
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-12-21  Nr. 51/6P-16 

Alytus 

 

Rašytinė procedūra paskelbta 2018 m. gruodžio 13 d.  

Rašytinė procedūra baigta 2018  m. gruodžio 20 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.  Sigitas Leonavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

8.  Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras; 

9. Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras; 

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

11. Danutė Remeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė; 

12. Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

14. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys; 

15. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras. 

Posėdyje nedalyvavo: 

1. Norbertas Pranckus, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

2. Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas. 

 

 

Kvorumas yra. Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių iš 17. 

 

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

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio projektų sąrašo pakeitimo ir 

rezervinio projektų sąrašo panaikinimo. 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo. 

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

paslaugų infrastruktūros plėtra“ pakeitimo. 

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

priemonių diegimas“ pakeitimo. 

6. Dėl projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono 

savivaldybėje (II etapas)“ papildomo finansavimo. 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pakeitimo. 

8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo. 
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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, atsižvelgiant į 2018-11-21 Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos projektiniame pasiūlyme „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ pateiktus 

finansavimo šaltinių duomenis. Plano keitimo projekte keičiami projekto 1.1.1.2.3 „Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis Eur vietoje „78 260,00“  įrašant 

„78 261,00“; ES lėšų poreikis Eur  vietoje  „886 947,00“  įrašant „886 946,00“. 

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

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 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 duomenų, nustatytų Plane. Plano keitimo projekte keičiama: 

2.1 Projekto 1.1.1.5.1 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra Varėnos rajone“: 

2.1.1 Privačių lėšų poreikis Eur vietoje „862 874,97“ įrašant „860 244,53“ ir atitinkamai 

bendra suma. 

2.1.2 Produkto rodiklio P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)“ reikšmė vietoje „148“ įrašant 

„194“. 

2.1.3 Įrašomas produkto rodiklis P.N.051 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių 

(skaičius)“ su reikšme „274“. 

2.1.4 Produkto rodiklio P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais (GE)“ reikšmė vietoje  „387“  įrašant „433“. 

2.1.5 Produkto rodiklio P.S.333 „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis, km“ reikšmė vietoje  „2,9“  įrašant „3,1“. 

2.2 Projekto 1.1.1.5.2 „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus 

mieste“ privačių lėšų poreikis Eur vietoje „3 009 103,69“ įrašant „2 952 214,75“, ES lėšų poreikis 

Eur vietoje  „2 696 984,31“ įrašant „2 645 996,25“ ir atitinkamai bendra suma. 

2.3 Projekto 1.1.1.5.4 „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Druskininkų savivaldybėje“ privačių lėšų poreikis Eur vietoje „2 294 209,00“ įrašant „2 286 

561,87“, ES lėšų poreikis Eur vietoje „2 892 603,00“ įrašant „2 874 174,73“ ir atitinkamai bendra 

suma. 

3. Keitimas priemonėje 1.1.1.6 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ 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 keičiama projekto 1.1.1.6.1 „Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ privačių lėšų poreikis Eur vietoje „599 910,61“ įrašant „598 

643,32“, ES lėšų poreikis Eur vietoje „3 399 493,48“ įrašant „3 392 312,19“ ir atitinkamai keičiama 

bendra suma. 

4. Keitimas priemonėje 1.1.1.9 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

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

projekto 1.1.1.9.4 „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms 

reikmėms“: 

4.1 Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis Eur vietoje „54 066,00“ įrašant „35 230,89“, ES lėšų 

poreikis Eur vietoje „206 056,00“  įrašant „199 641,66“ ir atitinkamai bendra suma. 

4.2 Įrašomas produkto rodiklis P.B.209 „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per 

metus)“ su reikšme „613“. 

5. Keitimas priemonėje 1.1.2.2 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ atliekamas, 

atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės administracijos 2018-12-13 raštą Nr. S12-4423-23.2.  „Dėl 

Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“. Rašte prašoma pakeisti projektų paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminus. Prašymas grindžiamas 2018 m. gruodžio 3 d. 

