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Dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Ričardas Malinauskas, 

Artūras Margelis, Valdas Petras Mikelionis, Giedrius Samulevičius, Tautvydas Tamulevičius, Linas 

Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas.  

Dalyvavo kviesti asmenys: Dalia Matukienė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos 

prezidentė ir Marius Varnelis, Lazdijų miesto vietos plėtros grupės vadovas.  

Nedalyvavo tarybos nariai: Nerijus Jauneika, Algis Kašėta ir Danutė Remeikienė. 

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d.  sprendimo Nr. 51/6S-3  „Dėl 

pritarimo 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pakeitimo. 

2. Dėl  Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų ES fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

3.    Dėl Alytaus regiono specializacijos krypčių. 

4. „Dėl projekto „Ekologiško transporto priemonių įsigijimo Druskininkų savivaldybėje“ 

papildomo finansavimo“. 

5. „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

Posėdį pradėjo Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius. Jis 

informavo, kad posėdyje dalyvauja 9 tarybos nariai (iš 12) ir kvorumas yra.  

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius pasiūlė tvirtinti 

posėdžio darbotvarkę su 2 papildomais klausimais: 

1. „Dėl projekto „Ekologiško transporto priemonių įsigijimo Druskininkų savivaldybėje“ 

papildomo finansavimo“. 

2. „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

NUTARTA: 

Bendru sutarimu patvirtinti papildytą posėdžio darbotvarkę. 



 

Posėdžio pradžioje, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius 

informavo, kad š. m. gruodžio 15 d. Nacionalinė regioninės plėtros taryba patvirtino Lietuvos 

regioninės politikos „Baltąją knygą tvariai plėtrai“. Pagal šį dokumentą Vyriausybė iki vasario 

pabaigos planuoja parengti regioninės politikos prioritetus ir veiksmų planą. Minėtame dokumente 

įvardyti svarbiausi valstybės iššūkiai – geografiškai subalansuotas, darnus ir tvarus augimas bei 

kokybiškų gyvenimo sąlygų sudarymas visoje Lietuvoje. Taip pat išskirti 4 regioninės politikos 

uždaviniai: sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą; užtikrinti, kad ekonomikos augimas 

būtų geografiškai subalansuotas; sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje ir pagerinti 

regionų įvaizdį. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė 

tvarką, pagal kurią bus atrenkama 1/3 socialinių ir ekonominių partnerių atstovų į regionų plėtros 

tarybas dalis. Minėta tvarka pateikta Vyriausybei tvirtinti. Ją patvirtinus, planuojama, kad 2018 m. I 

ketv. atitinkamai pasikeis regiono plėtros tarybų sudėtis. 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d.  sprendimo Nr. 

51/6S-3  „Dėl pritarimo 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektui“ 

pakeitimas. 

Marius Varnelis,  Lazdijų miesto vietos plėtros grupės vadovas, informavo, kad Lazdijų  

miesto vietos plėtros grupė pateikė Alytaus regiono plėtros tarybai 2016-2022 metų Lazdijų miesto 

vietos plėtros strategijos patikslintą projektą, prašydama pateikti tarybos sprendimu patvirtintą 

išvadą, kad vietos plėtros strategijos patikslintas projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, 

tikslus ir uždavinius. Šiuo metu minėta strategija yra rezerviniame sąraše ir yra inicijuojama nauja 

jos tvirtinimo procedūra. Informavo, kad minėtoje patikslintoje strategijoje biudžetas nepasikeitė. 

Perskirstytos strategijai įgyvendinti lėšos pagal metus. Strategijos projektas buvo tikslinamas pagal 

Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto pateiktas pastabas. 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus vyriausiosios specialistė, tarybos narius informavo, kad š. m. lapkričio 29 d. 

raštu Nr. SR-5 „Dėl regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtintos išvados“ kreipėsi Lazdijų miesto 

vietos veiklos grupė, kuri vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių (toliau - 

