
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-01-22  Nr. 51/6P-1 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2019 m. sausio 11 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2019  m. sausio 18 d. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Priimant sprendimą dalyvavo tarybos nariai: 

1.  Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys; 

2.  Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto savivaldybės meras;  

3.  Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 

4.  Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

5.  Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras;  

6.  Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

7.  Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

8. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

10. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

12. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

13. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas (balsavimo lapą pateikė 

pasibaigus posėdžiui). 

2. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

4. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 13 tarybos narių iš 17. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.  Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos esminio pakeitimo. 

2. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į profesinio mokymo įstaigų 

tarybas.  

 3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516-11 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

 4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609-11 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ pakeitimo. 

5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-630-11 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ pakeitimo. 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019-11 

„Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo. 

 7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.1.2-CPVA-R-408-11 „Socialinio 

būsto fondo plėtra“  pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos esminis 

pakeitimas. 
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Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Š. m. sausio 3 d. el. paštu Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius kreipėsi į Alytaus regiono plėtros tarybą dėl 

pritarimo esminiam Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui pagal 

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių (toliau - Gairės), patvirtintų 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 39.2 

papunktį - keičiamos tikslinės ir susietų teritorijų ribos. T. y. įtraukiama su Lazdijų miestu (tiksline 

teritorija) susieta teritorija -  Būdviečio seniūnija. 

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos 

strateginio koordinavimo skyrius Alytaus regiono plėtros tarybai pateikė Alytaus regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos (toliau - Alytaus ITVP) pakeitimo lyginamąjį variantą ir 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo 

grupės 2018-10-16 posėdžio protokolo kopiją, kuriame pritarta esminiam Alytaus ITVP pakeitimui. 

Pagal Gairių 38.5 p.: prieš inicijuojant esminius programos pakeitimus savivaldybės 

administracija turi būti atsiklausta tikslinės teritorijos vietos bendruomenės, nevyriausybinių 

organizacijų, įmonių, kitų tikslinėje ar susietose teritorijose veikiančių institucijų ir organizacijų 

nuomonės bent vienu iš gairių 19.1 papunktyje nurodytų būdų. Esminiams programos pakeitimams 

papildomai turi pritarti savivaldybės taryba, regiono plėtros taryba. 

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos 

strateginio koordinavimo skyrius pateikė informaciją, kad Lazdijų rajono savivaldybės 

administracija Gairių 19.1 p. nurodytais būdais vykdė konsultacijas, atsiklausiant tikslinės 

teritorijos vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų tikslinėje ar susietose 

teritorijose veikiančių institucijų ir organizacijų nuomonės“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

Pritarti esminiam Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 „Dėl 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, pakeitimui, įtraukiant su 

Lazdijų miestu (tiksline teritorija) susietą teritoriją -  Būdviečio seniūniją. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į profesinio 

mokymo įstaigų tarybas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2018 m. gruodžio 17-18 dienomis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyriuje buvo gauti Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

raštai: Alytaus profesinio mokymo centro 2018-12-14 Nr. (1.8.)-V9-1026, Daugų technologijos ir 

verslo mokyklos 2018-12-14 Nr. V8-181, Simno žemės ūkio mokyklos 2018-12-14 Nr.V5-(2.4)-98, 

Varėnos technologijos ir verslo mokyklos 2018-12-14 Nr. D3-541 ir Veisiejų technologijos ir verslo 

mokyklos 2018-12-14 Nr.2.4-V10-154. Juose prašoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo 17 straipsnio 4, 5 dalimis ir Narių į 

profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 10 punktu, deleguoti 

regiono plėtros tarybos atstovą į profesinio mokymo įstaigos tarybą (toliau – Taryba).  

Aprašo II skyriaus 6 punkte nustatytas regiono plėtros tarybos atstovui taikomas reikalavimas 

būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Švietimo įstatyme. Taip pat nustatyta, kad 

Tarybos nariu negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojai. 
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Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, atrenkant regiono plėtros tarybos narį į Tarybą, pirmumo 

teisė teikiama tos savivaldybės, kurioje yra profesinio mokymo įstaiga, regiono plėtros tarybos 

atstovui. 

