.3.4 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“ projekto etapai - 

įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)  vietoje  2016-12  įrašant 2017-01. 

3.2. Projekto 1.1.2.3.5 „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, 

Druskininkų mieste, rekonstrukcija“ projekto etapai - įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)  vietoje  

2016-12  įrašant 2017-01. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 

51/6D-124 buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Susiekimo ministerija 

atsakymo nepateikė, todėl vadovaujantis rašte patekta nuoroda, kad iki š. m. liepos 2 d. negavus 

atsakymo iki nustatyto termino, laikoma, kad pastabų bei pasiūlymų Plano pakeitimo projektui 

neturima, t. y. sutinkama su Plano pakeitimu, laikoma, kad Plano keitimo projektas su Susiekimo 

ministerija yra suderintas. 

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 

pažeidžiami, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį.  

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

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

4. Keitimas priemonėje 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ atliekamas 

vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 
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duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai įgyvendinimo terminai pagal 

SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

4.1. Projekto 2.1.1.1.1 „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ projekto etapus - finansavimo sutarties 

sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-12  įrašant 2018-01, projekto užbaigimas (metai) vietoje  

2020  įrašant 2019. 

4.2. Projekto 2.1.1.1.2 „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, 

menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ informacija projekto etapus - finansavimo sutarties 

sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-12  įrašant 2018-01. 

4.3.  Projekto 2.1.1.1.3 „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, 

Alytuje“ projekto etapus - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-12  įrašant 

2018-01, projekto užbaigimas (metai) vietoje  2020  įrašant 2019. 

4.4. Projekto 2.1.1.1.5 „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ projekto etapą - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  

2017-12  įrašant 2018-02. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Švietimo ir mokslo ministerija 2018-06-

22 raštu Nr. 32.2.1.53-28E atsakė, kad pastabų Plano pakeitimo projektui neturima, t. y. sutinkama 

su Plano pakeitimu. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

- PFSA 18.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas (lieka 1 Eur nesuplanuotų ES paramos lėšų); 

- PFSA 18.2 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, 

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

pažeidžiami, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis.  

- PFSA 31.2 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

5. Keitimas priemonėje 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu 

kai vykdant plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano 

įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai 

įgyvendinimo terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

5.1. Projekto 2.1.1.2.2 „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir 

atnaujinimas“ projekto etapą - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-12  

įrašant 2018-01,  

5.2. Projekto 2.1.1.2.3 „Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos 

gerinimas“ informacija, pakeičiant projekto etapus - finansavimo sutarties sudarymas 

(metai/mėnuo), vietoje  2017-12  įrašant 2018-01, projekto užbaigimas (metai) vietoje  2020  įrašant 

2019. 

5.3. Projekto 2.1.1.3.4 „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ informacijos keitimas atliekamas atsižvelgiant į 2018-

05-11 Centrinės projektų valdymo agentūros raštą Nr. 2018/2-2810, kuriame informuojama, kad 

atliktas projekto tinkamumo finansuoti  vertinimas. Pridėtame dokumente nurodoma, kad po 

vertinimo padidėjo projekto vertė, nes padidėjo savivaldybės lėšos. Projekte keičiama informacija - 
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lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) – iš viso - vietoje 104 792 įrašant 221 630, 

savivaldybės biudžetas - vietoje 7 859 įrašant 124 697. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas (pagal 5.1 ir 5.2 papunkčius) 

2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Švietimo 

ir mokslo ministerija 2018-06-22 raštu Nr. 32.2.1.53-28E atsakė, kad pastabų Plano pakeitimo 

projektui neturima, t. y. sutinkama su Plano pakeitimu. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

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

neviršijamas (lieka 2 Eur nesuplanuotų 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, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis.  

- PFSA 22.2 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

6. Keitimas priemonėje 2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

43.2 papunkčiu kai vykdant plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir 

plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių 

faktiniai įgyvendinimo terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

6.1. Projekto 2.1.1.3.1 „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ 

projekto etapas - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2018-02  įrašant 2018-03. 

6.2. Projekto 2.1.1.3.2 „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“ projekto etapas - finansavimo sutarties 

sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2018-02  įrašant 2018-03. 

6.3.  Projekto 2.1.1.3.3 „Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas“ 

projekto etapas  - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2018-02  įrašant 2018-03. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Švietimo ir mokslo ministerija 2018-06-

22 raštu Nr. 32.2.1.53-28E atsakė, kad pastabų Plano pakeitimo projektui neturima, t. y. sutinkama 

su Plano pakeitimu. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės 9.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

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

PFSA): 

- PFSA 13.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas (nesuplanuotų ES paramos lėšų nelieka); 

- PFSA 13.2 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, 

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

pažeidžiami, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis.  

