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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 1.1.1.1 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas“ atliekamas, gavus informaciją iš Nacionalinės  mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos ir regiono savivaldybių administracijų apie sudarytas projektų finansavimo sutartis ir 

pasikeitusias projektų finansavimo šaltinių sumas. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pateikdama informaciją nurodo tik bendras projektui 

skiriamas paramos lėšas (valstybės biudžeto ir ES paramos lėšas), siūloma priemonių plano 2 

lentelės stulpelyje „ES lėšos“ įrašyti priemonės 1.1.1.1 projekto paramos lėšas, o stulpelyje 

„Valstybės biudžetas“ lėšų nerašyti. 

Plano keitimo projekte keičiama: 

1.1. Projekto 1.1.1.1.1 „Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo 

seniūnaitijų kelių būklės gerinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „39 779,00“ įrašant 

„91 651,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „23 867,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ 

„135 247,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“  „159 115,00“. Bendra 

lėšų suma vietoje „198 893,00“  įrašant „250 766,00“. 

1.2. Projekto 1.1.1.1.2 „Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės 

seniūnaitijos kelių būklės gerinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 268,00“ 

įrašant „66 968,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje 18 161,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES 

lėšos“ „102 911,00“  įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „121 071,00“. 

Bendra lėšų suma vietoje „151 340,00“ įrašant „188 039,00“. 

1.3. Projekto 1.1.1.1.3 „Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos 

kelių būklės gerinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „38 612,00“ įrašant „67 

873,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „23 167,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ 

„131 280,00“  įrašant  „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „154 446,00“. Bendra 

lėšų suma vietoje „193 059,00“  įrašant „222 319,00“. 

1.4. Projekto 1.1.1.1.4 „Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir 

liaudies amatų plėtrai“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „25 000,00“ įrašant „24 632,00“, 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „15 000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „85 000,00“ 

įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „98 528,00“. Bendra lėšų suma 

vietoje „125 000,00“ įrašant „123 160,00“. 

1.5. Projekto 1.1.1.1.5 „Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos 

kelių būklės gerinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „112 896,00“ įrašant „137 

032,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „19 207,00“ rašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „108 

837,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „128 044,00“. Bendra lėšų 

suma vietoje „240 940,00“ įrašant „265 076,00“. 

1.6. Projekto 1.1.1.1.6 „Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas“ 

savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „40 200,00“ įrašant „41 071,00“, valstybės biudžeto lėšų 

poreikis vietoje „24 120,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „136 680,00“ įrašant „Kaimo plėtros 

programos priemonė - paramos lėšos“ „159 928,00“. Bendra lėšų suma vietoje „201 000,00“  

įrašant „200 999,00“. 

1.7. Projekto 1.1.1.1.7 „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės 

įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 

000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos 

priemonė - paramos lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.8. Projekto 1.1.1.1.8 „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės 

įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 000,00“ įrašant 

„0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ įrašant  „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos 

lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.9.  Projekto 1.1.1.1.9 „Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje  „30 000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 

000,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų 

suma nesikeičia. 
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1.10. Projekto 1.1.1.1.10 „Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „50 000,00“ įrašant „62 460,00“, valstybės biudžeto lėšų 

poreikis vietoje „30 000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ įrašant  „Kaimo plėtros 

programos priemonė - paramos lėšos“ „187 540,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.11. Projekto 1.1.1.1.11 „Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo 

gyvenamosiose vietovėse“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „15 000,00“ įrašant „0,00“, 

vietoje „ES lėšos“ „85 000,00“ įrašant  „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „100 

000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.12. Projekto 1.1.1.1.12 „Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas 

ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 713,00“  

įrašant „67 904,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „18 428,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES 

lėšos“ „104 425,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „122 852,00“. 

Bendra lėšų suma vietoje „153 566,00“  įrašant „190 756,00“. 

1.13. Projekto 1.1.1.1.13 „Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių 

rekonstrukcija“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „50 000,00“ įrašant „47 392,46“, 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ 

įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų suma 

vietoje „250 000,00“  įrašant „247 392,46“. 