2018 m. gruodžio 18 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas kreipėsi į Alytaus 

regiono plėtros tarybą, prašydamas iki 2019 m. sausio 8 d. pateikti kandidatus į Alytaus regiono 

plėtros tarybos atstovus regiono profesinio mokymo įstaigų tarybose. Iki š. m. sausio 8 d. Alytaus 

regiono plėtros tarybos sekretoriatas elektroniniu paštu gavo šiuos pasiūlymus dėl Alytaus regiono 

plėtros tarybos atstovų delegavimo į Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas: 

1. Į Alytaus profesinio rengimo centro tarybą – AB Mašinų gamyklos „Astra“ generalinį 

direktorių Vaidą Liesionį (2019-01-08 Alytaus miesto savivaldybės administracija pateikė 

V. Liesionio sutikimą būti deleguojamu). 

2. Į Daugų technologijos ir verslo bei Simno žemės ūkio mokyklų tarybas – Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Joną Žemaitį. 

3. Į Varėnos technologijos ir verslo mokyklos tarybą – Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėją Stasę Bingelienę. 

4. Į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybą – Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Vytuolį Valūną.  

Buvo pasiūlyta tik po vieną kandidatą į kiekvienos profesinio mokymo įstaigos tarybą. 

Pasiūlyti kandidatai yra iš tų savivaldybių, į kurių profesinio mokymo įstaigų tarybas yra siūlomi“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

1. Deleguoti Vaidą Liesionį, AB Mašinų gamyklos „Astra“ generalinį direktorių, į Alytaus 

profesinio rengimo centro tarybą. 

2. Deleguoti Joną Žemaitį, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėją, į Daugų technologijos ir verslo mokyklos ir Simno žemės ūkio mokyklos 

tarybas. 

3. Deleguoti Stasę Bingelienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėją, į Varėnos technologijos ir verslo mokyklos tarybą. 

4. Deleguoti Vytuolį Valūną, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėją į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybą. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516-11 

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 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 ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.3 papunkčio nuostata, 

kad sąrašas turi būti keičiamas baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiajai institucijai 

patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti 

išmokėtas lėšas.  

Alytaus  miesto savivaldybė 2018-11-06 baigė įgyvendinti projektą 04.5.1-TID-R-516-11-

0001 „Dviračių trasų infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus 

mieste“ (informacija iš SFMIS)). Alytaus regiono priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516-11 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų sąraše (toliau – Sąrašas) šio projekto finansavimui 

buvo numatyta iš viso 175 170,45 Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 113 619,56 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų suma 61 550,89 Eur. Šiam projektui išmokėtas finansavimas iš viso 133 

670,07 Eur sumai, iš jų – ES lėšų suma 113 619,56 Eur, savivaldybės biudžeto  lėšų  suma  20  

050,51  Eur,  t. y. savivaldybės  biudžeto lėšų poreikis buvo mažesnis 41 500,38 Eur.  
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Alytaus regionui priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 projektų finansavimo sąlygų apraše 

(toliau – PFSA) skirta 415 732,00 Eur ES lėšų. Sąraše lieka nesuplanuotų ES lėšų  - 7 071,31 Eur.“ 

 

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-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 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 08.1.3-CPVA-R-609-

11 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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. 