Centrinės projektų valdymo agentūros raštu Nr. 2018/2-7458 „Dėl paraiškų pateikimo stabdymo“, 

kuriame nurodoma, kad keičiamas 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, todėl stabdomi paraiškų pateikimai. Keitimas 

atliekamas pagal pridedamus regionų plėtros planų rengimo metodikos 7 priedus. Plano keitimo 

projekte keičiama: 

5.1 Projekto 1.1.2.2.5 „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas rekonstruojant 

Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai 

terminas vietoje „2018-12“ įrašant „2019-06“, finansavimo sutarties sudarymo terminas vietoje 

„2019-02“ įrašant „2019-08“, projekto užbaigimo terminas vietoje „2019“ įrašant „2020“. Plano 

keitimas neesminis ir su atsakingomis institucijomis nederintas, nes terminai keičiami ne ilgesniam 

nei 6 mėn. laikotarpiui. 

5.2 Projekto 1.1.2.2.3 „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas vietoje „2019-02“ įrašant „2019-06“, finansavimo 

sutarties sudarymo terminas vietoje „2019-05“ įrašant „2019-08“. Plano keitimas neesminis ir su 

atsakingomis institucijomis nederintas, nes terminai keičiami ne ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. 

6. Keitimas priemonėje 1.1.2.3 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 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 projekto 1.1.2.3.2 „Dviračių trasų 

infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste“ savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikis, Eur vietoje  „20 400,00“  įrašant „20 050,51“, ES lėšų poreikis Eur vietoje  

„115 332,00“  įrašant „113 619,56“ ir atitinkamai keičiama bendra suma. Šis projektas yra baigtas. 

7. 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 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 projekto 

1.1.2.4.3 „Saugaus eismo priemonių diegimas Alytaus mieste“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

Eur vietoje „65 315,60“ įrašant „41 122,02“, ES lėšų poreikis Eur vietoje „250 299,00“ įrašant „233 

024,78“ ir atitinkamai keičiama bendra suma. 

8. Keitimas priemonėje 2.1.3.2 „Socialinio būsto fondo 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 projekto 2.1.3.2.2 „Būsto prieinamumo 

pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone“ savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

Eur vietoje „36 283,00“ įrašant „36 283,35“, ES lėšų poreikis Eur vietoje „205 606,00“ įrašant „205 

605,65“. Bendra lėšų suma nekinta. 
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Plano keitimai neesminiai, todėl su ministerijomis nebuvo derinti.  

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

Plano dalys. Pakeitimų langai pridedamose  Plano dalyse „4. Priemonių planas“ „5. Plano 

įgyvendinimo stebėsena“ pažymėti geltona spalva.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 15 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. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio 

projektų sąrašo pakeitimas ir rezervinio projektų sąrašo panaikinimas. 

Nijolės Vagnorienės, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistės, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2018-12-11 raštu 

Nr. BRK-5992 „Dėl informacijos pateikimo“, vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių 

,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

veiklos sričių ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 91.2 papunkčiu1, informavo Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrių apie paramos lėšų, skirtų regionams likučius, 

susidariusius atlikus visų projektų paraiškų vertinimą ir apie galimybę perkelti projektus iš 

rezervinių regionų projektų sąrašų į prioritetinius regionų projektų sąrašus. 

Vadovaujantis NMA 2018-12-11 raštu Nr. BRK-5992 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikta 

informacija, atitinkamai patikslinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio 

projektų sąrašo (toliau – prioritetinis regiono projektų sąrašas) projektų finansavimo šaltiniai pagal 

patvirtintas projektų paramos sumas. 

NMA pateiktais duomenimis, atlikus visų Alytaus regiono projektų paraiškų tvirtinimą, 

susidarė paramos lėšų likutis – 30.624,45 Eur. 

