
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-11-22 Nr. 51/6P-15 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. lapkričio 13 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018  m. lapkričio 20 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 pramonininkų konfederacijos atstovas; 

9.  Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

10. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

12. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

13. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

14. Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

15. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

16. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

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

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 16 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 Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ pakeitimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

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

pakeitimo. 

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ pakeitimo. 

5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

pacientams, įgyvendinimas“ pakeitimo. 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ pakeitimo. 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo. 
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8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo.  

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo 

laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ pakeitimo. 

10. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ pakeitimo. 

11. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“ pakeitimo. 

12. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d.  sprendimo Nr. 51/6S-4  „Dėl 

pritarimo Varėnos  miesto 2016-2020 vietos plėtros strategijos projektui“ pakeitimo. 

13. Dėl dalyvavimo 2019 m. projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

 

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:  

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

 1. Keitimas  priemonėje 1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra“ atliekamas: 

 1.1. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant 

plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų suvestines nustatoma, kad sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės 

paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus 

duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.1.2.5 „Viečiūnų 

viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ produkto rodiklio P.S.364 „Naujos atviros 

erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2)“ reikšmė vietoje „5 821“  

įrašant „23 286,00“. 

 1.2 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. Plano keitimo projekte keičiama projekto 

1.1.1.2.5 „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ projekto etapo terminas 

- projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2020“  įrašant „2019“. 

 2. Keitimas priemonėje 1.1.1.7 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros 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. 

Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.1.7.1 „Alytaus regiono turizmo informacinės 

infrastruktūros plėtra“ projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje „2019“  įrašant 

„2018“. 

 3. Keitimas priemonėje 1.1.1.8 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ 

atliekamas: 

 3.1 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. Plano projekte keičiama: 

 3.1.1 Projekto 1.1.1.8.1 „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ 

projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2018“  įrašant „2019“. 

 3.1.2 Projekto 1.1.1.8.5 „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir 

edukacinėms reikmėms“ projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje „2018“  

įrašant „2019“. 
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 3.2 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatyta, kad projekto finansavimo šaltiniai pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.1.8.2 „VšĮ Alytaus kultūros 

ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas“ valstybės biudžeto lėšų 

poreikis, Eur vietoje „352 400,82“  įrašant „0,00“, kitų viešųjų lėšų poreikis, Eur vietoje „0,00“  

įrašant „352 400,82“. 

 4. Keitimas priemonėje 1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ 

atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant 

plano įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų suvestines nustatoma, kad sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės 

paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus 

duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.2.4.4 „Eismo 

saugos priemonių diegimas Alytaus rajone“ produkto rodiklio P.S.342 „Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“ reikšmė vietoje  „1“  įrašant „2“. 

 5. Keitimas priemonėje 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 

atliekamas: 

 5.1 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatyta, kad projekto finansavimo šaltiniai pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiami projekto 2.1.1.2.5 „Neformaliojo švietimo 

įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje infrastruktūros tobulinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis, Eur vietoje  „20 372,00“  įrašant „20 373,00“, ES lėšų poreikis, Eur vietoje  „115 442,00“  

įrašant „115 441,00“. 

 5.2 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. Plano keitimo projekte keičiamas projekto 

2.1.1.2.1 „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, 

modernizavimas“ projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2020“  įrašant 

„2019“. 

 6. Keitimas priemonėje 2.1.2.2 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ atliekamas: 

 6.1 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatoma, kad sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama projekto 2.1.2.2.4 „Sveika bendruomenė 

– stipri visuomenė“ produkto rodiklio P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ 

reikšmė vietoje  „1 696“  įrašant „1 700“. 

 6.2 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. Plano keitimo projekte keičiama: 

 6.2.1 Projekto 2.1.2.2.1 „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajone“ projekto etapo 

terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2020“  įrašant „2021“. 

 6.2.2 Projekto 2.1.2.2.2 „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projekto etapo 

terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2020“  įrašant „2021“. 

 7. Keitimas priemonėje 2.1.2.3 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ atliekamas: 

 7.1 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 
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duomenų suvestines nustatyta, kad projekto finansavimo šaltiniai pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama:  

 7.1.1 Projekto 2.1.2.3.1 „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone įgyvendinimas“ valstybės biudžeto 

lėšų poreikis, Eur vietoje „784,00“ įrašant „1 449,64“, ES lėšų poreikis, Eur vietoje  „8 885,00“  

įrašant „8 214,61“, kitų viešųjų lėšų poreikis, Eur  vietoje  „784,00“  įrašant „788,75“. 

 7.1.2 Projekto 2.1.2.3.2 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze 

sergantiems asmenims“ valstybės biudžeto lėšų poreikis, Eur vietoje „1 278,09“ įrašant „1 278,00“, 

ES lėšų poreikis, Eur vietoje  „14 485,00“  įrašant „14 485,09“. 

 7.1.3 Projekto 2.1.2.3.4 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems 

asmenims prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis, 

Eur vietoje „511,20“ įrašant „0,00“, kitų viešųjų lėšų poreikis, Eur vietoje „0,00“  įrašant „511,20“. 

 7.2 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. Plano keitimo projekte keičiama: 

 7.2.1 Projekto 2.1.2.3.1 „Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone įgyvendinimas“ projekto etapo 

terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje  „2021“  įrašant „2022“. 

