
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-08-02    Nr. 51/6P-10 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. liepos 24 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018  m. liepos 31 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.   Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

11. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

12. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

14. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

2. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

3. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys. 

 

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 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 sąrašo pakeitimo. 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

4. 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. 

5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
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plėtra“ iš Europos Sąjungos 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:  

„Keitimai Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau – Planas) keitimo projekte 

atliekami:  

1. Priemonėje 1.1.1.9 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, atsižvelgiant į 

2018-07-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau - ARSA) raštą Nr. (3.10)K26-2630 

„Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo“ (toliau - raštas). Rašte prašoma 

pakeisti Planą pagal pridėtame Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priede pateiktą 

informaciją. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.1.9.4 „Kurnėnų Lauryno Radziukyno 

mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“ informacija - lėšų poreikis ir 

finansavimo šaltiniai (Eur), t.y. iš viso vietoje „243 192“ įrašant „260 122“, savivaldybės biudžetas  

vietoje „37 136“ įrašant „54 066“. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Plano keitimas neįtakoja priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 

Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

reikalavimų dėl ES paramos lėšų panaudojimo ir tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklio reikšmės 

pasiekimo reikalavimų įgyvendinimo. 

2. Priemonėje 1.1.2.2 „Darnaus judumo priemonių diegimas“, atsižvelgiant į 2018-07-17 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - AMSA) raštą Nr. SD-8040(36.102.) „Dėl 

projekto pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (toliau - raštas). 

Rašte prašoma pakeisti Planą pagal pridėtame Regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priede 

pateiktą informaciją. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.2.2.1 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas Alytaus mieste“ informacija: projekto etapai ir įtraukimo į regiono projektų 

sąrašą data (metai/mėnuo), t.y. vietoje „018-09“  įrašant „2018-10“. Kita prašoma pakeisti 

informacija, buvo pakeista 2018-07-11 Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-25, 

atsižvelgiant į pakeistą Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą. 

Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Plano keitimas neįtakoja priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus 

judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų dėl ES paramos lėšų 

panaudojimo ir tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimo reikalavimų 

įgyvendinimo“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Nusišalino priimant sprendimą -1 (Česlovas Daugėla). 

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 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 pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 
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„2018 m. birželio 11 d. baigėsi kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pateikimo terminas 

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

didinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti. 2018 m. birželio 11 d. VšĮ Alytaus poliklinika 

pateikė projektinį pasiūlymą „Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas“ (toliau – PP). 2018 m. liepos 17 d. šis projektinis 

pasiūlymas buvo įvertintas teigiamai ir įtrauktas į Alytaus regiono projektų sąrašo projektą (toliau – 

sąrašo projektas). PP ES paramos lėšų suma – 389 456,00 Eur. 

Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 1 230 854,00 Eur. Sąrašo 

projekto ES lėšų suma sudaro 1 229 815,66 Eur. ES paramos lėšų likutis 1 038,34 Eur. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) 48 ir 51 punktuose 

nustatytus reikalavimus ir  atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų apraše 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 atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis EK. 

PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės finansavimo sąlygų apraše 

regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms vykdymo 

vertinimui pateikiama automatinė skaičiuoklė, parengta vadovaujantis regiono plėtros tarybai 

pateiktais projektiniais pasiūlymais (3 priedas (excel lentelė)). 

Skaičiuoklė paskaičiuoja, kad PAFT reikalavimas dėl priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ finansavimo sąlygų apraše 

(toliau –PFSA) suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos 

projektų finansavimo sutartys, galimai nebus vykdomas. Į sąrašo projektą įtraukti visi Alytaus 

regiono 2014-2020 metų plėtros plane (toliau - Planas) numatyti projektai, bet jame esančių 

projektų ES paramos lėšų  suma yra mažesnė  nei Alytaus  regionui skirtas ES paramos limitas  (ES 

paramos lėšų likutis 1 038,34 Eur). Skaičiuoklėje paskaičiuota, kad šiai sumai reikalavimas dėl 

PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys, galimai nebus vykdomas. 