Prioritetiniame regiono projektų sąraše pagal minėtą priemonę buvo nesuplanuota 91.971,75 

Eur ir pagal NMA pateiktą informaciją apie susidariusį ES paramos lėšų likutį po projektų paraiškų 

tvirtinimo, iš viso nesuplanuota paramos lėšų suma sudaro 122.596,20 Eur. 

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

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono rezerviniame projektų sąraše (toliau – 

rezervinis regiono projektų sąrašas) yra 1 Varėnos rajono savivaldybės projektas - „Varėnos r. 

Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“, kurio įgyvendinimui suplanuota 128 038,40 Eur 

                                              
1 Taisyklių 91.2 papunktyje nustatyta: Taisyklių 90.6 papunktyje, Agentūra, atlikusi visų paramos paraiškų tvirtinimą, 

informuoja sekretoriatą apie mažesnę skirtą paramos sumą projektui įgyvendinti, nurodydama netinkamų finansuoti lėšų 

sumą pagal kiekvieną konkretų projektą. Tuo atveju, jeigu konkretaus regiono projektų vertinimo metu lieka 

nepanaudota paramos lėšų suma, kurios pakanka pirmajam eilėje esančiam rezerviniam projektui ar jo daliai, ne 

mažesnei kaip 50 proc., finansuoti, pareiškėjui sutikus, projektas perkeliamas iš rezervinio projektų sąrašo į prioritetinį 

projektų sąrašą. 
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paramos lėšų. Perkėlus minėtą projektą į prioritetinį regiono projektų sąrašą, rezerviniame regiono 

projektų sąraše pagal minėtą priemonę projektų nelieka.  

Alytaus regionui skirtas lėšų limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo 

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

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimui – 3.263.405,00 Eur. Iš Alytaus regiono 

rezervinio projektų sąrašo perkeliant projektą „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės 

įrengimas“ į prioritetinį Alytaus regiono projektų sąrašą minėtai priemonei įgyvendinti būtų 

suplanuotos visos Alytaus regionui skirtos paramos lėšos.  

Atsižvelgiant į tai, kad nesuplanuotų paramos lėšų yra mažiau, nei reikia projektui              

„Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ (toliau - projektas) įgyvendinti, 2018-12-

11 raštu Nr. 51/6D-259 „Dėl projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo klevų gatvės įrengimas“ 

įtraukimo į prioritetinį Alytaus regiono projektų sąrašą“ buvo kreiptasi (pagal Taisyklių 92 punktą2) 

į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, klausiant savivaldybės ar sutinka, kad minėtas 

projektas būtų įtrauktas į prioritetinį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimo Alytaus regiono 

projektų sąrašą su mažesne paramos suma.  

Varėnos rajono savivaldybės administracija 2018-12-12 raštu Nr. PSD-5393-(23.23) „Dėl 

projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įtraukimo į prioritetinį regiono 

projektų sąrašą“ informavo, kad sutinka, jog projektas „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės 

įrengimas“ būtų įtrauktas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimo prioritetinį Alytaus 

regiono projektų sąrašą su mažesne paramos suma (pagal Taisyklių 93 punktą3) ir nurodė, kad iš 

rezervinio regiono projektų sąrašo perkeliamo projekto į prioritetinį sąrašą keičiama ši projekto 

informacija: rezerviniame projektų sąraše nurodyta numatoma projekto pradžia iš „2018-04“ į 

„2017-07“; numatoma projekto pabaiga iš „2020-10“ į „2019-06“; projekto trukmė iš „18“ į „24“;  

paraiškos finansuoti pateikimo terminas iš „Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal 

Programos priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais  (2017-05-02 – 2017-06-

30)“ į „iki 2019 sausio 31“; finansavimo šaltiniai: (Eur) EŽŪFKP lėšos iš „128.038,40“ į 

