
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-03-28  Nr. 51/6P - 4 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2019 m. kovo 19 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2019  m. kovo 26 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. Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras;  

6. Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

7. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

8. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

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

11. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

12. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Vytautas Junevičius, UAB „Marisa“ atstovas; 

2. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

4. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

5. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 12 tarybos narių iš 17. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.  Dėl Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimo. 

2.  Informacija apie Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano įgyvendinimą 2018 metais. 

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

apsauga“ pakeitimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano 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: 

Keitimas  priemonėje 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ atliekamas atsižvelgiant į 

Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28.3 papunktį. Šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija (toliau - VRM) inicijavo Alytaus integruotos teritorijų vystymo programos 

(toliau - Alytaus ITVP) pakeitimą, kuriam vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo gairių nuostatomis, pritarė Alytaus ITVP įgyvendinimo koordinavimo 

darbo grupė. Įsakymo projektas dėl Alytaus ITVP keitimo šiuo metu derinamas su ministerijos 

specialistais.  
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 2019 m. sausio 15 d. gautas VRM raštas Nr. 1D-251, kuriuo informavo, kad planuojama 

pakeisti priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašą, kuriame bus panaikinta galimybė gauti papildomą finansavimą ir panaudoti projekte 

sutaupytas lėšas. Tai pat, rašte informuojama, kad prašymai VšĮ Centrinei projektų valdymo 

agentūrai skirti papildomą finansavimą ar panaudoti projekte sutaupytas lėšas, gali būti teikiami iki 

2019 m. kovo mėnesio 31 d. Plano priemonės 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ projektų 

finansavimas numatytas priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ Alytaus 

regionui skirtomis paramos lėšomis. 

 Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir dėl prašymo dėl papildomo finansavimo 

pateikimo termino iki 2018 m. kovo 31 d., Plano keitimo projekte keičiama: 

 1.1. Projekto 1.1.1.3.3 „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „47 250,00“ 

įrašant „38 598,49“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „47 250,00“ įrašant „38 598,48“, ES 

lėšų poreikis vietoje „535 500,00“ įrašant „437 449,44“, bendra lėšų suma vietoje „630 000,00“ 

įrašant „514 646,41“, produkto „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2“ 

vertinimo kriterijaus reikšmę vietoje „5 063“ įrašant „7 684“. 

 1.2. Projekto 1.1.1.3.4 „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam 

poilsiui“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „56 793,00“ įrašant „65 813,75“, valstybės 

biudžeto lėšų poreikis vietoje „56 793,00“ įrašant „65 813,75“, ES lėšų poreikis vietoje 

„643 659,00“ įrašant „745 889,15“, bendra lėšų suma vietoje „757 246,00“ įrašant „877 516,65“. 

 1.3. Projekto 1.1.1.3.6 „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „22 

528,00“ įrašant „37 517,18“, valstybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „22 528,00“ įrašant 

„36 334,16“,  ES lėšų poreikis vietoje „255 317,00“ įrašant „411 789,06“, bendra lėšų suma vietoje 

„300 373,00“ įrašant „485 640,40“, produkto „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 

vietovėse m2“ vertinimo kriterijaus reikšmę vietoje „10 000“ įrašant „28 798“. 

 2. Keitimas priemonėje 1.1.2.3. „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ atliekamas  

atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28.3 papunktį. Šiuo metu Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) inicijavo Alytaus integruotos teritorijų 

vystymo programos (toliau - Alytaus ITVP) pakeitimą, kuriam vadovaujantis Integruotų teritorijų 

vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nuostatomis, pritarė Alytaus ITVP 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė. Įsakymo projektas dėl Alytaus ITVP keitimo šiuo metu 

derinamas su ministerijos specialistais. Atsižvelgiant į tai, kad Varėnos rajono savivaldybės 

administracija ketina teikti prašymą dėl papildomo projektų finansavimo, Plano keitimo projekte 

keičiama projekto 1.1.2.3.1 „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir 

Žiedo gatvėse“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis vietoje „14 270,00“ įrašant „15 496,00“, ES lėšų 

poreikis vietoje „80 810,00“ įrašant „87 810,00“, bendra lėšų suma vietoje „95 080,00“ įrašant „103 

306,00“. 

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 - 12 tarybos narių (iš 12 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. Informacija apie Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano 

įgyvendinimą 2018 metais. 

 



 3 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos nuostatomis, parengta Alytaus 

regiono plėtros 2014-2020 m. plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita ir pristatyta Tarybai 

(pridedama).  

 

Pastabų ar pasiūlymų dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano įgyvendinimo 2018 

metais ataskaitos negauta. 

 

3. 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: 

„1. 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 (toliau – Aprašas) 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 

Varėnos rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

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

pakeista 2019-01-16 (informacija iš SFMIS). Finansavimo sutartimi projekto įgyvendinimui skirta 

mažiau ES ir savivaldybės biudžeto lėšų, nei buvo numatyta Alytaus regiono projektų sąraše 

Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11  „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Sąrašas). Iš viso projekto 

įgyvendinimui finansuoti skirta lėšų suma yra 12 842,76 Eur mažesnė, nei buvo numatyta Sąraše. 

2. Vadovaujantis Aprašo 20.1 papunkčio nuostata, kai pareiškėjui nusprendus nebeteikti 

paraiškos dėl regiono projekto finansavimo (toliau – paraiška) įgyvendinančiajai institucijai ir apie 

savo sprendimą raštu informavus savivaldybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją, turi būti 

keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Druskininkų savivaldybės administracija 2019-03-14 raštu Nr. S12-755-23.3 „Dėl projekto 

informacijos“ paprašė, iš Sąrašo išbraukti projektą „Etaloninio kraštovaizdžio formavimas 

Druskininkų savivaldybės pasienyje“, nes neteiks paraiškos įgyvendinančiajai institucijai dėl šio 

projekto įgyvendinimo. Projektas negali būti įgyvendinamas, nes nėra galimybių užtikrinti projekto 

atitikties 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau –  

PFSA) 11.2 papunkčio reikalavimui „matymo zona iki 1 km“.  

Alytaus regionui pagal priemonės 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašą iš viso skirta 2 131 629,00 Eur ES lėšų. Sąraše, atlikus minėtus 

pakeitimus,  lieka 86 163,47  Eur nesuplanuotų ES lėšų.  

Tarybai pateiktas projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų 

reikalavimų ir atitikties PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms 

stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas pagal keičiamą informaciją (3 

priedas), matyti, kad išbraukus iš Sąrašo projektą „Etaloninio kraštovaizdžio formavimas 

Druskininkų savivaldybės pasienyje“, PAFT reikalavimai dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių 

fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys nebus vykdomi 2017 metais ir 

2019-2020 metais. PAFT reikalavimai dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios 

kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, nebus vykdomi 2017-2018 metais bei 2022-2023 

metais. Sąraše likusių įtrauktų planuojamų įgyvendinti 8 projektų planuojamų pasiekti stebėsenos 

rodiklių reikšmės sumažėja, tačiau jos nėra mažesnės nei numatyta PFSA 31 punkte“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 12 tarybos narių (iš 12 dalyvavusių). 
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NUTARTA 

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

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

projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 

51/6S-38 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

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

projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