Taisyklių) 25.2 papunkčiu (25.2 papunktis: vietos plėtros strategijos projektas turi būti pristatytas 

atitinkamo regiono plėtros tarybai ir gauta regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad 

vietos plėtros strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius) 

pateikė Alytaus regiono plėtros tarybai 2016-2022 metų Lazdijų  miesto vietos plėtros strategijos 

patikslintą (biudžetas išliko tas pats, perskirstytos lėšos pagal metus) projektą (pridedamas), 

prašydama pateikti tarybos sprendimu patvirtintą išvadą, kad vietos plėtros strategijos patikslintas 

projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. Minėtas strategijos 

projektas buvo tikslinamas pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto pateiktas 

pastabas. Šiuo metu minėta strategija yra rezerviniame sąraše ir yra inicijuojama nauja jos 

tvirtinimo procedūra. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.51/6S-3 „Dėl pritarimo 2016 – 

2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektui“ buvo parengta Taisyklių 25.2 

papunktyje nurodyta išvada, įvertinus 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos 

patikslintą projektą, teigiama, kad 2016-2022 metų Lazdijų vietos plėtros patikslintoje strategijoje 

numatyti įgyvendinti veiksmai prisidės prie Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  

sprendimu Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2 prioriteto 

„Darni bendruomenė“ 2.1 tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.2 uždavinio  

„Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą 

tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas“  (veiksmas 1.1.1.),  2.1.3 uždavinio 

„Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms 

padidinimas“ (veiksmai 1.1.1.-1.1.2.) ir 2.1.4 uždavinio „Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, 



didinant jų atitikimo visuomenės poreikiams pagerinimas“ (veiksmai 1.1.1.-1.1.2.) įgyvendinimo. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. 51/6S-3 „Dėl 

pritarimo 2016 – 2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektui“ ir jį išdėstyti nauja 

redakcija: 

„Vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25.2 papunkčiu, Alytaus regiono 

plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1.   Pritarti 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos patikslintam projektui; 

2. Patvirtinti, kad 2016-2022 metų Lazdijų vietos plėtros patikslintoje strategijoje numatyti 

įgyvendinti veiksmai prisidės prie Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu 

Nr. 51/6S-34 patvirtinto Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano 2 prioriteto „Darni 

bendruomenė“ 2.1 tikslo „Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.1.2 uždavinio  

„Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą 

tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas“  (veiksmas 1.1.1.),  2.1.3 uždavinio 

„Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms 

padidinimas“ (veiksmai 1.1.1.-1.1.2.) ir 2.1.4 uždavinio „Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, 

didinant jų atitikimo visuomenės poreikiams pagerinimas“ (veiksmai 1.1.1.-1.1.2.) įgyvendinimo.“ 

 

BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų ES 

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

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo pakeitimas. 

Izida Baliukynienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistė, tarybos narius informavo, kad priemonės 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) 

regiono projektų sąrašo pakeitimas atliekamas Druskininkų savivaldybės projektą „Ekologiškų 

transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“, kuriame buvo numatyta įsigyti vieną 

ekologišką viešojo transporto priemonę (projekto ES fondų lėšų suma - 172 021,00 Eur), pakeičiant 

į didesnės apimties tuo pačiu pavadinimu projektą, kuriame planuojama įsigyti dvi ekologiškas 

viešojo transporto priemones (projekto ES fondų lėšų suma - 417 548,00 Eur). Projektinis 

pasiūlymas buvo gautas 2017-10-24. 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. Nesuplanuotos ES lėšos sudaro 1,00 Eur.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 11 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 (2 

priedas (Excel lentelės)). 

Pakeitus Priemonės regiono projektų sąrašą visi reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo ir 

deklaruotinų lėšų būtų tenkinami. Taip pat būti pasiekti nustatyti tarpiniai ir galutiniai Priemonės 

stebėsenos rodikliai. 

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

terminas – 2018 m. kovo 28 d. Reikalavimas, kad šis terminas nebūtų mažesnis nei 30 dienų po 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo, tenkinamas. 

 

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. 

 

BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

 

3.  SVARSTYTA. Alytaus regiono specializacijos kryptys. 

Dalia Matukienė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė, pristatė siūlomą Alytaus 

regiono misiją ir specializacijos kryptis. Siūloma Alytaus regiono misija – verslo, mokslo ir 

savivaldos bendradarbiavimas, vystant inžinerinę pramonę, maisto industriją, medienos sektoriaus 

plėtrą, turizmą, sveikatinimo, sveikatingumo ir komercinių socialinių paslaugų plėtrą, transportą ir 

logistiką.  

