
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-04-16  Nr. 51/6P - 7 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2019 m. balandžio 15 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2019  m. balandžio 17 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. Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

7. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

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

9. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

10. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Šarūnas Klėgeris, Alytaus centro bendruomenės atstovas; 

2. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

3. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių iš 17. 

 

Tarybos nariai Algis Kašėta ir Giedrius Samulevičius 2019-04-15 atsiuntė balsavimo lapus, 

išreikšdami savo pritarimą sprendimo projektui.  

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka išrinktos naujos savivaldybės tarybos 

nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos 

dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame 

prisiekia. 

Vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, Algio Kašėtos ir Giedrius 

Samulevičiaus įgaliojimai yra pasibaigę 2019-04-12, kai įvyko pirmasis naujos kadencijos Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jų balsai  į balsavimo rezultatus neįskaičiuojami. 

Tarybos nariai Artūras Margelis ir Valdas Petras Mikelionis posėdyje nedalyvavo, nes 2019-

05-15 įvyko pirmasis naujos kadencijos Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdis ir jų 

įgaliojimai Alytaus regiono plėtros taryboje, pasibaigė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

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

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo. 

 

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

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimas. 

Giedrės Urkienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„2018-05-23 buvo gautas Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2019- 04-

 03 raštas Nr. 2019/2-2185 „Dėl esminio regiono projekto Nr. 04.5.4-TID-516-11-0006 „Dviračių ir 
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pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio Druskininkų mieste, rekonstrukcija“ paraiškos 

pakeitimo“. Jame informuojama, kad 2019-02-12 CPVA pateiktoje Druskininkų savivaldybės 

administracijos projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio Druskininkų 

mieste, rekonstrukcija„ (toliau – Projektas), kuris Alytaus regiono plėtros tarybos 2017-01-19 

sprendimu Nr. 51/6S-5 buvo įtrauktas į Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 04.5.4-TID-516-11 

(toliau – Sąrašas), paraiškoje Nr. 04.5.4-TID-516-11-0006 (toliau – Paraiška) vertinimo metu 

nustatytas esminis Paraiškos neatitikimas projektiniam pasiūlymui, pagal Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1222.2 punktą, kai keičiami Projekto techniniai 

sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams. Projektiniame 

pasiūlyme buvo suplanuota vykdyti pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstrukciją, esančio šalia Ratnyčios 

upelio Druskininkų mieste, kuris prasideda nuo tiltelio per Ratnyčios upelį, jungiančio V. Krėvės ir 

V. Kudirkos gatves, viena tako atšaka baigiasi įsijungdama į M. K, Čiurlionio gatvę, kita atšaka 

baigiasi laiptais į Taikos g., o trečia atšaka suplanuota rekonstruojant laiptus į šlaitą ties V. 

Kudirkos g. Viso buvo suplanuota rekonstruoti 0,69 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpa. 

Tačiau Paraiškoje nurodoma, kad projekto apimtį sudaro pėsčiųjų ir dviračių tako atšakos, nuo 

tiltelio iki M. K. Čiurlionio g. ir atšakos nuo tiltelio iki Taikos g. (įskaitant laiptus į šlaitą), 

rekonstrukcija ir į Projekto apimtį neįtraukiama laiptų, vedančių į šlaitą ties V. Kudirkos g., 

rekonstrukcija, t. y. mažinamas priemonės stebėsenos rodiklis „Rekonstruotų dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“, km (kodas P.S.322) nuo 0,69 km  iki 0,66 km. 

2018-04-03 Druskininkų savivaldybės administracija pagal galiojančius teisės aktus ir, 

atsižvelgus į esminį paraiškos pakeitimą, nurodytą CPVA 2019-04-03 rašte Nr. 2019/2-2185, 

pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio 

Druskininkų mieste, rekonstrukcija“ pervertinimui.  

Projektinis pasiūlymas įvertintas teigiamai, kaip atitinkantis visus jam vertinimo išvados 2 

punkte numatytus reikalavimus (2019-04-12 projekto vertinimo išvada 51PVI/6-3). Naujai 

pasirinkta Projektu planuojamo pasiekti priemonės stebėsenos rodiklio „Rekonstruotų dviračių ir / 

ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis“, km (kodas P.S.322) reikšmė 0,66 km yra ne mažesnė nei numatyta 

Alytaus regiono plėtros plane. 

Vadovaujantis Projektų atrankos tvarkos aprašo 22.6 papunkčiu: jei įvertinus projektinį 

pasiūlymą, patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nustatoma, kad projektinis 

pasiūlymas atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte nustatytus 

reikalavimus ir keičiasi regiono projekto informacija, nurodyta regiono projektų sąraše, turi būti 

keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Sąraše keičiamas savivaldybės biudžeto lėšų dydis  iš „14 466,02“ Eur į „142 539,49“ Eur ir 

projektui numatomas skirti finansavimas iš viso iš „71 089,02“ Eur į „199 162,49“ Eur. ES lėšų 

dydis nesikeičia. Nesuplanuotos ES lėšos išlieka nepasikeitę – 7071,31 Eur.  

Patikslinus projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio Druskininkų 

mieste, rekonstrukcija“, reikalavimų, dėl PFSA numatytų sutarčių pasirašymo ir deklaruotinų lėšų, 

vykdymas nesikeičia: reikalavimas dėl sutarčių pasirašymo tikėtina bus tenkinamas tik 2018 metais, 

o reikalavimas dėl deklaruotinų lėšų nebus tenkinamas tik 2023 metais, jeigu nebus suplanuota 

likusi ES lėšų suma 7071,31 Eur. Tikėtina, kad stebėsenos rodikliai: P.S. 321 ir P.S. 322 bus 

pasiekti (pridedama Excel lentelė). 

Sąraše taip pat taisoma techninė klaida stulpelyje „Reikalavimai projektų parengtumui ir kita 

reikalinga informacija (jei taikoma)“ pataisant PFSA punkto, kurio reikalavimus turi tenkinti 

projektai, suėjus paraiškos pateikimo terminui, numerį iš „20“ į „28“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 10 tarybos narių (iš 10 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  
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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.   

   

 

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 