 7.2.2 Projekto 2.1.1.3.2 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze 

sergantiems asmenims“ projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje „2020“  įrašant 

„2021“. 

 8. Keitimas priemonėje 2.1.3.1 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ atliekamas 

vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatoma, kad projekto faktinis lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai pagal ES 

struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) 

pateiktus duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama: 

 8.1 Projekto 2.1.3.1.3 „Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste“ savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis, Eur vietoje  „291 539,55“ įrašant „254 371,80“, lėšų poreikis iš viso, Eur vietoje „637 

900,55“  įrašant „600 732,80“. 

 8.2 Projekto 2.1.3.1.5 „Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VšĮ 

Kapčiamiesčio globos namuoseׅ“ valstybės biudžeto lėšų poreikis, Eur vietoje „21 948,00“ įrašant 

„21 947,85“, ES lėšų poreikis, Eur vietoje  „124 371,00“  įrašant „124 371,15“. 

 9.Keitimas priemonėje 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ atliekamas: 

 9.1 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatoma, kad sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama: 

 9.1.1 Projekto 3.1.2.1.8 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje (II etapas)“ produkto rodiklio R.N.091 „Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės, plotas, Ha“ reikšmė vietoje „3,3915“  įrašant „3,9“; 

 9.12 Projekto 3.1.2.1.8 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje (II etapas)“ produkto rodiklio P.N.093 „Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius“ reikšmė vietoje „5“  įrašant „25“. 

 9.2 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.  Plano keitimo projekte keičiama: 

 9.2.1 Projekto 3.1.2.1.1 „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I 

etapas)“ projekto etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje „2019“  įrašant „2018“. 
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 9.2.2 Projekto 3.1.2.1.6 „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ projekto 

etapo terminas - projekto užbaigimas (metai) vietoje „2019“  įrašant „2018“. 

 9.3 Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai vykdant plano 

įgyvendinimo stebėseną, rengiant plano įgyvendinimo ataskaitą ir plano įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestines nustatoma, kad projekto faktinis lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai pagal ES 

struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) 

pateiktus duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama projekto 3.1.2.1.1 

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

lėšų poreikis, Eur vietoje „46 428,00“ įrašant „46 428,30“, ES lėšų poreikis, Eur vietoje „263 094,00“  

įrašant „263 093,70“. 

 9.4 Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2018-11-02 raštą Nr. 1-3076 

„Dėl priemonės  05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projekto Nr. 3.1.2.1.7 

duomenų regiono plėtros plane keitimo“. Rašte prašoma Plane pakeisti  projekto Nr. 3.1.2.1.7 

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“ įgyvendinimo etapų terminus 

ir numatomą pasiekti produkto rodiklio P.N.092 reikšmę. Poreikis koreguoti regiono plėtros planą 

atsirado, nes įgyvendinat projektą bus siekiama didesnės produkto rodiklio P.N.093 „Likviduoti 

kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai“ reikšmės  („20“ vietoje „8“),  

todėl atsiranda rizika, kad nebus paruošti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai. Plane šio 

rodiklio reikšmė nekeičiama, nes vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika ji bus 

keičiama vykdant vėlesnę Plano stebėseną. Plano keitimo projekte keičiama: 

 9.4.1 Projekto 3.1.2.1.7 „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“ 

projekto etapo terminai: 

9.4.1.1 Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) iš „2018-11“ į 

„2019-01“; 

9.4.1.2  Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) iš „2019-01“ į „2019-03“. 

Plano keitimai neesminiai, todėl su ministerijomis nebuvo derinti.  

Pakeitus plano įgyvendinimo terminus ir finansavimo šaltinių sumas, keičiamos ir kitos 

susijusios Plano dalys. Pakeitimai pridedamose  Plano dalyse „4. Priemonių planas“ „5. Plano 

įgyvendinimo stebėsena“.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

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

„Vietinių kelių vystymas“ pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ keičiamas, įtraukiant į sąrašą Druskininkų savivaldybės administracijos projektą „Eismo 

saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje“, kuris 2018-10-25 (projekto vertinimo 

išvados Nr.PVI6-46) buvo įvertintas, kaip atitinkantis visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 

2 punkte nustatytus reikalavimus. Savivaldybė minėtą projektą vertinimui pateikė 2018-10-09 (reg. 

Nr. 51PP6-94).  

Taip pat minėtas regiono projektų sąrašas keičiamas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 p. 

nuostata, patikslinant 2 projektų finansavimo šaltinius (šių projektų ES paramos lėšos po sutarties 

pasirašymo nesikeičia): 
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1. Patikslinant projekto „Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje 

įrengimas“ lėšas (eurais) iš viso: vietoje „1 402 213,12“ įrašant „879 927,06“ ir savivaldybės biudžeto 

lėšos (eurais): vietoje „654 275,12“ įrašant „131 989,06“. 

2. Patikslinant projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ lėšas 

(eurais) iš viso: vietoje „236 915,00“ įrašant „274 817,98“ ir savivaldybės biudžeto lėšos (eurais): 

vietoje „36 071“ įrašant „73 973,98“. 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 3 052 809,00 Eur. Įtraukus į regiono projektų sąrašą projektą „Eismo 

saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje“ nesuplanuotos ES lėšos – 2 Eur. 