„122.596,20“; savivaldybės biudžeto lėšos iš „32.009,60“ į „37.451,80“. Šio perkeliamo projekto 

paraiškos pateikimo terminas atitinka Taisyklių 98 punkte numatytą reikalavimą - pareiškėjai, kurių 

projektai iš rezervinio regiono projektų sąrašo įtraukiami į prioritetinį regiono projektų sąrašą, 

paraišką turi pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo patvirtintos naujos prioritetinio regiono 

projektų sąrašo redakcijos. Atsižvelgiant į iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos gautą 

sutikimą ir informaciją, pakeista iš rezervinio regiono projektų sąrašo į prioritetinį regiono projektų 

sąrašą perkeliamo projekto informacija“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

1. Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr.51/6S-23 

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

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų 

patvirtinimo“ patvirtintą, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinį 

projektų sąrašą, pakeičiant jame esančių projektų finansavimo šaltinių sumas pagal Nacionalinės 

mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas patvirtintas projektų paramos sumas; 

perkeliant iš rezervinio projektų sąrašo projektą „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės 

                                              
2 Taisyklių 92 punkte nustatyta: rezerviniame regiono projektų sąraše esančius pareiškėjus sekretoriatas apie tai 

informuoja raštu ir paklausia, ar jų pateiktą projektinį pasiūlymą įtraukti į prioritetinį regiono projektų sąrašą 

(informacinis pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos iš Agentūros 

gavimo dienos). 
3 Taisyklių 93 punkte nustatyta:  Jeigu pareiškėjas raštu sutinka (sutikimas gali būti atsiųstas el. paštu), jo pateiktas 

projektinis pasiūlymas  įtraukiamas į prioritetinį regiono projektų sąrašą. 
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įrengimas“ ir pakeičiant rezerviniame projektų sąraše nurodytą numatomą projekto pradžią iš 

„2018-04“ į „2017-07“; numatomą projekto pabaigą iš „2020-10“ į „2019-06“; projekto trukmę iš 

„18“ į „24“;  paraiškos finansuoti pateikimo terminą iš „Projekto paraiška bus pateikta paramos 

paraiškų pagal Programos priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais  (2017-05-

02 – 2017-06-30)“ į „iki 2019 m. sausio 31“; finansavimo šaltinius (Eur): EŽŪFKP lėšas iš 

„128.038,40“ į „122.596,20“; savivaldybės biudžeto lėšas iš „32.009,60“ į „37.451,80“, ir jį 

išdėstyti nauja redakcija. 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 14 d. 

sprendimo Nr.51/6S-23 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus regiono prioritetinio ir 

rezervinio projektų sąrašų patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Alytaus 

regiono rezervinis regiono projektų sąrašas, 2 punktą. 

 

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

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“ keičiamas, įtraukiant į sąrašą naują Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos projektą „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“, kuris 2018-12-12 buvo 

įvertintas, kaip atitinkantis visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus 

reikalavimus.   

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 2.816.452,00 Eur. Įtraukus į regiono projektų sąrašą projektą 

„Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ nesuplanuotos ES lėšos sudaro – 1,36 Eur. 

Vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos 2018-08-27 raštu Nr. 1D-4820 „Dėl papildomo 

kvietimo pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, Alytaus regiono projektų 

sąrašas pagal minėtą priemonę visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų limitui turi būti 

sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

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. 

Įrašius į regiono projektų sąrašą projektą „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“, 

PFSA 9.1 p. numatytas reikalavimas dėl regione suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos regiono projektų sutartys, nebus įvykdytas, t. y. pagal į sąrašo projektą 

įtrauktų regiono projektų sutarčių pasirašymo prognozę, sutartys bus pasirašytos 2018-2019 m. 