Pranešėja supažindino su š. m. gruodžio 11 d. Alytaus regiono savivaldybių ir socialinių bei 

ekonominių partnerių atstovų susitikime parengtais siūlymais Alytaus regiono plėtros tarybai dėl 

Alytaus regiono specializacijos krypčių, pristatė specializacijos krypčių uždavinius (siūlymas 

pridedamas): 

- Inžinerinės pramonės vystymas (modernių technologinių linijų diegimas įmonėse, aukštojo 

mokslo studijų ir mokslo taikomosios veiklos plėtra; profesinio mokymo programų tobulinimas; 

infrastruktūros pramonei įkūrimas ir naujų investuotojų pritraukimas; klasterinės ekonomikos 

vystymas); 

- Maisto industrijos plėtra – nuo žaliavos iki produkto (ekologinės žemdirbystės plėtra ir 

gyvulininkystės vystymas; maisto produktus gaminančių įmonių modernizavimas ir plėtra; 

klasterizacijos proceso vystymas; specialistų rengimas); 

- Medienos sektoriaus vertės kūrimo grandinės plėtra (racionalus ir darnus miško resursų 

tvarkymas; medienos apdorojimo, baldų ir statybos produktų gamybos plėtra; klasterizacijos 

proceso vystymas ir plėtra; specialistų rengimas); 

- Turizmo vystymas (teisinės bazės sureguliavimas; turizmo infrastruktūros plėtra; išskirtinių 

traukos objektų įrengimas; kultūrinio turizmo, pramogų ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų pasiūlos 

didinimas; susisiekimo infrastruktūros tobulinimas; Nemuno upės vandenų kelio pritaikymas ir 



panaudojimas turizmui; apgyvendinimo paslaugų paklausos didinimas; aukštojo mokslo, profesinio 

rengimo įstaigų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo stiprinimas); 

- Sveikatinimo, sveikatingumo ir komercinių socialinių paslaugų plėtra (palankios teisinės 

aplinkos sukūrimas; kurortologijos kaip mokslo srities vystymas; sveikatinimo ir sveikatingumo 

paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų plėtra; paslaugų pasiūlos ir paklausos didinimas; 

pagyvenusių asmenų priežiūros komercinių paslaugų plėtra; kvalifikuoto personalo parengimas); 

- Transporto ir logistikos vystymas (susiekimo infrastruktūros plėtra; aerodromų 

modernizavimas ir plėtra; sklypų, skirtų sandėliavimo ir logistikos veiklai, formavimas ir įrengimas; 

specialistų parengimas). 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

Buvo diskutuojama apie aukštojo mokslo studijų ir mokslo taikomosios veiklos plėtrą bei jos 

ryšį su verslu; medienos sektoriaus, turizmo, sveikatinimo, sveikatingumo ir komercinių socialinių 

paslaugų plėtrą, transportą ir logistiką. Taip pat vyko diskusija dėl aerodromų plėtros Alytuje ir 

Druskininkuose; dėl verslo plėtros Alytuje ir Alytaus rajone; dėl jaunimo pritraukimo į regioną bei 

jaunimo verslumo skatinimo. 

Tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius supažindino posėdžio dalyvius su kitų Lietuvos 

regionų specializacijos kryptimis. 

 

Tarybos nariai nepateikė siūlymų keisti, koreguoti, ar papildyti specializacijos kryptis ir/ar jų 

uždavinius. 

 

PROTOKOLIŠKAI NUTARTA: 

Pritarti šioms Alytaus regiono specializacijos kryptims: 

- Inžinerinės pramonės vystymas; 

- Maisto industrijos plėtra – nuo žaliavos iki produkto; 

- Medienos sektoriaus vertės kūrimo grandinės plėtra; 

- Turizmo vystymas; 

- Sveikatinimo, sveikatingumo ir komercinių socialinių paslaugų plėtra; 

- Transporto ir logistikos vystymas. 

 

BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Projekto „Ekologiško transporto priemonių įsigijimo Druskininkų 

savivaldybėje“ papildomas finansavimas. 