Skaičiuoklė automatiškai suskaičiavo, kad reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, kurios 

kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, tikėtina gali būti neįvykdytas tik ES paramos lėšų 

likučiui (1 038,34 Eur). 

PFSA 27 punkte nustatyta, kad Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono 

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

numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne 

mažesnės už regionui nustatytas galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

reikšmes.  

Skaičiuoklė paskaičiuoja, kad PFSA 27 punkte numatytų stebėsenos rodiklių P.S.363 ir 

P.B.236 galutinės reikšmės tikėtina bus pasiektos. 

Kaip numatyta PAFT 51 punkte - projektų sąrašo projekte įtrauktų projektų paraiškų 

pateikimo terminai nėra trumpesni kaip 30 dienų nuo įtraukimo į regiono projektų sąrašą dienos“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Nusišalino priimant sprendimą -1 (Česlovas Daugėla). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti 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 
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lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/6S-21 „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 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimas. 
Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2017 m. gruodžio 8 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus 

regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“. Pagal paskelbtą kvietimą (projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki 2018 

m. rugpjūčio 27 d.) gauti ir teigiamai įvertinti, kaip atitinkantys visus vertinimo išvadoje numatytus 

reikalavimus, trys Druskininkų savivaldybės administracijos projektiniai pasiūlymai: 

1. „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių 

infrastruktūrą“ (projekto ES lėšų suma – 246 500,00 Eur). 

2. „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ (projekto ES lėšų suma – 

136 710,80 Eur). 

3. „Vandens transporto infrastruktūros  įrengimas skatinant kitų rūšių transportą“ (projekto ES 

lėšų suma – 212 500,00 Eur). 

Regiono projektų sąrašo projekte įtrauktų projektų ES lėšų suma sudaro 595 710,80 Eur.  

Nesuplanuotos lėšos pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“ sudaro 971 949,20 Eur. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, 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. 

Kartu su regiono projektų sąrašo projektu, pateikiama skaičiuoklė PAFT 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimui, parengta vadovaujantis regiono plėtros tarybai 

pateiktais projektiniais pasiūlymais (3 priedas (Excel lentelė)). 

PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi 

būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, galimai 

nebus įvykdytas, tačiau pažymėtina, kad 2018 metais dar turi būti gautas vertinti Alytaus miesto 

savivaldybės projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“. Šį projektą į regiono 

projektų  sąrašą  planuojame įtraukti 2008 m. IV-ajame ketvirtyje, o paraiška planuojama pateikti 

2019 m. I-ajame ketvirtyje. PFSA 9 punktas numato, kad sutartys, visam regionui skirtam ES 

struktūrinių fondų lėšų limitui, turi būti pasirašytos 2018 metais už 783 830,00 Eur ir 2019 metais 

už 783 830,00 Eur (tikėtina, kad reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, nebus įvykdytas 2018 m.). 

PFSA 14 punktas numato, kad pagal PFSA nurodytas remiamas veiklas regionų projektų, 

sąrašas visai  regionui skirtai sumai iš ES lėšų,  turi būti sudarytas iki 2018 m. spalio 31 d. 

Pasirašyti finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti veiklas, kurių trukmė nuo 9 iki 24 mėn., 

planuojama 2019 m. Atsižvelgiant į tai, kad projektai planuojami užbaigti tik 2021 arba 2022 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
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metais, tikėtina, kad reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis EK, gali būti netenkinamas. 

PFSA 26 punkte nustatyta, kad Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono 

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

numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne 

mažesnės už PFSA regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos 

produkto rodiklių reikšmes. Pateiktoje skaičiuoklėje matyti, kad PFSA 26 punkte numatytų rodiklių 

reikšmės bus pasiektos. 

Kaip numatyta PAFT 51 punkte -  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. gruodžio mėnuo, 

įtraukimo į sąrašą data numatoma 2018 m. liepos mėn.)“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Nusišalino priimant sprendimą -1 (Česlovas Daugėla). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA.  