PFSA 15 punkte numatytas reikalavimas, kad regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 

2018 m. gruodžio 31 d. ir turi būti paskirstytos visos PFSA 10.1 p. nurodyto ES struktūrinių fondų 

lėšų limito Alytaus regionui lėšos, tenkinamas.  

Regiono projektų sąrašas buvo sudarytas 2016-12-28 Alytaus regiono plėtros tarybos 

sprendimu Nr. 51/6S-1, atsižvelgiant į PFSA 13 p. nustatytą finansavimo pasiskirstymą pagal PFSA 

12.1 p. ir 12.2 p. remiamas veiklas, t.y. numatytoms veikloms įgyvendinti lėšos suplanuotos 

atitinkamai santykiu 30 proc. ir 70 proc. nuo Alytaus regionui skirto limito: 

 

 Aprašo 12.1 papunktyje 

numatytai veiklai ne 

mažiau kaip, Eur 

Aprašo 12.2 papunktyje 

numatytai veiklai ne 

daugiau kaip, Eur 

Iš viso, 

Eur 

Numatyta priemonės 

PFSA 

915 843,00 2 136 966,00 3 052 809,00 

Regiono projektų 

sąrašo projekte 

1 001 434,70 2 051 372,29 3 052 807,00 

Reikalavimo 

tenkinimas 

Tenkina Tenkina  

 

Įtraukus į minėtą regiono projektų sąrašą Druskininkų savivaldybės administracijos projektą 

„Eismo saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje“, PFSA 13 p. reikalavimas bus 

tenkinamas, nes Druskininkų savivaldybė įgyvendindama projektą „M.K. Čiurlionio gatvės atkarpos 

Druskininkų m. rekonstrukcija“ nepanaudotas lėšas suplanavo saugaus eismo priemonėms 

įgyvendinti. 

Atsižvelgiant į tai, kad SFMIS informacinėje sistemoje nėra pateikiama informacija apie 

įgyvendinamų projektų (šiuo metu pasirašytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys) 

lėšų paskirstymą pagal PFSA 12.1 p.  ir 12.2 p. numatytas remiamas veiklas konkrečiam projektui po 

projektų paraiškos vertinimo, nėra galimybės įvertinti ar PFSA 13 p. nuostata išliko nepakitusi ir taip 

užtikrinti šio reikalavimo įgyvendinimą. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 16 punktu: regiono projektų sąrašas sudaromas kaupiamuoju būdu, 

t. y. regiono projektų sąrašas sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui iš 

karto, o dalimis, atsižvelgiant į regiono plėtros plane nustatytus terminus. Regiono projektų sąrašas 

turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) 48 ir 51 punktuose 

nustatytus reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionui nustatytas tarpines ir galutines 

stebėsenos rodiklių reikšmes. Patvirtintame regiono projektų sąraše esančių visų regiono projektų 

preliminari tinkamų finansuoti ES fondų lėšų suma turi neviršyti ES fondų lėšų limito, nustatyto 

projektų finansavimo sąlygų apraše. Šių reikalavimų atitikties vertinimui parengtas 3 priedas. 

Pagal į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono projektų sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys 

ES paramos lėšų saugaus eismo priemonių įgyvendinimui bus pasirašytos 2017-2019 m. ir nepažeis 

PFSA 10.2 p. reikalavimų (PFSA 10.2 p. numatyta projektų sutartis pasirašyti 2017-2020 m.). Taip 

pat į minėtą sąrašą įtrauktų regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos 

Komisijai prognozę, lėšos bus deklaruojamos per ketverius metus (2017-2020 m.), t.y. anksčiau nei 

numatyta PFSA 10.3 papunktyje. 

Atkreipiamas dėmesys, kad PFSA 10.2 papunktyje yra techninė klaida. Pagal PFSA 10.1 

papunktį, Alytaus regionui veiklų įgyvendinimui yra numatyta 3.052.809 Eur. Tačiau PFSA 10.2 
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papunktyje nurodyta, kad Alytaus regionas turėtų  pasirašyti projektų sutarčių už 3.247.669 Eur ir  

pripažintos deklaruotinomis turėtų būti 3.475.005,00 Eur ES lėšų suma, t.y. didesnė suma, nei 

regionui numatytas limitas. Atsižvelgiant į tai, 3 priede gaunasi šių reikalavimų neatitikimas. 

PFSA nenurodyti paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino 

apribojimai, t.y. PFSA 52 punkte nurodyta, kad „paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma 

regionų projektų sąraše“.  

Kaip numatyta PAFT 51 punkte – į minėtą regiono projektų sąrašą siūlomo įtraukti projekto 

„Eismo saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje“ numatytas paraiškos pateikimo 

terminas nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos. Paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas yra 2019-01-31, regiono projektų sąrašo pakeitimas 

planuojamas iki 2018 m. lapkričio mėn. pabaigos.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, 

patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 51/6S-1 „Dėl 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir 

jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 

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

valdymo tobulinimas“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11 pakeitimo projektas parengtas, 

atsižvelgiant į tai, kad baigti vertinti trys patikslinti projektiniai pasiūlymai dėl papildomo 

įgyvendinamų projektų finansavimo, taip pat SFMIS duomenų sistemoje nustatyta, kad pasirašyta 

regiono projekto sutartis dėl mažesnės finansavimo sumos. 