1.14. Projekto 1.1.1.1.14 „Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės 

įrengimas“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „25 875,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ 

„146 626,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „172 500,80“. Bendra 

lėšų suma nesikeičia. 

1.15. Projekto 1.1.1.1.15 „Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių 

apšvietimo atnaujinimas bei plėtra“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „15 296,00“ įrašant 

„15 176,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „9 178,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ 

„52 006,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „60 704,00“. Bendra lėšų 

suma vietoje „76 480,00“ įrašant „75 880,00“. 

1.16. Projekto 1.1.1.1.16 „Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės 

gatvės apšvietimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „27 894,00“ įrašant „44 913,00“, 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „16 737,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „94 841,00“  

įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „96 399,00“. Bendra lėšų suma 

vietoje „139 472,00“  įrašant „141 312,00“. 

1.17. Projekto 1.1.1.1.17 „Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas“ savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikis vietoje „23 165,00“ įrašant „23 125,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis 

vietoje „13 899,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „78 760,00“ įrašant „Kaimo plėtros 

programos priemonė - paramos lėšos“ „92 499,00“. Bendra lėšų suma vietoje „115 824,00“ įrašant 

„115 624,00“. 

1.18. Projekto 1.1.1.1.18 „Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „30 000,00“ įrašant 

„0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos 

lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.19. Projekto 1.1.1.1.19 „Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis 

remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „23 

597,00“ įrašant „23 973,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „14 158,00“ įrašant „0,00“, 

vietoje „ES lėšos“ „80 231,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „94 

389,00“. Bendra lėšų suma vietoje „117 986,00“ įrašant „118 362,00“. 

1.20. Projekto 1.1.1.1.20 „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., 

atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje 

„30 000,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „170 000,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos 

priemonė - paramos lėšos“ „200 000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 

1.21. Projekto 1.1.1.1.21 „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje 

patrauklumo gerinimas“ valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „20 400,00“ įrašant „0,00“, vietoje 

„ES lėšos“ „115 600,00“ įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „136 

000,00“. Bendra lėšų suma nesikeičia. 
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1.22. Projekto 1.1.1.1.22 „Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra“ 

savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „14 198,00“ įrašant „88 979,00“, valstybės biudžeto lėšų 

poreikis vietoje „8 519,00“ įrašant „0,00“, vietoje „ES lėšos“ „48 274,00“ įrašant „Kaimo plėtros 

programos priemonė - paramos lėšos“ „56 793,00“. Bendra lėšų suma vietoje „70 991,00“ įrašant 

„145 772,00“. 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/S-55 buvo 

panaikintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono rezervinis regiono projektų sąrašas. Tuo 

pačiu sprendimu rezervinio sąrašo projektas „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės 

įrengimas“ perkeltas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinį regiono projektų 

sąrašą. Atsižvelgiant į tai, Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.1.1.23 „Varėnos r. 

Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „32 

010,00“  įrašant „37 451,80“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje  „19 206,00“  įrašant „0,00“, 

vietoje „ES lėšos“ „108 833,00“  įrašant „Kaimo plėtros programos priemonė - paramos lėšos“ „122 

596,20“, bendra lėšų suma vietoje „160 049,00“  įrašant „160 048,00“. Stulpelyje nurodančiame, 

kad projektas yra rezervinis panaikinamas įrašas „rez.“. 

2. Keitimas  priemonėje 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ atliekamas: 

 2.1. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, kai nustatomos 

priemonės ar projektai, kurių faktinis lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ar sukuriamų produktų 

kiekis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje 

(toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane. Atsižvelgiant į tai, kad Plano 

projektas 1.1.1.3.1 „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams (I etapas)“ yra baigtas, keičiama savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „75 846,61“  

įrašant „113 761,94“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „151 693,20“ įrašant „113 761,92“, 

ES lėšos vietoje „1 289 392,20“  įrašant „1 289 301,81“, bendra lėšų suma vietoje „1 516 932,01“  

įrašant „1 516 825,67“. Sukurto produkto P.B.238 „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 

vietovėse, m2 “ kiekis keičiamas iš „19 605,00“ į „26 133,71“. 

