
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-09-10 Nr. 51/6P-11 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018  m. rugsėjo 6 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Giedrė Urkienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1.  Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

2.  Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto savivaldybės meras;  

3.  Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4.  Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

5.  Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras;  

6.  Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

7.   Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

9. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

10. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

12. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

13. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys. 

14. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

3. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;  

4. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 14 tarybos narių iš 18. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų  

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2018-05-23 buvo gautas Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2018-05-23 

raštas Nr. 2018/2-3047 „Dėl paraiškos Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0004 „Kurnėnų Lauryno 

Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms veikloms“ vertinimo“. Jame 

informuojama, kad 2018-03-30 CPVA pateiktoje Alytaus rajono savivaldybės administracijos 
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(toliau – Pareiškėjas) projekto „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir 

turistinėms reikmėms“ (toliau – Projektas), kuris Alytaus regiono plėtros tarybos 2017-02-13 

sprendimu Nr. 51/6S-8 buvo įtrauktas į Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-

11, paraiškoje (toliau - Paraiška) vertinimo metu nustatyta (projekto numeris 05.4.1-CPVA-R-302-

11-0004), kad Paraiškoje planuojamų atlikti darbų apimtis skiriasi nuo įvertinto projektinio 

pasiūlymo Nr.51PP-36. Paraiškoje numatyta darbų apimtis yra didesnė, t.y. PP ir investicijų 

projekte numatyta suremontuoti dalį Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos (toliau – Mokykla) 

rūsio patalpų (didžioji salė, tambūras, koridorius, san. mazgas) ir dalį inžinerinių sistemų, tačiau 

pateiktoje Paraiškoje prašoma finansuoti minėtų rūsio patalpų remonto darbus ir viso pastato 

inžinerinių sistemų bei lauko inžinerinių tinklų remonto darbus. CPVA, išnagrinėjusi pateiktą 

Paraišką, nustatė, kad visų pastato inžinerinių sistemų sutvarkymas nėra numatytas įvertinto PP ir 

investicijų projekto apimtyje ir nėra susijęs su veiklomis, numatytomis vykdyti minėtose rūsio 

patalpose, todėl šiems darbams atlikti numatytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti projekto lėšomis. 

Pareiškėjas, įvertinęs CPVA sprendimą, 2018-05-18 raštu Nr. (3.19)K26-1639 kreipėsi į CPVA, 

prašydamas leisti įgyvendinti projektą didesne apimtimi, t.y. įtraukti Mokyklos rūsio visų patalpų 

remonto išlaidas, kad būtų sutvarkytas ir įveiklintas visas Mokyklos pusrūsio aukštas. Taip pat 

prašė leisti iš Projekto lėšų įsigyti papildomą įrangą, reikalingą kulinarinio paveldo gaminių 

gamybai kulinarinio paveldo edukacijų metu. CPVA, įvertinus Pareiškėjo 2018-05-18 raštu Nr. 

(3.19)K26-1639 pateiktą prašymą, nustatė, kad šie pakeitimai turi esminę įtaką Projekto apimčiai - 

atsiranda naujos edukacinės veiklos (žvakių liejimas, juostų pynimas, kulinarinė edukacinė 

programa), į Projekto apimtį įtraukiamos naujos patalpos ir įranga, skirta kulinarinio paveldo  

edukacijoms vykdyti. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - 

PAFT) 1222.2 papunkčiu, šis pakeitimas laikomas esminiu, nes jis daro įtaką Projekto apimčiai. 

Aukščiau minėtame rašte CPVA, vadovaujantis PAFT 1221 punktu, kreipėsi, prašydama įvertinti 

minėto Projekto atitiktį PAFT 49 punkte nustatytiems reikalavimams bei pateikti CPVA išvadą ar 

minėti pakeitimai neturi įtakos Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimui 

Nr. 51/6S-8 įtraukti Pareiškėjo projektą į Alytaus regionų projektų sąrašą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-

11. 

Pagal galiojančius teisės aktus Alytaus rajono savivaldybės administracija 2018-07-03 pateikė 

pakartotinai vertinti patikslintą projektinį pasiūlymą „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos 

pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“, atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, 

numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1222.2 p., t.y. patikslino projektinį 

pasiūlymą papildomai įtraukdama Lauryno Radziukyno Kurnėnų mokyklos rūsio visų patalpų 

remonto išlaidas, kad būtų sutvarkytas ir įveiklintas visas Mokyklos pusrūsio aukštas ir papildomos 

įrango, reikalingos kulinarinio paveldo gaminių gamybai kulinarinio paveldo edukacijų metu, 

įsigijimo išlaidas. Planuojamų darbų apimtis didesnė 16 930,00 Eur ir šios lėšos numatomos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų. Planuojant projektą didesne apimtimi, keičiasi ir  priemonės stebėsenos 

prognozuojamas pasiekti rodiklis Nr. P.B.209 „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“ – 613 vnt. (buvo 

planuojamas  - 321 vnt.) 

Gautas patikslintas, atsižvelgiant į CPVA nurodytas pastabas, projektinis pasiūlymas 

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“  buvo 

teigiamai įvertintas, kaip atitinkantis visus vertinimo išvadoje numatytus reikalavimus (projekto ES 

lėšų suma 206 056,00 Eur).  Atsižvelgiant į tai, Alytaus regiono projektų sąraše 05.4.1-CPVA-R-

302-11 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ siūloma tikslinti projekto „Kurnėnų 

Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“ šią informaciją:  

1. Finansavimo šaltinius, t.y. vietoje savivaldybės biudžeto lėšos „37 136,00“ Eur, įrašant  

„54 066,00“ Eur. 

2. Preliminarią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, t.y. vietoje preliminari projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų suma „243 192,00“ Eur, įrašant „260 122,00“ Eur. 

Pagal priemonę 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

regiono projektų įgyvendinimui numatytas ES paramos lėšų limitas 1 030 281,61 Eur. Regiono 

projektų sąrašo projekte įtrauktų projektų ES lėšų suma sudaro 1 030 280,00 Eur. Nesuplanuotos 

lėšos pagal minėtą priemonę sudaro 1,61 Eur. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
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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)). 

Patikslinus Alytaus regiono projektų sąrašą 05.4.1-CPVA-R-302-11 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“, PAFT reikalavimas dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių 

fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 

galimai nebus įvykdytas 2017 m. Tačiau  tikėtina, kad 2018 metais bus pasirašytos visos projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, ir minėtas reikalavimas bus vykdomas. PAFT reikalavimas 

dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos 

deklaruotinomis EK, tikėtina, kad  2017 - 2018 metais nebus įvykdytas, tačiau 2019-2020 metais, 

atsižvelgiant į tai, kad projektai planuojami užbaigti tik 2020 - 2021 metais, šis reikalavimas 

tikėtina bus vykdomas.  

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 PFSA regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos 

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

reikšmės bus pasiektos.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA.  

Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimu 

Nr. 51/6S-8 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros objektus“ 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                                                                                   Giedrė Urkienė 