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 projektų lėšų panaudojimui 

ir papildomam įgyvendinamų 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. 

Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

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

gauti ir teigiamai įvertinti, kaip atitinkantys visus vertinimo išvadoje numatytus reikalavimus bei 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) reikalavimą, kad planuojamas 

įgyvendinamam projektui skirti papildomas finansavimas turi sukurti didesnę socialinę – ekonominę 

naudą, trys patikslinti projektiniai pasiūlymai papildomam finansavimui gauti: 

1. „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“. Projekto ES 

lėšų suma – 2 696 984,31 Eur. 

2. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų 

rajono savivaldybėje“. Projekto ES lėšų suma – 796 102,00 Eur. 

3. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone 

(Krokialaukyje)“. Projekto ES lėšų suma – 920 475,00 Eur. 
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Šiuos projektus planuojama įgyvendinti didesne apimtimi, įtraukiant papildomą veiklą - 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija, kurią įgyvendinus, 

bus sukurta didesnė socialinė ekonominė nauda.  

Įgyvendinami projektai gali būti papildomai finansuojami, jei atitinka PAFT 196 punkto 

nuostatą bei papildomas finansavimas projektui gali būti skiriamas, jeigu tenkinamos PAFT 197 

punktu nustatytos sąlygos. Pareiškėjai pateikė informaciją apie tai, kaip projektai tenkina PAFT 196 

ir 197 punktų sąlygas (Alytaus miesto savivaldybės 2018-10-11 raštas Nr. SD-10850 (36.102.) „Dėl 

lėšų poreikio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijai pagal 

priemonę 5.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Alytaus rajono savivaldybės 2018-10-18 raštas 

Nr. (3.10)K26-3833 „Dėl papildomo finansavimo projektui“, Lazdijų rajono savivaldybės 2018-10-

18 raštas Nr. 1-2885 „Dėl regiono projekto papildomo finansavimo“). 

Vadovaujantis SFMIS informacija apie pakeistą  sutartį ir Projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 

papunkčiu 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, turi būti keičiamas regiono 

projektų sąrašas. Druskininkų savivaldybės įgyvendinamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“, š. m. lapkričio 6 d. 

pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą dėl papildomo finansavimo 

projektui skyrimo, skirtas mažesnis finansavimas, nei numatytas regionų projektų sąraše. Prašymas 

dėl papildomo finansavimo iš Druskininkų savivaldybės administracijos nėra gautas. Regiono 

projektų sąraše šio projekto finansavimui buvo numatyta iš viso 5 259 972,65 Eur, iš jų ES lėšų suma 

- 2 892 603 Eur, privačių lėšų suma - 2 367 369,65 Eur. Finansavimas paskirtas mažesnėms sumoms, 

t. y. iš viso - 5 160 736,60 Eur, iš jų ES lėšų suma - 2 874 174,73 Eur, privačių lėšų suma  -

2 286 561,87 Eur.  

Regiono projektų sąrašo projekte įtrauktų projektų ir skirtų pagal sutartis ES lėšų suma pagal 

veiklas sudaro:  

 

Projekto pavadinimas Projektu prašoma 

ES lėšų , Eur 

iš jų ES lėšos  PFSA 

11.1-11.4 

papunkčiuose 

nurodytoms veikloms 

finansuoti, Eur 

iš jų ES lėšos PFSA 

11.5 papunktyje 

nurodytai veiklai 

finansuoti, Eur 

Geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas Alytaus 

mieste 

2 696 984,31 2 645 996,25 50 988,06 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus rajone 

(Krokialaukyje) 

920 475,00 867 744,00 52 731,00 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

Lazdijų rajono 

savivaldybėje 

796 102,00 790 102,00 6 000,00 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

Varėnos rajone 

1 614 228,26 1 614 228,26 0,00 
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Vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo 

infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra 

Druskininkų savivaldybėje 

2 874 174,73 2 874 174,73 0,00 

Suplanuotos regiono 

projektų sąraše ES lėšos 

8 901 964,30 8 792 245,24 109 719,06 

Iš viso regionui pagal 

PFSA skirta ES lėšų 

9 294 484,64 8 810 673,60 483 811,04 

Nesuplanuotos ES lėšos 392 520,34 18 428,36 374 091,98 

 

Nesuplanuotos lėšos pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ sudaro 

392 520,34 Eur, iš kurių PFSA 11.1-11.4 veiklų įgyvendinimui skirta 18 428, 36 Eur, o PFSA 11.5 

veiklos įgyvendinimui skirta 374 091,98 Eur.  

Parengtas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir 

atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių 

reikšmėms tenkinimo vertinimas, pagal aktualią informaciją (3 priedas). 3 priedo 1 lentelėje 

automatiškai išskaičiuota, kad 2018 m. bus pasirašyta sutarčių PFSA 11.1-11.4 veiklų įgyvendinimui 

už  8 792 245,24 Eur, 11.5 veiklai planuojama, kad bus pasirašyta už 109 719,06 Eur. PFSA 9.3 

papunkčio reikalavimas dėl ES lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos 

Komisijai šiuo metu netenkinamas dėl likusių nesuplanuotų ES lėšų. 

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.  