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ 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 

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. 

 

4. 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. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
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Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2018 m. birželio 26 d. baigėsi kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pateikimo terminas 

priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Alytaus regiono projektų sąrašui 

sudaryti (toliau – projektų sąrašas). 2018-06-26 gauti trys projektiniai pasiūlymai (toliau – PP), 

kurie buvo įvertinti teigiami ir įtraukti į projektų sąrašo projektą: 

1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos PP „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje (II etapas)“. PP ES paramos lėšų suma – 127 323,00 Eur. 

2. Varėnos rajono savivaldybės administracijos PP „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas 

Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“. PP ES lėšų suma – 471 079,00 Eur. 

3. Druskininkų savivaldybės administracijos PP „Etaloninio kraštovaizdžio formavimas 

Druskininkų savivaldybės pasienyje“. PP ES lėšų suma – 75 245,00 Eur. 

Priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo apraše 

(toliau – PFSA) Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 2 131 629,00 

Eur. Parengtame projektų sąrašo projekte ES lėšų suma sudaro 2 131 627,38 Eur. ES paramos lėšų 

likutis - 1,62 Eur. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

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

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) 48 ir 51 punktuose 

nustatytus reikalavimus ir atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų apraše 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 atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai (toliau - EK). 

PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės finansavimo sąlygų apraše 

regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms vykdymo 

vertinimui pateikiama skaičiuoklė, parengta vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais PP (3 

priedas (excel lentelė)). 

Skaičiuoklė automatiškai paskaičiuoja, kad PFSA reikalavimas, dėl suplanuotų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, galimai nebus 

vykdomas, tačiau finansavimo sutarčių sudarymo terminų keitimai buvo suderinti su LR aplinkos 

ministerija. 

Skaičiuoklė automatiškai paskaičiuoja, kad PFSA reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, 

kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2017-2018 metais tikėtina nebus 

vykdomas, nes projektai buvo pradėti įgyvendinti tik 2017 metų antrame pusmetyje, tačiau projektų 

įgyvendinimo terminai buvo derinti su LR aplinkos ministerija. Reikalavimas, dėl ES struktūrinių 

fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK 2019-2023 metais, bus 

vykdomas. 

PFSA 31 punktas nustato, kad regionai turi pasiekti  ne mažesnes stebėsenos rodiklių 

reikšmes, nei nurodyta PFSA pateiktoje lentelėje. Pagal skaičiuoklės automatinį skaičiavimą 

tikėtina, kad  PFSA 31 punkte nustatytų rodiklių R.N.091, P.S.338, P.N.092, „P.N.093 ir P.N.094 

tarpinės stebėsenos rodiklių reikšmes nebus pasiektos, tačiau visos galutinės bus pasiektos. 

Kaip numatyta PAFT 51 punkte - regiono projektų sąrašo projekte įtrauktų projektų paraiškų 

pateikimo terminai nėra trumpesni, kaip 30 dienų nuo įtraukimo į regiono projektų sąrašą dienos“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Nusišalino priimant sprendimą -1 (Česlovas Daugėla). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 
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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. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

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

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

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Š. m. liepos 17 d. pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau - priemonė) buvo 

gauti 2 Varėnos rajono savivaldybės projektiniai pasiūlymai: 

1. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams (projekto ES lėšų suma – 255 317,05 Eur); 

2. Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui (projekto ES 

lėšų suma – 127 500,00 Eur). 

Šie projektiniai pasiūlymai įvertinti kaip atitinkantys visus jiems keliamus reikalavimus ir 

įtraukti į regiono projektų sąrašo projektą. 

Taip pat, pakeista regiono projektų sąrašo projekte 2 projektų informacija, vadovaujantis Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 22.2 papunkčio nuostata, kad regiono projektų sąrašas turi būti keičiamas regiono projekto 

sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono 

projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo 

regiono projektui skyrimo, regiono projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar 

jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius. Mažesnėms finansavimo sumoms buvo pasirašytos 

sutartys šiems projektams: 

1. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I 

etapas) – vietoj 1 417 367, 00 Eur – 1 289 392,20 Eur sumai; 

2. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II 

etapas) vietoj 891 209,4 Eur – 845 933,69 Eur sumai. 