 2.2. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28.3 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijai pakeitus integruotą teritorijų vystymo programą ir pateikus 

informaciją apie siūlomus finansuoti pagal atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą 

naujus, pakeistus valstybės ir regiono projektus. Plano keitimo projekte keičiami: 

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

visuomenės poreikiams (II etapas)“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „83 426,00“ įrašant 

„69 259,00“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „74 641,21“ įrašant „60 474,00“, ES lėšų 

poreikis vietoje „845 933,69“ įrašant „685 370,00“, bendra lėšų suma vietoje „1 004 000,90“ įrašant 

„815 103,00“. 

 3. Keitimas priemonėje 1.1.1.4 „Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė 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 nustatyta, kad projekto finansavimo šaltiniai ir sukuriamų produktų 

kiekis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje 

(toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiami: 

 3.1. Atsižvelgiant į tai, kad Plano projektas 1.1.1.4.1 „Buvusios pramoninės teritorijos 

Pramonės g. 1 Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai“ yra baigtas, keičiamas savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikis vietoje „97 029,95“ įrašant „96 454,57“, valstybės biudžeto lėšų poreikis 

vietoje „97 029,94“ įrašant „96 454,55“, ES lėšos vietoje „1 099 672,68“ įrašant „1 093 151,63“, 

bendra lėšų suma vietoje „1 293 732,57“ įrašant „1 286 060,75“. Sukurto produkto P.B.238 

„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 “ kiekis keičiamas iš „16 126,5“ į 

„16 459,5“. 

 3.2. Atsižvelgiant į tai, kad pasirašius Plano projekto 1.1.1.4.2 „Amatų centro „Menų kalvė“ 

Druskininkuose įkūrimas“ finansavimo sutartį, buvo nustatytas didesnis projekto finansavimas, 

savivaldybės biudžeto lėšomis, Plano keitimo projekte keičiamas savivaldybės biudžeto lėšų 
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poreikis vietoje „166 265,00“ įrašant „493 431,00“ ir bendra lėšų suma vietoje „474 784,00“  

įrašant „801 950,00“. 

 4. Keitimas priemonėje 1.1.1.5 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ atliekamas: 

 4.1. Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus regiono plėtros taryba 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu 

Nr. 51/6S-43 pritarė dėl papildomam projekto “Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas Alytaus mieste“  finansavimui (ES lėšų suma – 2 696 984,31 Eur) ir šios lėšos atitiko 

numatytas Plane, tačiau Alytaus regiono plėtros tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 

51S/6S-54, atsižvelgiant į SFMIS duomenis pagal pasirašytas sutartis, buvo pakeistos projekto 

„Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ finansavimo 

šaltinių sumos, nes sutarties keitimo dėl papildomo finansavimo dar nebuvo. Siekiant, kad Plane 

numatytos lėšos atitiktų projektui numatytas papildomo finansavimo lėšas, Plano keitimo projektas 

keičiamas atstatant iki keitimo buvusį lėšų poreikį - privačių lėšų poreikis vietoje „2 952 214,75“ 

įrašant „3 009 103,69“, ES lėšos vietoje „2 645 996,25“ įrašant „2 696 984,31“, bendra lėšų suma 

vietoje „5 598 211,00“ įrašant „5 706 088,00“. 

 4.2. 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 projektų sukuriamų produktų kiekis pagal ES 

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

pateiktus duomenis neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiami: 

 4.2.1. Projekto 1.1.1.5.1 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ numatomo sukurti produkto P.N.051 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių (skaičius)“ kiekis iš „242“ į „274“. 

 4.2.2. Projekto 1.1.1.5.4 „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Druskininkų savivaldybėje“ numatomo sukurti produkto P.N.053 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)“ kiekis iš „431“ į „432“. 