(PFSA 9.1 p. numatyta, kad sutartys turi būti pasirašytos 2016-2018 m.). PFSA 9.2 p. reikalavimas 

dėl suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai bus vykdomas tik nuo 2019 m., t. y., 2016-2018 m. tikėtina, kad PFSA numatyta 

ES lėšų suma nebus pripažinta deklaruotina Europos Komisijai. PFSA 21.3 p. numatytas 

reikalavimas dėl suplanuotų tarpinių ir galutinių priemonės stebėsenos rodiklių iš dalies nebus 

vykdomas, t. y. vietoje numatyto stebėsenos rodiklio „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 

tūkst. gyventojų“ (kodas  P.S.364) -125 398,00 kv. m., bus siekiama 73 145,00 kv. m.; vietoje 

numatyto stebėsenos rodiklio „Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo 

vietovėse“ (kodas P.S.365) – 188 kv. m., bus siekiama didesnio rodiklio – 200 kv. m.   

PFSA nenurodyti paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino 

apribojimai, t. y. PFSA 48 punkte nurodyta, kad „paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma 

regionų projektų sąrašuose“. Kaip numatyta PAFT 51 punkte – į minėtą regiono projektų sąrašą 

siūlomo įtraukti projekto „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ numatytas paraiškos 
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pateikimo terminas, nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos, 

t. y. paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas yra 2019-03-25“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės 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 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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 08.1.1-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 „Kapčiamiesčio globos namai“ įgyvendinamo projekto „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VšĮ „Kapčiamiesčio globos namuose“ (toliau - Projektas) 

ES finansavimo lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dydžiai pagal pasirašytą Projekto finansavimo 

sutartį (informacija iš SFMIS) skiriasi nuo nurodytų Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 08.1.1-

CPVA-R-407-11 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektų sąrašas). Projektų 

sąraše šio Projekto finansavimui numatyta ES lėšų suma – 124371,00 Eur, finansavimo sutartis 

pasirašyta 124371,15 Eur sumai, LR valstybės biudžeto lėšų numatyta – 21 948,00 Eur, 

finansavimo sutartis pasirašyta 21 947,85 Eur sumai, t. y. 0,15 Eur suma perskirstyta tarp šių 

finansavimo šaltinių. 

Vadovaujantis SFMIS informacija apie sudarytas sutartis ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu regiono 

projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo 

šaltinius, turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas. 

Alytaus regionui priemonės „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų 

įgyvendinimo finansavimui skirta 885 762,00 Eur ES lėšų. VšĮ „Kapčiamiesčio globos namai“ 

projektui perskirsčius tinkamų finansuoti išlaidų sumas tarp finansavimo šaltinių ir ES lėšų 

panaudojus 0,15 Eur daugiau, Projektų sąraše iš viso suplanuotų ES lėšų suma yra 885 761,15 Eur, 

t. y.  lieka 0,85 Eur nesuplanuotų ES lėšų. 

Projektų sąrašo pakeitimas neįtakoja stebėsenos rodiklių reikšmių bei Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėse numatytų reikalavimų, dėl Projektų finansavimo sąlygų apraše 

suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir 

kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 15 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 
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struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir 

jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

5. 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: 

„Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S12-4423-23.2 

kreipėsi prašydama pakeisti paraiškos pateikimo datas dviem priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektams: 

1. „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių 

infrastruktūrą“ iš 2018-12-15 į 2019-06-14 (paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 6 mėn.) 

2. „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai datą iš 2019-02-28 į 2019-06-14 (paraiškos pateikimo terminas nukeliamas 4,5 mėn.).  

Paraiškos pateikimo terminai nukeliami pirmą kartą ir ne daugiau kaip 6 mėnesiams, todėl 

teisės aktuose nustatyti apribojimai nepažeidžiami. Poreikis koreguoti paraiškų pateikimo datas 

atsirado, kai Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. 2018/2-7458 „Dėl 

paraiškų pateikimo stabdymo“ informavo Druskininkų savivaldybę apie priemonės Nr. 04.5.1-TID-

R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ minėtų projektų paraiškų pateikimo sustabdymą, nes 

keičiamos projektų finansavimo sąlygų aprašo esminės paraiškų teikimo sąlygos ir šie pakeitimai 

turės įtakos projektų paraiškų vertinimo rezultatams.  

Priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 60 punkte numatyta, kad paraiškų pateikimo paskutinė data 

nustatoma regionų projektų sąraše.  

Priemonei numatytos ir suplanuotos lėšos regiono projektų sąraše nesikeičia.  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties 

PFSA regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms 

tenkinimo vertinimas 3 priedas, parengtas pagal keičiamą informaciją. Projektų paraiškų datų 

keitimas minėtų reikalavimų vykdymo neįtakoja“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 15 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. 

 

6. SVARSTYTA. Projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas 

Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ papildomas finansavimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Š. m. rugsėjo 27 d. pasirašyta projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių 

tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ finansavimo ir administravimo sutartis, kurioje 

vietoje regiono projektų sąraše numatytų 626 057,00 Eur  ES  paramos  lėšų,  projektui  finansuoti  

skirta 236 024,60 Eur suma. Alytaus rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 30 d. raštu 

Nr. (3.10) K26-3992 „Dėl papildomo finansavimo projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0006“ 

(toliau – raštas) kreipėsi su prašymu pritarti papildomo finansavimo skyrimui projektui 

„Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“, 
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esančiam priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11 „Kraštovaizdžio apsauga“ Alytaus regiono 

projektų sąraše ir pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą. 

Rašte pateikta informacija, kad  projektas atitinka Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklių (toliau - PAFT) 196.1 papunktyje nustatytą atvejį, t. y. gavus papildomą finansavimą būtų 

nugriauta daugiau apleistų bešeimininkių statinių, nei buvo planuota prieš tai teiktame 

projektiniame pasiūlyme, būtų sukurta papildoma socialinė ir ekonominė nauda, kadangi bus 

sutvarkytas didesnis apleistos teritorijos plotas Alytaus rajone ir šiuo metu esančios pavojingos 

erdvės taps saugiomis, būtų padidintas Alytaus rajono kraštovaizdžio vizualinis estetinis 

potencialas.  

Rašte taip pat pateikta informacija, kaip projektas atitinka PAFT 197 punkte nustatytus 

reikalavimus:  

197.1 p. – projekto vykdytojas, vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomas išlaidas. 

197.3 p. – projekto vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos 

išlaidos. 

197.4 p. – skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui 

finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams skirtų lėšų limitas. 

197.5 p. - papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, 

kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis šių 

Taisyklių 25 skirsniu. 

197.6 p. - papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms veiklos išlaidoms, kurios 

atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. 

197.7 p. - papildomas finansavimas skiriamas neviršijant priemonių įgyvendinimo plane 

atitinkamai veiksmų programos priemonei numatyto finansavimo. 

197.8 p. - projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą 

veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą 

veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti šių PAFT 37 skirsnyje. 

Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas įvertino patikslintą projektinį pasiūlymą ir 2018 

m. lapkričio  26 d. nustatė, kad patikslintas projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio 

pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus. 

Įvertinus pateiktą patikslintą projektinį pasiūlymą nustatyta, kad nėra poreikio keisti 

patvirtintą regionų projektų sąrašą, nes tinkamų finansuoti projekto lėšų suma nesikeičia, nes kinta 

tik numatomų pasiekti stebėsenos rodiklių  reikšmės: 

1. Rodiklio „Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai 

(rodiklio kodas P.N.093, matavimo vienetas - skaičius)“ vietoje reikšmės „25“ planuojama pasiekti 

„69“; 

2. Rodiklio „Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas 

(rodiklio kodas R.N.091, matavimo vienetas - Ha)“ vietoje reikšmės „3,9“ planuojama pasiekti 

„7,8451“. 

Priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo apraše 

(toliau – PFSA) Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra 2 131 629,00 

Eur. Regiono  projektų  sąrašo  projekte  esančių  projektų ES lėšų suma sudaro 2 131 627,38 Eur. 