Projekto 08.1.3-CPVA-R-609-11-0005 „UAB „Pagalba ligoniui“ teikiamų paslaugų 

efektyvumo didinimas“ finansavimo sutartis pasirašyta 2019-01-03 (informacija iš SFMIS). Alytaus 

regiono projektų sąraše Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ (toliau – Sąrašas) šio projekto finansavimui buvo numatyta iš viso             

43 413,03  Eur išlaidų suma, iš jų –  ES  lėšų  suma 36 901,07 Eur,  valstybės  biudžeto  lėšų  suma  

3 255,98 Eur, privačių lėšų suma 3 255,98 Eur. Finansavimo sutartimi  šiam projektui finansavimas 

paskirtas iš viso 43 413,03 Eur sumai, iš jų – ES lėšų suma 36 901,08 Eur, valstybės biudžeto lėšų 

suma 3 255,97 Eur, privačių lėšų suma 3 255,98 Eur. t. y. finansavimo sutartimi buvo paskirta ES 

lėšų - 0,01 Eur daugiau, o valstybės biudžeto lėšų - 0,01 Eur mažiau. 

Projekto 08.1.3-CPVA-R-609-11-0001 „I. S. Kavaliauskienės įmonės teikiamų pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 

finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-27 (informacija iš SFMIS). Sąraše šio projekto 

finansavimui buvo numatyta iš viso 25 517,00  Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 21 689,00 

Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 1 914,00 Eur, privačių lėšų suma 1 914,00 Eur. Finansavimo 

sutartimi šiam projektui finansavimas paskirtas iš viso 25 517,00 Eur sumai, iš jų – ES lėšų suma     

21 689,45 Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 1 913,55 Eur, privačių lėšų suma 1 914,00 Eur. t. y. 

finansavimo sutartimi buvo paskirta ES lėšų - 0,45 Eur daugiau, o valstybės biudžeto lėšų - 0,45 

Eur mažiau. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 projektų finansavimo sąlygų 

aprašą skirta 1 230 854,00  Eur ES lėšų. Projektui perskirsčius lėšas tarp finansavimo šaltinių, iš 

viso Sąraše lieka nesuplanuotų ES lėšų  - 1 037,88 Eur.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

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

tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/6S-21 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

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

didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

5. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-630-

11 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 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. 

Projekto 08.4.2-ESFA-R-630-11-0001 „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ 

finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-03 (informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše 

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (toliau – Sąrašas) šio 

projekto finansavimui buvo numatyta iš viso 198 997,18 Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 169 

147,60 Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 14 924,79 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma              

14 924,79 Eur. Finansavimo sutartimi šiam projektui finansavimas paskirtas iš viso 198 996,00 Eur 

sumai, iš jų – ES lėšų suma 169 146,60 Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 14 924,70 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų suma 14 924,70 Eur. t. y. finansavimo sutartimi buvo paskirta 1,18 Eur 

mažiau nei numatyta sąraše, iš jų ES lėšų skirta - 1,00 Eur mažiau, valstybės biudžeto lėšų - 0,09 

Eur mažiau ir savivaldybės biudžeto lėšų - 0,09 Eur mažiau. 

Projekto 08.4.2-ESFA-R-630-11-0005 „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“ finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-17 (informacija iš SFMIS). Sąraše šio 

projekto finansavimui buvo numatyta iš viso 198 997,00  Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 

169 147,60 Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 14 924,40 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma      

14 925,00 Eur. Finansavimo sutartimi  šiam projektui finansavimas paskirtas iš viso 198 997,00 Eur 

sumai, iš jų – ES lėšų suma 169 147,45 Eur, valstybės biudžeto lėšų suma 14 924,55 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų suma 14 925,00 Eur t. y. finansavimo sutartimi buvo paskirta ES lėšų - 

0,15 Eur mažiau, o valstybės biudžeto lėšų - 0,15 Eur daugiau. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 projektų finansavimo sąlygų 

aprašą (toliau – PFSA) skirta 845 738,00  Eur ES lėšų. Projektui perskirsčius lėšas tarp finansavimo 

šaltinių, iš viso Sąraše lieka nesuplanuotų ES lėšų  - 1,15 Eur.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 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-6 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-

ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 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 05.5.1-APVA-R-019-

11 „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 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. 