Dėl nesuplanuotų 374 091,98 Eur ES lėšų, skirtų PFSA 11.5 veiklai, planuojama kreiptis į 

Aplinkos ministeriją, kad jas būtų leista panaudoti PFSA 11.1-11.4 veikloms įgyvendinti“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

Tarybos narys Vytautas Junevičius nusišalino, nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti 

viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą 

 

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. 

 

4. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Lazdijų rajono  savivaldybės administracija 2018-11-02 raštu Nr. 1-3076 „Dėl priemonės 

05.5.1-APVA-R-0109 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projekto Nr.3.1.2.17 duomenų regiono 

plėtros plane keitimo“ paprašė pakeisti projekto „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f
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savivaldybėje (II etapas)“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą iš 2018-11-30 į 

2019-01-30. Paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą 2 mėnesiams, todėl teisės aktuose 

nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Kaip informavo Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 

poreikis koreguoti informaciją atsirado dėl rizikos, kad nebus spėta tinkamai paruošti visų su paraiška 

privalomų pateikti dokumentų.   

Priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo ir 

administravimo apraše (toliau – PFSA) 66 punkte numatyta, kad  paraiškų pateikimo paskutinė data 

nustatoma regionų projektų sąraše, bet ne vėlesnė nei 6 mėnesiai nuo regionų projektų sąrašo 

patvirtinimo ar pakeitimo dienos. Šiuo atveju PFSA 66 punkte numatytas reikalavimas dėl paraiškos 

pateikimo datos yra vykdomas, nes Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11 

pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Alytaus regiono plėtros tarybos 

sprendimu Nr. 51/6S-29 buvo pakeistas 2018-07-30.   

Priemonei numatytos ir suplanuotos lėšos regiono projektų sąraše nesikeičia.  

Parengtas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir 

atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių 

reikšmėms tenkinimo vertinimas, pagal keičiamą informaciją (3 priedas). Pakeitus 3 priede projekto 

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiai institucijai datą, į regiono projektų sąrašą įtrauktų projektų sutarčių pasirašymo 

prognozė nesikeičia.  

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

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

įvykdytas 2017 metais, taip pat nebus vykdomas 2018 metais, tačiau pažymėtina, kad 2019-2023 m. 

reikalavimai bus vykdomi.  

Regiono projektų sąraše įtrauktų planuojamų įgyvendinti 9 projektų planuojamų pasiekti 

stebėsenos rodiklių reikšmės nesikeičia, t.y. jos nėra mažesnės nei numatyta PFSA 26 punkte.  

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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

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. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui Nr.08.4.2-APVA-R-

615-11-0004 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, įgyvendinimas“ sutartis pasirašyta 2018-11-05 

(informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše šio projekto finansavimui buvo numatyta ES 

lėšų suma 8 885,00 Eur, sutartis pasirašyta 8 214,61 Eur sumai, t.y. 670,39 Eur ES lėšų mažiau. 

Prašymas dėl papildomo finansavimo iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos nebuvo gautas. 
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Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamam projektui Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11-0001 

„Paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ sutartis 

pasirašyta 2018-05-15 (informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše šio projekto 

finansavimui buvo numatyta ES lėšų suma 12 940,00 Eur, LR valstybės biudžeto suma 1 142,00 Eur. 

Finansavimas paskirtas tai pačiai sumai, tik perskirstant finansavimo lėšas tarp šaltinių - ES lėšų suma 

12 940,40 Eur, LR valstybės biudžeto suma 1 141,60 Eur.  

Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamam projektui Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11-0005 

„Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“ sutartis 

pasirašyta 2018-09-10 (informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše šio projekto 

finansavimui buvo numatyta ES lėšų suma 14 485,00 Eur, LR valstybės biudžeto suma 1 278,09 Eur. 

Finansavimas paskirtas tai pačiai sumai, tik perskirstant finansavimo lėšas tarp šaltinių - ES lėšų suma 

14 485,09 Eur, LR valstybės biudžeto suma 1 278,00 Eur. 

Vadovaujantis SFMIS informacija apie sudarytas sutartis ir Projektų atrankos tvarkos aprašo 

22.2 papunkčiu 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, turi būti keičiamas regiono 

projektų sąrašas. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 08.4.2-APVA-R-615 projektų finansavimo sąlygų aprašą 

(toliau – PFSA) skirta 55 431,00 Eur ES lėšų. Alytaus rajono savivaldybės projektui paskyrus 670,39 

Eur ES lėšų mažiau bei Alytaus miesto ir Lazdijų rajono savivaldybių projektų tinkamas finansuoti 

lėšas perskirsčius pagal finansavimo šaltinius iš viso regiono projektų sąraše lieka nesuplanuotų ES 

lėšų  670,30 Eur.  

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

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2018-2021 

metais nebus įvykdytas, tačiau tikėtina, kad 2022-2023 m. reikalavimai bus vykdomi.  

Finansavimo sutartys pasirašytos ir veiklos, kurių trukmė nuo 36 iki 42 mėn., pradėtos vykdyti.  