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

atnaujinimas“ atliekamas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.1 papunkčiu, 

gavus Alytaus rajono savivaldybės prašymą dėl įtraukto projekto pakeitimo. Alytaus rajono 

savivaldybės administracija 2019-02-06 raštu Nr. (3.10)K26-435 kreipėsi su prašymu keisti 

projekto 1.1.2.1.2 „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“ paraiškos pateikimo datą 

iš ,,2018-12-21“ į ,,2019-06-17“, nes iki numatytos plane datos nespės įvykdyti priemonės 04.5.1-

TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nustatytų parengtumo reikalavimų. Pateiktame Regionų 

plėtros planų rengimo metodikos 7 priede padidintas savivaldybės biudžeto ir privačių lėšų  poreikis 

ir pakeisti projekto įgyvendinimo etapų terminai, atsižvelgiant į pakeistą paraiškos pakeitimo datą. 

Plano pakeitimai yra neesminiai, nes projekto įgyvendinimo etapų terminai anksčiau keiti nebuvo ir 

šiuo keitimu pratęsiami nedaugiau 6 mėn., regionui priemonės įgyvendinimui skirtos paramos lėšos 

nėra tikslinamos, stebėsenos produkto rodikliai nekeičiami. Pakeitus sutarties pasirašymo datą, 

PFSA reikalavimas dėl priemonei 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys, nebus pažeistos. Visos sutartys dėl Alytaus regiono projektų 

finansavimo turi būti pasirašytos 2019 metais. 

 6. Keitimas priemonėje 1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos 

gerinimas“ 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 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 baigto projekto 1.1.2.4.2 

„Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“ savivaldybės biudžeto 

lėšų poreikis vietoje „654 275,00“ įrašant „131 989,06“, bendra lėšų suma vietoje „1 402 213,00“  

įrašant „879 927,06“. 
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 6.2. Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28.3 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijai pakeitus integruotą teritorijų vystymo programą ir pateikus 

informaciją apie siūlomus finansuoti pagal atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą 

naujus, pakeistus valstybės ir regiono projektus. Plano keitimo projekte keičiama projekto 1.1.2.4.5 

„M.K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis vietoje „873 495,24“ įrašant „771 588,00“, bendra lėšų suma vietoje „1 258 144,24“  

įrašant „1 156 237,00“. 

 7. Keitimas priemonėje 2.1.2.1 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“ 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 nustatyta, kad 

projekto finansavimo šaltiniai ir sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos 

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

neatitinka nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama: 

 7.1. Projekto 2.1.2.1.4 „UAB „Pagalba ligoniui“ teikiamų paslaugų  efektyvumo didinimas“ 

valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „3 307,00“ įrašant „3 255,97“, privačių lėšų poreikis vietoje 

„3 306,00“ įrašant „3 255,98“,ES lėšų poreikis vietoje „37 478,00“  įrašant „36 901,08“ ir bendra 

lėšų suma vietoje „44 091,00“ įrašant „43 413,03“, numatomo sukurti produkto P.B.236 

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ kiekis 

iš „750“ į „1 977“. 

 7.2. Projekto 2.1.2.1.9 „I. S. Kavaliauskienės įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ valstybės biudžeto lėšų poreikis 

vietoje „1 914,00“ įrašant „1 913,55“, ES lėšų poreikis vietoje „21 689,00“ įrašant „21 689,45“. 

Bendra lėšų suma nesikeičia. Keičiamas numatomo sukurti produkto P.B.236 „Gyventojai, turintys 

galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ kiekis iš „1 300“ į „1 305“. 

 8. Keitimas priemonėje 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/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 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 keičiamas baigto projekto 3.1.2.1.5 

„Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikis vietoje „18 173,03“ įrašant „18 173,01“, bendra lėšų suma vietoje „121 

153,55“ įrašant „121 153,53“. 