- PFSA 26.3 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias tarpines stebėsenos rodiklių reikšmes, nebus siekiama, tačiau 

keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos nuostatas ir 
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pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis.  Galutinių stebėsenos rodiklių reikšmių 

bus siekiama. 

7. Keitimas priemonėje 2.1.3.1 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu kai vykdant 

plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai įgyvendinimo 

terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

7.1. Projekto 2.1.3.1.2 „Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas“ projekto etapai - paraiškos 

pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) vietoje 2016-12  įrašant 2017-01, 

finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-04  įrašant 2017-06. 

7.2. Projekto 2.1.1.3.2 „Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste“ projekto etapai - įtraukimas į 

sąrašą (metai/mėnuo)  vietoje  2016-12  įrašant 2017-01, finansavimo sutarties sudarymas 

(metai/mėnuo) vietoje  2017-04  įrašant 2017-07. 

7.3.  Projekto 2.1.1.3.3 „Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VšĮ 

Kapčiamiesčio globos namuose“ projekto etapas - paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai 

institucijai (metai/mėnuo) vietoje 2016-12  įrašant 2017-01. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

atsakymo nepateikė, todėl vadovaujantis rašte patekta nuoroda, kad iki š. m. liepos 2 d. negavus 

atsakymo iki nustatyto termino, laikoma, kad pastabų bei pasiūlymų Plano pakeitimo projektui 

neturima, t. y. sutinkama su Plano pakeitimu, laikoma, kad Plano keitimo projektas su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija yra suderintas. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

- PFSA 8.1 papunktyje numatytų ES paramos lėšų, skirtų Alytaus regionui, limitas 

neviršijamas (lieka 1 Eur nesuplanuotų ES paramos lėšų); 

- PFSA 8.2 papunktyje nurodyti terminai dėl   priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

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

nepažeidžiami.  

- PFSA 22.4 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

8. Keitimas priemonėje 2.1.3.2 „Socialinio būsto fondo plėtra“ atliekamas 

vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai įgyvendinimo terminai pagal 

SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiamas projekto 2.1.3.2.4 „Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje“ projekto 

etapas - projekto užbaigimas (metai) - vietoje  2018  įrašant 2019. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

atsakymo nepateikė, todėl vadovaujantis rašte patekta nuoroda, kad iki š. m. liepos 2 d. negavus 

atsakymo iki nustatyto termino, laikoma, kad pastabų bei pasiūlymų Plano pakeitimo projektui 

neturima, t. y. sutinkama su Plano pakeitimu, laikoma, kad Plano keitimo projektas su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija yra suderintas. 
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Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto 

fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA): 

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

neviršijamas (nesuplanuotų ES paramos lėšų nėra); 

- 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 

nepažeidžiami.  

- PFSA 22.4 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus 

regionui nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, bus siekiama. 

9. Keitimas priemonėje 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse“ atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

43.2 papunkčiu kai vykdant plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir 

plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių 

faktiniai įgyvendinimo terminai pagal SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

9.1. Projekto 2.1.4.1.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“ projekto etapas - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-12  

įrašant 2018-02. 

9.2. Projekto 2.1.4.1.2 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono 

savivaldybėje“ projekto etapas - projekto užbaigimas (metai) - vietoje  2021  įrašant 2020. 

9.3.  Projekto 2.1.4.1.3 „Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo 

institucijų teikiamų paslaugų procesų tobulinimas“ projekto etapas - finansavimo sutarties 

sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2018-01  įrašant 2018-02. 

9.4.  Projekto 2.1.4.1.4 „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“ 

projekto etapas - projekto užbaigimas (metai) - vietoje  2019  įrašant 2020. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Vidaus reikalų ministerija 2018-06-27 

raštu Nr. 22D-537 atsakė, kad Plano pakeitimo projektui nepritaria, t. y. nesutinkama su Plano 

pakeitimu. Vidaus reikalų ministerija patikslino, kad nesutinka su tomis plano pakeitimo dalimis, 

kuriose keičiama informacija apie projektus, kurie įtraukti į Alytaus ITI, nes ši informacija  Alytaus 

ITI yra nepakeista. Vidaus reikalų ministerija sutiko su tuo, kad ne Alytaus ITI esančių projektų 

informacija gali būti keičiama. Šios priemonės projektai nėra įtraukti į Alytaus ITI. 

Pakeitus Planą pagal pateiktą informaciją, priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - 

PFSA): 

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

neviršijamas (lieka 10 247 Eur nesuplanuotų 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, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 

- PFSA 29 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į Alytaus regionui 

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, tikėtina nebus siekiama, tačiau 

keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos nuostatas ir 

pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 
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10. Keitimas priemonėje 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ atliekamas 

vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktiniai įgyvendinimo terminai pagal 

SFMIS pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. 

Keičiama: 

10.1. Projekto 3.1.2.1.3 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje“ projekto etapas - finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-05  

įrašant 2017-09. 