Alytaus rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto 05.5.1-APVA-R-019-11-0001 

„Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“ finansavimo 

sutartis pasirašyta 2017-09-25 (informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Sąrašas) šio projekto finansavimui buvo 

numatyta iš viso 101 766,00  Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 86 501,00 Eur, savivaldybės 

biudžeto lėšų suma 15 265,00 Eur. Finansavimo sutartimi  šiam projektui finansavimas paskirtas iš 

viso 101 765,70 Eur sumai, iš jų – ES lėšų suma 86 500,80 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma 

15264,90 Eur, t. y. finansavimo sutartimi buvo paskirta 0,30 Eur mažiau nei numatyta sąraše, iš jų 

ES lėšų 0,20 Eur mažiau, savivaldybės biudžeto lėšų 0,10 Eur mažiau.  

Varėnos rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto 05.5.1-APVA-R-019-11-0002 

„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ finansavimo sutartis 

pasirašyta 2017-06-15 (informacija iš SFMIS). Sąraše šio projekto finansavimui buvo numatyta  iš 

viso 309 522,00 Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 263 094,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 

suma 46 428,00 Eur. Finansavimo sutartimi  šiam projektui finansavimas paskirtas tai pačiai 

309 522,00 Eur sumai, tik perskirstant finansavimo lėšas tarp šaltinių - ES lėšų suma 263 093,70 

Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma 46 428,30 Eur, t. y. lėšos tarp finansavimo šaltinių pasikeitė 

0,30 Eur. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 projektų finansavimo sąlygų 

aprašą (toliau – PFSA) skirta 2 131 629,00 Eur ES lėšų. Pasikeitus projektų finansavimui iš viso 

Sąraše lieka nesuplanuotų ES lėšų  2,12 Eur“. 

 

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.  

 

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.1.2-CPVA-R-408-

11 „Socialinio būsto fondo plėtra“ pakeitimas. 
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Nijolės Vagnorienės, 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. 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto 08.1.2-CPVA-R-408-11-0005 „Būsto 

prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone“ finansavimo sutartis 

pasirašyta 2016-09-13 (informacija iš SFMIS). Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 08.1.2-CPVA-

R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ (toliau – Sąrašas) šio projekto finansavimui buvo numatyta iš 

viso 241 889,00  Eur išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 205 606,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 

suma 36 283,00 Eur. Finansavimo sutartimi šiam projektui finansavimas paskirtas iš viso            

241 889,00 Eur sumai, iš jų – ES lėšų suma 205 605,65 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma        

36 283,35 Eur, t. y. finansavimo sutartimi buvo paskirta 0,35 Eur ES lėšų mažiau. 

Druskininkų savivaldybės administracijos projekto 08.1.2-CPVA-R-408-11-0003 „Socialinio 

būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo sutartis pasirašyta 2016-08-11 

(informacija iš SFMIS). Sąraše šio projekto finansavimui buvo numatyta  iš viso 727 473,00 Eur 

išlaidų suma, iš jų – ES lėšų suma 618 352,00,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma 109 121,00 

Eur. Finansavimo sutartimi  šiam projektui finansavimas paskirtas iš viso 727 472,94 Eur sumai, iš 

jų – ES lėšų suma 618 351,99 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų suma 109 120,95 Eur, t. y. 

finansavimo sutartimi paskirta ES lėšų 0,01 Eur mažiau, savivaldybės biudžeto lėšos sumažėjo 0,05 

Eur. Iš viso projektui numatyta 0,06 Eur mažiau. 

Alytaus regionui pagal priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 projektų finansavimo sąlygų 

aprašą (toliau – PFSA) skirta 2 520 974,00 Eur ES lėšų. Projektams perskirsčius lėšas tarp 

finansavimo šaltinių, iš viso Sąraše lieka nesuplanuota ES lėšų  0,36 Eur.“ 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

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

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 

„Socialinio būsto fondo plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

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

balandžio 4 d. sprendimu Nr. 51/6S-18 „Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“  

įgyvendinimui tvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


