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Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Vytautas Grigaravičius, Nerijus Jauneika, Algis 

Kašėta, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, Valdas Petras Mikelionis, Danutė Remeikienė, 

Giedrius Samulevičius, Tautvydas Tamulevičius, Linas Urmanavičius, Algirdas Vrubliauskas.  

Dalyvavo kviesti asmenys: Irmantas Adamonis, Birštono sav. administracijos Bendrojo 

skyriaus vyr. specialistas; Mindaugas Juknevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Veiklos organizavimo skyriaus  vyr. specialistas; Vytas Kederys, Birštono savivaldybės mero 

pavaduotojas; Erika Mockevičienė, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ekologė; 

Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės meras.  

Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.   Dėl regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano pristatymo. 

2. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos pateikimo apie atliekų tvarkymą 

Alytaus regione 2017 m.  

3.   Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano metinės ataskaitos pateikimo. 

4.   Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2017 m. 

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

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo. 

6. Dėl pastabų pateikimo Sveikatos apsaugos ministerijos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plano keitimo 

projektui. 

 

Posėdį pradėjo Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau - Taryba) pirmininkas Vytautas 

Grigaravičius. Posėdžio pradžioje jis padėkojo Alytaus regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems 

klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo grupės nariams už aktyvų darbą 

Alytaus regiono labui ir įteikė padėkas. 

 

Vytautas Grigaravičius informavo, kad posėdyje dalyvauja 12 tarybos narių (iš 12) ir 

kvorumas yra. Pasiūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę su 1 papildomu klausimu: Dėl pastabų 

pateikimo sveikatos apsaugos ministerijos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plano keitimo projektui. 

 

NUTARTA: 

Patvirtinti papildytą posėdžio darbotvarkę. 

 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

 



1. SVARSTYTA. Regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano 

pristatymas. 

 Vytautas Grigaravičius informavo, kad svarstant Vidaus reikalų ministerijoje regionų 

specializacijos klausimą, Finansų ministerijos atstovai pateikė pastabų dėl Alytaus regiono 

specializacijos krypčių, į kurias buvo atkreiptas dėmesys ir buvo patikslinta informacija. 

 Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų 

skyriaus vedėja informavo, kad svarstant ir identifikuojant Alytaus regiono specializacijos kryptis 

(toliau - Kryptys) bei jų įgyvendinimo iniciatyvas dalyvavo Alytaus regiono savivaldybių, verslo 

asocijuotų institucijų ir mokslo įstaigų atstovai. Atsižvelgiant į 2018-02-12 Vidaus reikalų 

ministerijoje vykusio susitikimo metu, kuriame buvo pristatytos Alytaus regiono specializacijos 

kryptys, viceministrų pateiktas pastabas bei į š. m. kovo mėnesį vykusių suinteresuotų regiono 

institucijų specialistų susitikimų diskusijas ir gautus pasiūlymus, buvo peržiūrėtos regiono 

specializacijos kryptys (jų kiekis ir turinys). Alytaus regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems 

klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo grupė (toliau – Darbo grupė) 

Tarybai siūlo svarstyti 3 (vietoje 6 planuotų, kurioms RPT pritarė 2017-12-19) Kryptis: 

Apdirbamosios gamybos vystymas; Turizmo vystymas ir Maisto industrijos plėtra - nuo žaliavos iki 

produkto. Pranešėja supažindino su Krypčių siekiamais tikslais, planuojamais rezultatais ir kryptis 

įgyvendinančiomis iniciatyvomis. Taip pat informavo, kad prieš Tarybos posėdį skubiai buvo 

susirinkusi Darbo grupė ir dar kartą aptarė Alytaus regiono specializacijos Turizmo vystymo 

krypties iniciatyvas bei nusprendė Tarybai siūlyti svarstyti 10 iniciatyvų, vietoje pateiktų 3 

(iniciatyvos pateiktos pristatymo skaidrėse – 2 priedas).  