10.2. Projekto 3.1.2.1.3 „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant kraštovaizdžio 

struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ projekto etapas - finansavimo sutarties sudarymas 

(metai/mėnuo) vietoje  2017-06  įrašant 2017-08. 

10.3.  Projekto 3.1.2.1.4 „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje 

likvidavimas“ projekto etapas - paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) 

vietoje 2017-05  įrašant 2017-06. 

10.4.  Projekto 3.1.2.1.4 „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ projekto etapas 

- finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) vietoje  2017-06  įrašant 2017-07. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 36 punkto nuostatomis, Alytaus regiono 

2014-2020 metų plėtros plano (toliau - Planas) pakeitimo projektas 2018-06-21 raštu Nr. 51/6D-124 

buvo pateiktas derinimui su atsakingomis ministerijomis. Aplinkos ministerija 2018-06-27 

elektroniniu laišku atsakė, kad Plano pakeitimu pritaria. 

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

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

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

neviršijamas (lieka 1 Eur nesuplanuotų 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, tačiau keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

nuostatas ir pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 

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

nustatytas minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, tikėtina nebus siekiama, tačiau 

keitimas atliekamas atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos nuostatas ir 

pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 

Pakeitimai kitose plano dalyse atliekami atsižvelgiant į pakeistą projektų informaciją.“ 

  

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 14 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

Nerijaus Jauneikos balsas neįskaitytas, nes jam jau atsiuntus balsavimo lapą, buvo patikslinta 

klausimo medžiaga (regiono plėtros plano keitimo projektas). Dėl patikslinto sprendimo projekto, 

Nerijus Jauneika  nebalsavo.  

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

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 vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 
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„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) keičiamas 

įtraukiant į sąrašą naują Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektą „Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių įsigijimas“. Šis projektinis pasiūlymas „Vietinio susisiekimo transporto 

priemonių įsigijimas“ buvo gautas 2018-05-03 (reg. Nr. 51PP6-34) ir buvo įvertintas teigiamai, kaip 

atitinkantis visus jam vertinimo išvadoje numatytus reikalavimus.  

Projektinis pasiūlymas „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas 

Alytaus mieste“ (gautas 2018-04-23 reg. Nr. 51PP6-30) buvo įvertintas neigiamai, kaip 

neatitinkantis vertinimo išvados 2 punkte 2.8 papunktyje nustatytų reikalavimų: projekto 

įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas nepagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu dėl netinkamai 

išnagrinėtų alternatyvų. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 13 p. nuostata, jeigu projektinis 

pasiūlymas neatitinka bent vieno iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte 

nustatyto reikalavimo, negali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašo projektą. Vertinimo 

išvada pridedama. 

Primename, kad pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau - PFSA), regiono 

projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2017-11-30 m. Atsižvelgiant į tai, 2018-03-23 raštu 

Nr.51/6D-62 buvo kreiptasi į Susisiekimo ministeriją, prašant leisti panaudoti nepanaudotas ES 

paramos lėšas - 622 427 Eur, kurios susidarė išbraukus iš regiono projektų sąrašo pagal minėtą 

priemonę 2 projektus: „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus 

mieste“ ir „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“. Taip pat ministerija buvo 

informuota, kad Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės planuoja pateikti naujus projektinius 

pasiūlymus vertinimui š. m. balandžio – gegužės mėn., kuriuos savivaldybės ir pateikė (kvietimas 

teikti projektinius pasiūlymus regione galioja iki 2018-10-31). 

Susisiekimo ministerija 2018-04-04 raštu Nr. 2-1900 informavo, kad neprieštarauja, jog iki 

2018 m. birželio 30 d. būtų patikslintas 04.5.1-TID-R-518 priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašas ir į šį sąrašą būtų įtraukti nauji regiono projektai 

ir jiems būtų paskirstyta Alytaus regionui 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše numatyto 

finansavimo nepaskirstyta dalis.  

Atkreipiamas dėmesys, kad gauti 2 nauji projektiniai pasiūlymai su investicijų projektais: 

„Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“ ir „Vietinio 

susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“ buvo parengti nekokybiškai ir buvo tikslinami po 2 

kartus, dėl to jų vertinimas užsitęsė. Dėl  šios priežasties,  bei įvertinant Alytaus regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento nustatytą regiono plėtros tarybos posėdžio organizavimo tvarką ir 

terminus, Susisiekimo ministerija 2018-06-25 raštu Nr. 51/6D-128 „Dėl Alytaus regiono projektų 

sąrašo sudarymo visam ES lėšų limitui pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ buvo informuota, kad iki 2018 m. birželio 30 d. 

nebus spėta įtraukti į Alytaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę  04.5.1-TID-R-518 priemonės 

,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ naujus regiono projektus ir 

paprašyta pratęsti Alytaus regiono projektų sąrašo sudarymą, leidžiant Alytaus regiono plėtros 

tarybai apsvarstyti naujų projektinių pasiūlymų įtraukimą į regiono projektų sąrašą ir taip sudaryti 

galimybę paskirstyti 04.5.1-TID-R-518 priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas, tačiau nepaskirstytas 

lėšas.  
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Atsakymas į 2018-06-25 raštą Nr. 51/6D-128 negautas. Alytaus regiono projektų sąrašas 

siūlomas keisti, pažeidžiant PFSA 13 punktą, kuriame nurodyta, kad regiono projektų sąrašai 

pagal priemonę ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ turi 

būti sudaryti iki 2017-11-30. 