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“ ir „5. Plano 

įgyvendinimo stebėsena“ yra pažymėti“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 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 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: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo 

ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) informacija apie projektų įgyvendinimui sutartimis skirtą 
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finansavimą ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.3 papunkčio nuostata, kai baigus įgyvendinti regiono projektą 

(įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir 

regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Druskininkų savivaldybė 2018 m. rugsėjo 12 d. baigė įgyvendinti projektą 05.5.1-APVA-R-

019-11-0005 „Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ 

(toliau - Projektas) (informacija iš SFMIS). Projektui įgyvendinti buvo išmokėta savivaldybės 

biudžeto lėšų 0,02 Eur lėšų mažiau, nei buvo numatyta Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Sąrašas). Lėšos pagal kitus finansavimo 

šaltinius šio projekto įgyvendinimui buvo išmokėtos tokios, kokios buvo suplanuotos Sąraše.  

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

finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) numatyta 2 131 629,00 Eur ES lėšų. Baigus finansuoti 

Projektą ir Sąrašą patikslinus pagal faktiškai patirtas ir Projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas, Sąraše 

lieka 2,12 Eur nesuplanuotų ES lėšų“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 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.  

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo 

ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta 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 ir/ar regiono projekto 

sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, 

turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Druskininkų savivaldybės įgyvendinamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0002 

„Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas 

kultūros poreikiams“ finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. liepos 4 d. (informacija iš SFMIS). 

Finansavimo sutartimi projekto įgyvendinimui skirta savivaldybės biudžeto lėšų suma yra 55 

251,41 Eur didesnė, nei buvo numatyta Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (toliau – Sąrašas). Lėšos pagal kitus 

finansavimo šaltinius finansavimo sutartimi šiam projektui paskirtos tokios, kokios buvo 

suplanuotos Sąraše.  

Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0003 

„Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9A Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas“ finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 15 d. (informacija iš SFMIS). 

Finansavimo sutartimi projekto įgyvendinimui skirta savivaldybės biudžeto lėšų suma yra 5 061,56 

Eur mažesnė nei buvo numatyta Sąraše. Lėšos pagal kitus finansavimo šaltinius finansavimo 

sutartimi šiam projektui paskirtos tokios, kokios buvo suplanuotos Sąraše.  
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Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 054.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašą iš viso skirta 1 030 281,61 Eur ES 

lėšų. Pasikeitus projektų finansavimui ir lėšų paskirstymui pagal finansavimo šaltinius po 

finansavimo sutarčių sudarymo, Sąraše lieka 1,61 Eur nesuplanuotų ES lėšų.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 dalyvavusių). 

 

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.. 

  

4. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta:  

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo 

ir priežiūros sistemos (SFMIS) informacija apie sutartimis skirtą finansavimą ir Iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

22.2 papunkčio nuostata, kai regiono projekto sutartis pasirašyta 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 ir/ar regiono projekto 

sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, 

turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas, nes: 

1. Projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-11-0002 „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ finansavimo sutartyje, pasirašytoje 2018-

06-28 (informacija iš SFMIS), numatyta skirti savivaldybės biudžeto lėšų - 169 340,61 Eur daugiau, 

nei buvo numatyta Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-11 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau – Sąrašas). Atitinkamai keičiama projekto finansavimo 

šaltinių suma. 

2. Projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-11-0003 „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ finansavimo sutartyje, pasirašytoje 2018-08-16 (informacija iš SFMIS), 

numatyta skirti savivaldybės biudžeto lėšų – 9 944,19 Eur mažiau nei buvo įrašyta Sąraše. 

Atitinkamai keičiama projekto finansavimo šaltinių suma.  

Alytaus regionui priemonės 8.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) skirta 2 816 452,00 Eur ES lėšų. Sąraše lieka 

nesuplanuotų ES lėšų  - 1,36 Eur “. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

sprendimu Nr. 51/6S-42 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 
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„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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 07.1.1-CPVA-R-905 

priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“  pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Vadovaujantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo 

ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) informacija apie projektų įgyvendinimui sutartimis skirtą 

finansavimą ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.3 papunkčio nuostata, kai baigus įgyvendinti regiono projektą 

(įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir 

regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Varėnos rajono savivaldybė 2019-12-19 baigė įgyvendinti projektą „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ (toliau – Projektas). 