 

 Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

 Ričardas Malinauskas pasiūlė Krypties „Apdirbamosios gamybos vystymas“ iniciatyvą  

„Verslui palankios inžinerinės infrastruktūros kūrimas“ papildyti veikla „Verslo plėtrai palankios 

teisinės bazės sukūrimas“. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Alytaus regione yra daugybė ežerų ir kt. 

vandens telkinių, tačiau jų pritaikymas turizmui yra labai ribojamas teisės aktų. Mano, kad siekiant 

regione sudaryti plačias galimybes panaudoti vandens telkinius turizmui, reikėtų sureguliuoti teisinę 

bazę turizmo srityje.  

 Neringa Rinkevičiūtė atsakė, kad veiklos „Palankios teisinės bazės sveikatinimo, 

sveikatingumo paslaugų pasinaudojimui kurorte valstybės lėšomis, sukūrimas“ ir „Vandenų (upių, 

upelių, ežerų) pritaikymas ir panaudojimas aktyviam poilsiniam turizmui“ yra numatytos 

planuojamoje Kryptyje „Turizmo vystymas“. 

 

 Tarybos nariai diskutavo ar yra būtina labai tiksliai detalizuoti planuojamas iniciatyvų veiklas, 

nes nurodžius tikslią vietą, adresą, plotą ir kt. informaciją, iniciatyvų įgyvendinimo metu gali būti 

sunkumų keisti objektą (-us) ar daryti kitus pakeitimus. Diskutavo, kad iniciatyvas gal reikėtų 

suplanuoti panašiu principu, kaip yra rengiamas Bendrasis planas, kuris koreguojamas kas 10 metų. 

Taip pat vyko diskusija dėl planuojamų iniciatyvų išteklių ir rodiklių detalizavimo.  

 

 Neringa Rinkevičiūtė paaiškino, kad Vidaus reikalų ministerijos atstovai, kurie yra atsakingi 

už regionų specializacijos krypčių parengimą ir jų įgyvendinimą, rekomendavo regionams kuo 

detaliau numatyti specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvas, jų veiklas, kad būtų galima 

įvertinti turimus ir reikalingus išteklius bei planuojamus pasiekti rezultatus. 

   

 Po diskusijų Tarybos nariai pritarė nuomonei, kad planuojamos iniciatyvų veiklos bus 

konkretizuojamos ir pritarė pateiktoms specializacijos kryptims ir jų iniciatyvoms, įtraukiant į 

aprašymą papildomą informaciją. 

 

 

 



PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 1. Pritarti Alytaus regiono specializacijos krypčiai „Apdirbamosios gamybos vystymas“ ir jos 

įgyvendinimo iniciatyvoms: 

1.1. Inovatyvių eko technologijų diegimas ir žiedinės ekonomikos vystymas regione; 

1.2. Verslui palankios inžinerinės infrastruktūros kūrimas; 

1.3. Klasterinės ekonomikos vystymas; 

1.4. Verslo plėtrai palankios teisinės bazės sureguliavimas. 

2. Pritarti Alytaus regiono specializacijos krypčiai „Turizmo vystymas“ ir jos įgyvendinimo 

iniciatyvoms: 

2.1. Tarptautinių kultūros renginių (teatro, operos, dainos, šokio festivalių, parodų, kongresų, 

konferencijų ir pan.) vystymas ir plėtra įrengiant kultūros centrą Druskininkuose; 

2.2.  Dzūkijos regiono pasiekiamumo gerinimas oro, geležinkelio, vandens transportu; 

2.3. Vandenų (upių, upelių, ežerų) pritaikymas ir panaudojimas aktyviam poilsiniam turizmui; 

 2.4. Palankios teisinės bazės sveikatinimo, sveikatingumo paslaugų pasinaudojimui regione 

valstybės lėšomis sukūrimas; 

 2.5. Išskirtinių specializuotų medicininio turizmo (svorio mažinimo, sveiko gyvenimo būdo, 

atstatomojo laikotarpio po plastinių, transplantacijos operacijų) būtinos bazės kurorte sukūrimas; 