Atsižvelgiant į minėtų projektų pasirašytomis sutartimis skirtas finansavimo sumas, 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. Varėnos rajono savivaldybė pateikė Sekretoriatui raštą Nr. PSD-3876-(23.23), 

kuriame paprašė pakoreguoti Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane esančių priemonės 

projektų informaciją, tame tarpe ir finansavimo šaltinius.  

Priemonės regiono projektų sąrašo projekte pakeistos minėtų projektų finansavimo šaltinių 

sumos pagal finansavimo sutartyse nustatytas sumas. 

Parengto regiono projektų sąrašo projekto bendra ES lėšų suma - 3 567 186,59 Eur. 

Alytaus regionui priemonės įgyvendinimui skirta 3 697 302 Eur ES fondų lėšų suma.  

Nesuplanuota regiono projektų sąrašo projekte ES lėšų suma sudaro -  130 115,41 Eur, iš 

kurios 130 115,35 Eur lėšų suma yra suplanuota Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane 

projektui „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“. Jeigu šio 

projekto pareiškėjas pateiks patikslintą projektinį pasiūlymą papildomam finansavimui gauti 

minėtai sumai, tokiu atveju regione liks nesuplanuota 0,06 Eur.  

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA) 13 punkte nustatyta, kad pagal 

PFSA 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. visoms skiriamoms ES struktūrinių fondų lėšoms regionams.  

Kvietimas, teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal 

minėtą priemonę, pasibaigė š. m. liepos 23 d. 
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Pagal PFSA 13 punkto nuostatą iki 2018 m rugpjūčio 31 d. Alytaus regiono projektų sąrašas 

visam regiono ES lėšų limitui (3.697.302 Eur) galėtų būti sudarytas, tik jei Varėnos rajono 

savivaldybė iki liepos mėn. pabaigos pateiktų patikslintą projektinį pasiūlymą „Karloniškės ežero ir 

jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ papildomam finansavimui gauti. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, 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. 

Kartu su regiono projektų sąrašo projektu, pateikiama automatinė skaičiuoklė (3 priedas) 

PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės PFSA regionams nustatytoms 

siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimui, parengta 

vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktų projektinių pasiūlymų informacija. 

PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi 

būti pasirašytos projektų sutartys nebuvo įvykdytas 2016 m. (-78 609,80 Eur), taip pat gali nebūti 

įvykdytas ir 2020 m., kaip ir PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, 

kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, jeigu nebus pateiktas prašymas dėl minėto 

projekto papildomo finansavimo. 

Priemonės stebėsenos rodiklis „Sukurtos arba atnaujintos erdvės vietovėse (P.B.238) bus 

pasiektas didesnis, nei nustatyta PFSA. 

Priemonės stebėsenos rodiklio „Pritaikyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai 

miestų vietovėse (P.B.239) kv. m“ reikšmės, tikėtina nebus pasiektos (nei tarpinė, nei galutinė). 

Pažymėtina, kad šios priemonės projektų stebėsenos rodiklio P.B.239 mažesnės reikšmės nei 

numatytos PFSA, buvo Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos Alytaus regiono integruotoje 

teritorijų vystymo programoje bei atitinkamai patvirtintos Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros 

plane.  

Kaip numatyta PAFT 51 punkte -  regiono projektų sąraše numatytas kiekvieno projekto 

paraiškos pateikimo terminas nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo dienos (įtraukiamų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. rugsėjo pabaiga, 

įtraukimo į sąrašą data numatoma 2018 m. liepos mėn.)“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Nusišalino priimant sprendimą -1 (Česlovas Daugėla). 

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašą, patvirtintą Alytaus  regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 7 d. sprendimu Nr.51/6S-24 

„Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr.07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“  įgyvendinimui patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja 

redakcija. 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