ES paramos lėšų likutis - 1,62 Eur. 

Regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi atsižvelgiant į Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – 

PAFT) 48 ir 51 punktuose nustatytus reikalavimus ir atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų 

apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

PAFT 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 atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai (toliau - EK). 
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PAFT 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties priemonės finansavimo sąlygų apraše 

regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms vykdymo 

vertinimui parengta skaičiuoklė, vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais 

pasiūlymais (3 priedas). Skaičiuoklė automatiškai paskaičiuoja, kad PFSA reikalavimas dėl 

suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys 

galimai nebus vykdomas, tačiau finansavimo sutarčių sudarymo terminų keitimai 2018 balandžio 26 

d. raštu Nr. 51/6D-82 buvo derinti su LR aplinkos ministerija. Atsakymo į raštą negauta. Rašte buvo 

nurodyta, kad negavus atsakymo, bus laikoma, kad ministerija regiono plėtros plano keitimui 

pritaria. 

Skaičiuoklė automatiškai paskaičiuoja, kad PFSA reikalavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų, 

kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2017-2018 metais tikėtina nebus 

vykdomas, nes projektai buvo pradėti įgyvendinti tik 2017 metų antrame pusmetyje. Projektų 

įgyvendinimo terminai 2018 balandžio 26 d. raštu Nr. 51/6D-82 buvo siųsti derinti su LR aplinkos 

ministerija, tačiau į raštą atsakymo negauta. Rašte buvo nurodyta, kad negavus atsakymo bus 

laikoma, kad ministerija regiono plėtros plano keitimui pritaria. Reikalavimas dėl ES struktūrinių 

fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK, 2019-2023 metais bus 

vykdomas. 

PAFT 51 p. reikalavimas, kad projekto paraiškos pateikimo terminas negali būti trumpesnis 

kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos, netaikomas, nes projekto paraiška 

yra jau pateikta. 

Pagal skaičiuoklės  automatinį skaičiavimą tikėtina, kad  PFSA 31 punkte nustatytų rodiklių 

R.N.091, P.S.338, P.N.092, „P.N.093 ir P.N.094 tarpinės stebėsenos rodiklių reikšmes nebus 

pasiektos, tačiau visos galutinės bus pasiektos 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

Pritarti projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0006 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir 

įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ (toliau – projektas) papildomam 

finansavimui (projekto vertė – 736 538,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos  – 

626 057,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 110 481,00 Eur). 

 

7. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ keičiamas, 

įtraukiant į sąrašą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektą „Turizmo trasų ir maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse, II etapas“ 

(toliau - Projektas), kuris 2018-11-20 buvo įvertintas, kaip atitinkantis visus projektinio pasiūlymo 

vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus.  

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

ES struktūrinių fondų lėšų limitas 611 420,00 Eur. Įtraukus Projektą į Alytaus regiono projektų 

sąrašo projektą, bendra regiono projektų sąrašo projektų ES lėšų suma sudaro 611 420,00 Eur. 

PFSA 12 punkte numatytas reikalavimas, kad regionų projektų sąrašas turi būti sudarytas iki 2018 

m. gruodžio 31 d. ir turi būti paskirstytos visos PFSA 9.1 p. nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų 

limito Alytaus regionui lėšos - nepažeistas. 

Regiono projektų sąrašas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau 

- PAFT) 48 ir 51 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi siekti PFSA regionui nustatytų tarpinių ir 

galutinių stebėsenos rodiklių reikšmių. Šių reikalavimų atitikties vertinimui parengtas 3 priedas. 

Į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono projektų ES paramos lėšų suma neviršija ES fondų 

lėšų limito, nustatyto PFSA. Pagal į regiono projektų sąrašą įtrauktų regiono projektų sutarčių 
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pasirašymo prognozę, projektų sutartys bus pasirašytos 2017-2019 m. ir nepažeis PFSA 9.2 p. 

reikalavimo. Pagal regiono projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai 

prognozę, lėšos bus deklaruojamos per penkerius metus (2017-2021 m.), taip kaip numatyta PFSA 

9.3 papunktyje, tačiau 2017-2018 metais tikėtina, nebus deklaruota PFSA numatyta ES lėšų suma. 