Regiono projektų sąraše įtrauktų planuojamų įgyvendinti 5 projektų planuojamų pasiekti 

stebėsenos rodiklių reikšmės nesikeičia, t.y. jos nėra mažesnės nei numatyta PFSA 27 punkte. 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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 28 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-7 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus miesto savivaldybės administracija 2018-09-05 raštu Nr. SD-9599(36.102.) „Dėl 

projekto pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas““ paprašė pakeisti 

projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“ paraiškos pateikimo 
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įgyvendinančiajai institucijai datą iš 2018-12-31 į 2019-05-31. Paraiškos pateikimo terminas 

nukeliamas pirmą kartą 5 mėnesiams, todėl teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Kaip 

informavo Alytaus miesto savivaldybės administracija, poreikis koreguoti informaciją atsirado 

užtrukus Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo ir projekto „Darnaus judumo priemonių 

diegimas Alytaus mieste“ investicinio projekto rengimo procedūroms bei įvertinus 04.5.1 TID-R-514 

priemonės finansavimų sąlygų apraše (toliau – PFSA) numatytus projektų parengtumo reikalavimus. 

PFSA nenurodyti paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino 

apribojimai. PFSA 60 punkte nurodyta, kad „paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų 

projektų sąraše“.  

Priemonei numatytos ir suplanuotos lėšos regiono projektų sąraše nesikeičia.  

Parengtas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir 

atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių 

reikšmėms tenkinimo vertinimas, pagal keičiamą informaciją (3 priedas). Pakeitus 3 priede projekto 

„Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai datą, į regiono projektų sąrašą įtrauktų projektų sutarčių pasirašymo prognozė nesikeičia.  

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

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2018-2019 

metais nebus įvykdytas, tačiau pažymėtina, kad 2020-2023 m. reikalavimai bus vykdomi. 

PFSA 14 punkte numatytas reikalavimas, 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., 

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

mėn., planuojama 2019 m. 

Regiono projektų sąraše įtrauktų planuojamų įgyvendinti 4 projektų planuojamų pasiekti 

stebėsenos rodiklių reikšmės nesikeičia, t.y. jos nėra mažesnės nei numatyta PFSA 26 punkte. 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“.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti 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, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 51/6S-

28 „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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-305 

“Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius 

vykdydamas projektų įgyvendinimo stebėseną nustatė, kad priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ regiono projektų sąraše (toliau – sąrašas) esančių 

projektų faktinis lėšų poreikis, pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo 

ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis, neatitinka nustatytų sąraše. Pagal SFMIS 

duomenis nustatyta, kad pasirašius projektų finansavimo ir administravimo sutartis projektams skirta: 

1. Projektui  „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, 

rekonstravimas“ savivaldybės biudžeto  lėšų – 131 322,34 Eur, vietoj sąraše numatytų - 52 860,18 

Eur. 
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2. Projektui „Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, 

modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ ES struktūrinių fondų lėšų – 299 540,85 Eur, 

vietoje sąraše numatytų – 299 541,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 52 860,15 Eur, vietoje sąraše 

numatytų – 52 860,00 Eur.   

3. Projektui „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ ES struktūrinių 

fondų lėšų – 299 540,85 Eur, vietoje sąraše numatytų – 299 541,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 

– 52 860,15 Eur, vietoje sąraše numatytų – 52 860,00 Eur. 

Sąrašo keitimo projektas parengtas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu, kad sąrašas turi būti 

keičiamas regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam 

projektui 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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA:  

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

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“  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-37 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

8. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius 

vykdydamas projektų įgyvendinimo stebėseną nustatė, kad priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų 

ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ regiono projektų sąraše (toliau – sąrašas) 

esančių projektų faktinis lėšų poreikis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų sąraše. 

Pagal SFMIS duomenis nustatyta, kad pasirašius  projektų  finansavimo  ir  administravimo  sutartis: 

1. Projektui  „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje“ skirta  ES  paramos  lėšų – 137 349,80 Eur, vietoj sąraše numatytų – 137 350,00 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų – 24 392,16 Eur, vietoje sąraše numatytų – 24 238,00 Eur. 

2. Projektui „Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų 

teikiamų paslaugų procesų tobulinimas“ skirta  savivaldybės biudžeto lėšų - 24 598,88 Eur, vietoje 

sąraše numatytų - 24 599,00 Eur.  

Sąrašo keitimo projektas parengtas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22.2 papunkčiu, 

kad sąrašas turi būti keičiamas regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, 

negu numatyta šiam projektui 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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 

m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 51/6S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-

ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos  

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

9. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 

„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius 

vykdydamas projektų įgyvendinimo stebėseną nustatė, kad priemonės 07.1.1-CPVA-R-903 

„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ regiono projektų sąraše (toliau – sąrašas) 

esančių projektų faktinis lėšų poreikis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų sąraše. 

Pagal SFMIS duomenis nustatyta, kad pasirašius  projektų  finansavimo  ir  administravimo  sutartis: 

1. Projektui  „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ skirta  ES  paramos  lėšų 

– 283 503,94 Eur, vietoj sąraše numatytų – 283 504,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 25 015,06 Eur, 

vietoje sąraše numatytų – 25 015,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 166 265,00 Eur, vietoje sąraše 

numatytų – 161 836,85 Eur. 

2. Projektui „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“ skirta  ES  paramos  

lėšų – 291 980,95 Eur, vietoj sąraše numatytų – 291 981,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 25 763,02 

Eur, vietoje sąraše numatytų – 25 763,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 25 763,03 Eur, vietoje 

sąraše numatytų – 25 763,00 Eur. 