Projektui įgyvendinti (informacija iš SFMIS) buvo išmokėta „iš viso“ mažiau 106,34 Eur; „ES 

struktūrinių fondų lėšų“ mažiau 90,39 Eur; „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų“ mažiau 

37 931,28 Eur ir „savivaldybės biudžeto lėšų“ daugiau 37 915,33 Eur nei buvo numatyta Alytaus 

regiono projektų sąraše Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Sąrašas).  

Alytaus regionui priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) numatyta 3 697 302 Eur ES lėšų. Baigus finansuoti 

Projektą ir Sąrašą patikslinus pagal faktiškai patirtas ir Projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas, Sąraše 

lieka 90, 45 Eur nesuplanuotų ES lėšų“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 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. 

 

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2018 m. spalio 12 d. raštu Nr. 2-13633 „Dėl 

priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad priemonės 

finansavimo sąlygų aprašo projekte numatyta keisti esmines paraiškų teikimo sąlygas, turinčias įtakos 

paraiškų vertinimo rezultatams, ir į atsižvelgiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 

punkto reikalavimus, prašė VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau - CPVA) sustabdyti 

pateiktų paraiškų vertinimą, kol bus paskelbtas susisiekimo ministro įsakymas dėl priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo. 

Dėl šios priežasties buvo sustabdytas Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto 

„Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“ (toliau – projektas) paraiškos priėmimas. 

Regiono projektų sąraše pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – priemonės) projekto paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiai institucijai terminas buvo nustatytas – 2018-12-21. 
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Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-01-07 raštu Nr. 2019/2-95 „Dėl paraiškų pateikimo 

atnaujinimo“ informavo Alytaus rajono savivaldybės administraciją, kad Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3-6 patvirtino 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) keitimą bei vadovaudamiesi Taisyklių 88 punktu, informavo, jog 

projektų (kuriems buvo sustabdytas paraiškų priėmimas ar vertinimas) paraiškos turi būti pateiktos 

CPVA per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų 

mainų svetainę iki 2019 m. vasario 8 d. 

Alytaus rajono savivaldybės administracija 2019 m. vasario 6 d. raštu Nr. (3.10)K26-435 

kreipėsi prašydama pakeisti projekto „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“ 

paraiškos įgyvendinančiai institucijai pateikimą iš „2018-12-21“ į „2019-06-17“. Projekto paraiška 

nukeliama pirmą kartą ir nukėlimo terminas neviršija 6 mėnesių. 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte nustatyta, jog siekiant, kad ES 

struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, 

sprendimai dėl regionų projektų sąrašų turi būti priimami, atsižvelgiant į Apraše suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis EK.  

Pakeitus Priemonės regiono projektų sąrašą visi reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo ir 

deklaruotinų lėšų nebūtų tenkinami tik 1 Eur sumai, kuri sąraše yra nesuplanuota. Taip pat būtų 

pasiekti nustatyti tarpiniai ir galutiniai Priemonės stebėsenos rodikliai“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 13 tarybos narių (iš 13 dalyvavusių). 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo 

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

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

tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 51/6S-37 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

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

Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

7. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių veiklą 2018 

metais. 
Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 51/6S-30, 7.9 papunkčiu, Alytaus regiono plėtros 

tarybai (toliau - Taryba) pateikta informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos darbą 2018 

metais (pridedama). 

 

Pastabų ar pasiūlymų Tarybos nariai nepateikė. 

 

8. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus regiono plėtros tarybos narių dalyvavimą 

2018 metais tarybos posėdžiuose. 
Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu  Nr.  51/6S-30, 75 punkto nuostata, parengta ir 

Tarybai pateikta Tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose 2018 metais suvestinė 

(pridedama). 

 

Pastabų ar pasiūlymų Tarybos nariai nepateikė. 
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9. SVARSTYTA. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimas 2018 metais. 

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 30 

punktu, parengta ir Tarybai pateikta Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo 2018 metais ataskaita (pridedama). 

 

Pastabų ar pasiūlymų Tarybos nariai nepateikė. 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