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

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

 Nesuplanuotos ES lėšos, neįtraukus neigiamai įvertinto projekto, sudarys  345 178,00 Eur.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

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

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

reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte 

nustatyta, jog siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 

1303/2013 136 straipsnį, sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į 

PFSA suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK. Vadovaujantis aprašo 12.2 

papunkčiu, kartu su regiono projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties Priemonės 

PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais 

pasiūlymais (2 priedas (Excel lentelės)). 

Pakeitus Priemonės regiono projektų sąrašą ir atsižvelgiant į nesuplanuotas ES paramos 

lėšas, reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo iki 2019 m. nebus tenkinami. Reikalavimai dėl  

deklaruotinų lėšų - iki 2021 m. taip pat nebus tenkinami, tačiau bus pasiektas rodiklis  P.S. 325 

„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“ (1 vnt.).  

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

terminas – 2018-12-21. Reikalavimas, kad šis terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo, tenkinamas. 

Regione liktų nesuplanuota šios priemonės įgyvendinimui skirta 345 178,00 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 - 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

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 (pridedama). 

 

3. SVARSTYTA. 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 pakeitimas. 



 11 

Giedrė Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Keitimas 3.1.2.1 priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ atliekamas 

Atsižvelgiant į š. m. gegužės 16 d. gautą Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. 

PSD-2403-(23.23) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano ir regiono projektų sąrašo 

pakeitimo“ ir vadovaujantis Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto š. m. birželio 19 d. Vidaus 

reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-442,  22.2 papunkčio nuostata (turi būti keičiamas regiono 

projektų sąrašas regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu 

numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jeigu nėra gautas savivaldybės 

institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo), keičiama projekto 

„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ (toliau - projektas) 

tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius, t. y. vietoje iš viso „552.004,00 Eur“ 

įrašyti „309.522,00 Eur“, vietoje ES struktūrinių fondų lėšos „469.203,00 Eur“ įrašyti „263.094,00 

Eur“ ir vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „82.801,00 Eur“ įrašyti „46.428,00 Eur“. 

Dėl šio projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos sumažėjimo, didėja nustatytų 

reikalavimų reikšmių, dėl ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, neatitikimas, t. y. priemonės 

projektų finansavimo sąlygų apraše 2017-2018 metams nustatyti reikalavimai dėl sutarčių 

pasirašymo ir deklaruotinų ES lėšų – netenkinami. Projekto stebėsenos rodiklių reikšmės nesikeičia. 

Priemonės PFSA Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas – 

2.131.629,00 Eur.  
Nesuplanuotas ES lėšas sudaro 673.648,62 Eur suma, kuriai projektinius pasiūlymus 

vertinimui regiono savivaldybės turi pateikti iki š. m. birželio 26 d.“ 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 15 dalyvavusių). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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 (pridedama).  

 

4. SVARSTYTA. Neigiamai įvertintų priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ projektinių pasiūlymų (pateikiamos neigiamai įvertintų projektinių pasiūlymų 

vertinimo išvados. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„š. m. birželio 27-28 d. buvo baigti vertinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

pateikti projektiniai pasiūlymai: „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ir „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas verslui“, kurie  neatitiko projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 

punkte nustatytų sekančių reikalavimų: 

 2.2 p. „Projektas atitinka regiono plėtros plano nuostatas“; 

 2.3 p. „Projektas atitinka integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų plano 

nuostatas“; 

 2.4 p. „Projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyto (-ų) 

strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas“; 
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 2.5 p. „Projektas atitinka specialiuosius projektų atrankos kriterijus. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 13 p. nuostata, jeigu projektinis pasiūlymas 

neatitinka bent vieno iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatyto 

reikalavimo, negali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašo projektą. 

Sprendimas projektinių pasiūlymų „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų 

Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ir „Nenaudojamų teritorijų 

Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ neįtraukti į regiono projektų sąrašo projektą 

gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka.“  

Susipažinta su neigiamai įvertintų projektinių pasiūlymų „Teritorijų prie daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ir 

„Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ vertinimo išvadomis.  

 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Giedrė Urkienė 

  