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, pristatė regiono plėtros tarybai 

pateiktą Druskininkų savivaldybės prašymą dėl projekto „Ekologiško transporto priemonių 

įsigijimo Druskininkų savivaldybėje“, kuriuo numatoma įsigyti du elektra varomus autobusus, 

papildomo finansavimo (2017-12-18 raštas Nr.S12-4036-(23.2)). Prašė tarybą pritarti minėto 

projekto įgyvendinimui didesne apimtimi ir kreiptis į LR Susisiekimo ministeriją dėl papildomų 

2.080.678 Eur ES lėšų skyrimo Alytaus regionui. Informavo, kad Druskininkų miesto teritorijos 

darnaus judumo plane, kuriam yra pritarusi LR Susisiekimo ministerija, numatyta, kad iki 2030 

metų Druskininkų kurorte keleivių pervežimui turi važinėti ne mažiau kaip 9 vnt. elektra varomi 

autobusai. Siekiant šių tikslų ir atsižvelgiant į tai, kad apie 70 proc. kurorte vykdomų veiklų 

susijusios su sveikatingumo, sveikatinimo bei turizmo sričių teikiamomis paslaugomis, būtina 

įsigyti 7 vnt. elektra varomų autobusų. 

Vyksta diskusija svarstomu klausimu. 

 



Algirdas Vrubliauskas domėjosi kaip Druskininkų savivaldybė bendradarbiauja su privačiais 

vėžėjais. 

Ričardas Malinauskas atsakė, kad savivaldybės administracija gauna visą reikalingą 

informaciją iš privačių vežėjų teikiant pavežėjimo viešąją paslaugą savivaldybėje. Esant reikalui, 

savivaldybė padengia dalį pavežėjimo išlaidų. 

 

PROTOKOLIŠKAI NUTARTA. 

1. Pritarti Druskininkų savivaldybės projekto „Ekologiško transporto priemonių įsigijimo 

Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimui didesne apimtimi. 

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją dėl Alytaus regiono ES paramos 

lėšų limito padidinimo 2.080.678 Eur 04.5.1 TID-R-518 priemonei „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių atnaujinimas“ įgyvendinti. 

 

BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo 

pakeitimas. 

Algirdas Svirskas, Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo 

skyriaus vedėjas, pristatė regiono plėtros tarybai pateiktą Druskininkų savivaldybės administracijos 

prašymą dėl projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino nukėlimo iš „2017-12-29“ į 

„2018-02-15“ (2017-12-18 raštas Nr.S12-4041-(23.2)). Paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės 

administracija, siekdama užtikrinti projekto parengtumo reikalavimų įvykdymą bei tinkamą 

paslaugų kokybę, turėjo pakartotinai skelbti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo teikiamomis 

viešosiomis paslaugomis indekso nustatymo tyrimo paslaugos pirkimą, kurį atlikus, sutartis su 

paslaugos tiekėju pasirašyta tik 2017-10-30. Pirkimo paslaugos bus užbaigtos š. m. gruodžio mėn. 

pabaigoje. Kadangi minėto tyrimo duomenys turi būti pateikti projekto paraiškoje bei sietis su 

projekto veiklomis, savivaldybės administracija nespės parengti projekto paraiškos iki gruodžio 29 

d.  

Izida Baliukynienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausiosios specialistė informavo, kad šis Alytaus regiono projektų 

sąrašo Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11 pakeitimas neturės įtakos Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 48 punkte nustatytiems reikalavimams dėl lėšų kontraktavimo ir deklaravimo. 

Pakeitus projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą, 2016 - 2017 metais 

nesukontraktuotos ir nedeklaruotos regionui nustatytos lėšų sumos išlieka tokios pačios, ir rizika 

nepasiekti 2018 metams nustatytų stebėsenos rodiklių išlieka nepakitusi. 

 

NUTARTA: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

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

tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 51/6S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

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

Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš 



Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 

BALSAVO: už - 9; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

Ričardas Malinauskas pasiūlė sekantį tarybos posėdį organizuoti 2018 m. Druskininkų 

savivaldybėje. Tiksli posėdžio data bus suderinta elektroniniu paštu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