Sąrašo keitimo projektas parengtas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu, kad sąrašas turi būti 

keičiamas regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam 

projektui 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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio 

tikslinių teritorijų vystymas. II“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. 

gegužės 4 d. sprendimu Nr. 51/6S-22 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti regiono projektų sąrašo tvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija. 

 

10. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimas. 

Jurgitos Butrimaitės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vedėjos, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 
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„Š. m. spalio 31 d. buvo gautas Varėnos rajono savivaldybės prašymas (2018-10-29 raštas Nr. 

PSD-4676(23.23)) dėl įgyvendinamam projektui „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas aktyviam poilsiui“ (toliau - Projektas) papildomo finansavimo skyrimo. Projekto 

įgyvendinimui papildomai prašoma skirti 141 596,23 Eur ES lėšų, nes paaiškėjo, kad Savivaldybė 

įgyvendindama projektą patirs didesnes nei Projekto biudžete numatytas išlaidas rangos darbams. 

Alytaus regiono plėtros taryba iš anksto yra pritarusi (2017-04-14 protokolas Nr.51/6P-7) 

įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui bei papildomam įgyvendinamų regiono 

projektų finansavimui pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. 

Projektų administravimo ir finansavimo (toliau – PAFT) 196 p. yra nustatyti atvejai, kada gali 

būti skiriamas papildomas finansavimas: 

    pagal PAFT 196.2 p. nuostatą, papildomas finansavimas gali būti skiriamas dėl objektyvių  

priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo 

įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto 

finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;  

 pagal PAFT 196.3 p. nuostatą - kai didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji 

dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia. 

Priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau PFSA) 581 

p. nustatyta, kad projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama projekto 

finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis Projektų 

taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.  

Projekto finansavimo sutartyje nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 757 246,00 

Eur, skyrus papildomą finansavimą tinkamų finansuoti išlaidų suma būtų ta pati, t. y. 757 246,00 Eur. 

Papildomas finansavimas projektui PAFT 196 p. nustatytais atvejais, gali būti skiriamas, jeigu 

tenkinamos PAFT 197 p. sąlygos. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2018-10-29 rašte Nr. 

PSD-4676(23.23) pateikė informaciją, kaip tenkinamos Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių 197 punkte nurodytos sąlygos pagal kiekvieną papunktį.  

Įvertinus Varėnos rajono savivaldybės pateiktą informaciją ir galiojančių teisės aktų 

reikalavimus dėl papildomo finansavimo skyrimo nuostatas, nustatyta, kad projektui „Karloniškės 

ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ gali būti skiriamas papildomas 

finansavimas. 

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

regiono projektų sąrašo projekto bendra ES lėšų suma - 3 697 301,94 Eur. Nesuplanuota regiono 

projektų sąrašo projekte ES lėšų suma sudaro -  0,06 Eur“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

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. 

 

11. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ pakeitimas. 
Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2018-10-25 raštu Nr. 2018/2-6446 informavo, kad 

atsižvelgdama į Alytaus savivaldybės administracijos 2018-10-11 raštu Nr. SD-10867(36.102.) 
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pateiktą prašymą ir 2018 m. spalio 19 d. raštu Nr. SD-11147(36.102.) pateiktą patikslinimą dėl 

projekto „Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste“ sutarties keitimo bei įvertinusi, kad planuojamas 

pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto tikslams ir uždaviniams ir vadovaudamasi Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) 175 punktu ir 178.5, 207.2 papunkčiais, 

pakeitė projekto „Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-11-0005 

sutartį. Sutartyje pakeista projekto vykdytojo lėšų suma nuo 291 539,55 Eur iki 254 371,80 Eur ir 

didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nuo 637 900,55 Eur iki 600 732,80 Eur. 

Vadovaujantis projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu, 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. Alytaus regiono projektų 

sąrašo projekte pakeista projekto „Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-

407-11-0005 vykdytojo lėšų suma iš  „291 539,55 Eur“ į „254 371,80 Eur“ ir projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma iš  „637 900,55“ Eur į „600 732,80 Eur“.   

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-41 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija. 

 

12. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d.  sprendimo Nr. 

51/6S-4  „Dėl pritarimo Varėnos  miesto 2016-2020 vietos plėtros strategijos projektui“ 

pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Š. m. spalio 24 d. raštu Nr. PSD-4630 (32.3) „Dėl pritarimo Varėnos miesto 2016 – 2020 metų 

vietos plėtros strategijos projektui“ kreipėsi Varėnos rajono savivaldybės administracija,  prašydama, 

vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 25.2 ir 27 p., pateikti 

regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtintą išvadą, kad Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos 

plėtros strategijos projektas (toliau – Strategija) atitinka Alytaus regiono plėtros plano prioritetus, 

tikslus ir uždavinius (25.2 p.: vietos plėtros strategijos projektas turi būti pristatytas atitinkamo 

regiono plėtros tarybai ir gauta regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad vietos 

plėtros strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius ir 27 p.: 

vietos plėtros strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama. Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro nustatyta tvarka atrinktos finansuoti vietos plėtros strategijos pakeitimai papildomai 

turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija).  