PFSA 24.2 papunktyje nustatyta, kad turi būti siekiama PFSA 24.1 papunktyje nustatyto 

stebėsenos rodiklio reikšmės, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas 

tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes. 3 priedo skaičiuoklėje automatiškai apskaičiuota, 

kad PFSA 24.2 papunktyje numatyto rodiklio P.N.817 „Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai“ 

tarpinė reikšmė tikėtina nebus pasiekta, o galutinė reikšmė - bus viršyta, nes į regiono projektų 

sąrašą įtrauktuose projektuose numatyta pasiekti didesnę galutinę rodiklio reikšmę - 628 (PFSA 

nustatyta galutinė reikšmė 121). 

PFSA nenurodyti paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino 

apribojimai.  

Kaip numatyta PAFT 51 punkte, į minėtą regiono projektų sąrašą siūlomo įtraukti Projekto 

numatytas paraiškos pateikimo terminas nėra trumpesnis nei 30 dienų nuo Projekto įtraukimo į 

regiono projektų sąrašo dienos (paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas yra 2019-

03-29, įtraukimas į regiono projektų sąrašą planuojamas iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos)“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

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

 

NUTARTA: 

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

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 51/6S-39 „Dėl Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 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 04.5.1-TID-R-518 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimas. 

Vido Raštikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, parengtame aiškinamajame rašte nurodyta: 

„Priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) regiono projektų sąrašo pakeitimas atliekamas, įtraukiant Alytaus 

miesto savivaldybės projektą „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas 

Alytaus mieste“, kuriame numatyta įsigyti dvi ekologiškas viešojo transporto priemones (projekto 

ES fondų lėšų suma - 345 177,00 Eur. Projektinis pasiūlymas buvo gautas 2018-10-12. Jį įvertinus, 

parengta išvada, kad projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 

2 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą. 

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

struktūrinių fondų lėšų limitas – 1 263 272,00 Eur, įtraukus projektą į Priemonės regiono projektų 

sąrašą, jo ES lėšų suma sudarys 1 263 271,00 Eur. Nesuplanuotos ES lėšos sudarys 1,00 Eur.  

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 p. nustatyta, kad regiono projektų sąrašai 

turi būti sudaryti iki 2017-11-30 m. Atsižvelgiant į tai, 2018-09-14 raštu Nr.51/6D-182 buvo 

kreiptasi į Susisiekimo ministeriją, prašant leisti panaudoti nepanaudotas ES paramos lėšas. 

Susisiekimo ministerija 2018-09-24 raštu Nr. 2-13290 informavo, kad neprieštarauja, kad likusios 

nesuplanuotos priemonės 04.5.1-TID-R-518 ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ Alytaus regionui skirtos lėšos būtų panaudotos ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

sudarytas galutinis Priemonės regiono projektų sąrašas. 
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Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 16 p., regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi, 

atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus 

reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. 

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 PFSA suplanuotas ES 

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

būti pripažintos deklaruotinomis EK. Vadovaujantis aprašo 12.2 papunkčiu, kartu su regiono 

projektų sąrašo projektu, regiono plėtros tarybai pateikiamas Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties Priemonės PFSA regionams 

nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo 

vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais (3 

priedas). 

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. 

Projekto, siūlomo įtraukti į regiono projektų sąrašą, planuojamas paraiškos pateikimo 

terminas – 2019 m. birželio 30 d. Reikalavimas, kad šis terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo, tenkinamas“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Sprendimo projektui pritarė - 15 tarybos narių (iš 15 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.  

 

Tarybos narių balsavimo lapai pridedami. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Nijolė Vagnorienė 

 

 

 

 

 

 

 