2018-10-25 Strategija buvo išsiųsta elektroniniu paštu Alytaus regiono plėtros tarybai 

susipažinti. Strategijos pakeitimai atlikti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plane, 

atsižvelgiant į pasikeitusius planuojamus įgyvendinti projektus ir lėšų poreikį jiems įgyvendinti bei 

apjungus 1.1.1. ir 1.1.2. veiksmus, patikslinant siekiamą rodiklį (1.1. uždavinio „Produkto rodikliai“ 

3-ąjį rodiklį papildyti žodžiais: „<...> ar kita Varėnos mieste veikianti NVO“).  

2016 m. vasario 8 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr.51/6S-4 „Dėl pritarimo 

Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros strategijos projektui“ buvo priimtas Taisyklių 25.2 

papunktyje nurodytas sprendimas dėl Strategijos atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 
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tikslams ir uždaviniams.  

Įvertinus pateiktą Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros strategijos projektą, 

nustatyta, kad Varėnos miesto vietos plėtros patikslintoje strategijoje numatyti įgyvendinti veiksmai 

prisidės prie Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2 prioriteto „Darni bendruomenė“ 2.1 tikslo „Gerinti 

viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.1 uždavinio „Bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo 

veiklos efektyvumo didinimas“ (veiksmas 2.1.1), 2.1.3 uždavinio „Socialinio būsto ir socialinių 

paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms padidinimas“ (veiksmas 1.1.1.) ir 

2.1.4. uždavinio „Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, didinant jų atitikimą visuomenės 

poreikiams pagerinimas“ (veiksmai 1.1.1. ir 2.2.1.) įgyvendinimo“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d. sprendimą Nr.51/6S-4 „Dėl 

pritarimo Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros strategijos projektui“ ir jį išdėstyti nauja 

redakcija: 

„Atsižvelgdama į Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25.2 papunkčio nuostatas, Alytaus 

regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1.  Pritarti Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros strategijai. 

2. Pripažinti, kad Varėnos miesto 2016 – 2020 metų vietos plėtros patikslintoje strategijoje 

numatyti įgyvendinti veiksmai prisidės prie Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2 prioriteto „Darni 

bendruomenė“ 2.1 tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.1 uždavinio 

„Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumo didinimas“ (veiksmas 2.1.1), 2.1.3 

uždavinio „Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms padidinimas“ (veiksmas 1.1.1.) ir 2.1.4. uždavinio „Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, 

didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams pagerinimas“ (veiksmai 1.1.1. ir 2.2.1.) įgyvendinimo. 

 

13. SVARSTYTA. Dalyvavimas 2019 m. projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Š. m. lapkričio 5 d. elektroniniu paštu kreipėsi Druskininkų savivaldybė, prašydama teikti 

Alytaus regiono plėtros tarybai svarstyti klausimą dėl dalyvavimo projekte „Kraujasiurbių upinių 

mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ 2019 metais, kadangi remiantis 

pateikta Gamtos tyrimų centro direktoriaus V. Būdos 2018 m. liepos mėn. 19 d. patvirtinta 

„Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos 

ataskaita“, rekomenduojama 2019 m. Nemune naudoti biologinį preparatą, siekiant sumažinti 

kraujasiurbių upinių mašalų lervų gausumą. 

2016 m sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos rėmimo programos 

įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymui, kuriuo 4 straipsnio „Programos lėšų 

naudojimas“ 1 dalis buvo papildyta 11 punktu: „11) kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms finansuoti (neįskaitant įplaukų pagal šio 

įstatymo 3 straipsnio 11 ir 12 punktus)“, Alytaus regiono plėtros taryba 2016-2017 m. priėmė 

sprendimus (2016 m. vasario 9 d. sprendimas Nr.51/6S-5 „Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių 

upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ ir 2017 m. spalio 31 d. 

sprendimas Nr.51/6S-56 „Dėl dalyvavimo projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos 

pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“), kuriais nusprendė dalyvauti 2017-2018 m. 

minėtame projekte, įsipareigojo bendrai finansuoti minėtą projektą, prisidedant visoms Alytaus 

regiono savivaldybėms (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos 
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rajono) lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 proc. bendros projekto vertės ir įgaliojo Druskininkų 

savivaldybę pateikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir 

populiacijos reguliavimas“ paraišką ir gavus finansinę paramą įgyvendinti projektą. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 21 p. 

nuostatomis: „Savivaldybės paraiškas teikia atsakingai institucijai pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 

formą. Kartu su teikiama paraiška turi būti pateikta numatomų vykdyti Projektų preliminari išlaidų 

sąmata, preliminari techninė specifikacija. 

Druskininkų savivaldybės administracija, pagal anksčiau priimtus regiono plėtros tarybos 

sprendimus, buvo įgaliojama pateikti minėto projekto paraišką  finansavimui gauti“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 16 tarybos narių (iš 16 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

1. D a l y v a u t i  2019 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių 

stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“. 

2. Į s i p a r e i g o t i  bendrai finansuoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą projektą, prisidedant 

visoms Alytaus regiono savivaldybėms (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų 

rajono, Varėnos rajono) lygiomis dalimis ne mažiau kaip 30 proc. bendros projekto vertės. 

3. Į g a l i o t i  Druskininkų savivaldybę pateikti projekto ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ paraišką ir gavus finansinę paramą 

įgyvendinti projektą. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 

 

 

 

 

 

 

 