 2.6. Žiemos paslaugų išplėtimas Dzūkijoje; 

 2.7. Senyvo amžiaus asmenų priežiūros paslaugų plėtra Dzūkijoje; 

 2.8. Dviračių tako apjungiančio Dzūkijos savivaldybes, Dzūkijos nacionalinį parką įrengimas 

plėtojant tarptautinį aktyvųjį turizmą dviračiais; 

 2.9. Tradicijų išlaikymas ir kompleksinis pristatymas Dzūkijoje (amatų centrai, specializuoti 

miesteliai/kaimeliai); 

 2.10. Išskirtinio istorinio paveldo infrastruktūros atkūrimas. 

 3. Pritarti Alytaus regiono specializacijos krypčiai „Maisto industrijos plėtra – nuo žaliavos 

iki produkto“ ir jos  įgyvendinimo iniciatyvoms: 

 3.1. Bitininkystės sektoriaus plėtra; 

 3.2. Mėsinės galvijininkystės sektoriaus vystymas; 

 3.3. Trumposios maisto tiekimo grandinės kūrimas. 

 4. Įpareigoti Darbo grupės narius iki 2018-03-29 pateikti Sekretoriatui posėdžio metu aptartą 

papildomą informaciją regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvų aprašymui. Pagal 

pateiktą papildomą informaciją, iniciatyvų aprašymą ir atitinkamą Veiksmų plano dalį iki 2018-03-

30 patikslina ir pateikia Sekretoriatui: Apdirbamosios gamybos vystymo krypties - Neringa 

Rinkevičiūte, Turizmo vystymo krypties - Algirdas Svirskas ir Maisto industrijos plėtra – nuo 

žaliavos iki produkto krypties -  Vidmantas Pilvinis. 

 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

2. SVARSTYTA. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos pateikimas apie 

atliekų tvarkymą Alytaus regione 2017 m. 

Erika Mockevičienė, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ekologė informavo, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. patvirtinto įsakymo Nr. 

D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių 

vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4 punktu 

bei 4.2 papunkčiu, regiono plėtros tarybai teikiama informacija apie atliekų tvarkymo sistemą 

regione ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo 

įrenginiuose. Pranešėja pateikė informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymo būdų (nelegalų 

šalinimą, kompostavimą ir perdirbimą) dinamiką 2006-2017 metais; komunalinių atliekų apskaitą 

pagal tvarkymo būdus Alytaus regione; kaip vyksta rūšiuojamasis atliekų surinkimas 

bei pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimas regione bei Birštono ir Prienų savivaldybėse. 

Akcentavo, kad 2017 metais didėjo surinktų pakuočių ir antrinių žaliavų kiekiai. Informavo apie 



mišrių (likutinių) komunalinių atliekų susidarymo dinamiką Alytaus regione 2015-2017 m. 

Supažindino, kaip vyksta atliekų tvarkymas didelių gabaritų, atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse ir su regione vykstančiu mechaniniu atliekų rūšiavimu bei jų biologiniu 

apdorojimu. Informavo, kokie 2017 metais buvo pašalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 

kiekiai ir kokia jų dinamika Alytaus regioniniame nepavojingų  atliekų sąvartyne. 

 

Tarybos nariai svarstomu klausimu pranešėjai klausimų nepateikė. 

  

Diskusija vyko dėl kvapų, sklindančių nuo Alytaus regiono atliekų centro, kuriais eilę metų 

skundžiami aplinkinių teritorijų gyventojai. Buvo kalbama apie taikomas priemones minėtai 

problemai spręsti. 

Taip pat buvo diskutuojama apie planuojamus teisės aktų pakeitimus, kurie galimai įtakos 

vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą nustatymą. Tarybos nariai pritarė nuomonei, kad reikalinga 

diskusija tarp visų regiono savivaldybių, kad nesugriauti jau sukurtos atliekų tvarkymo sistemos 

regione. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

 Pritarti informacijai apie atliekų tvarkymą ir informacijai apie mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose 2017 metais ir ją pateikti Aplinkos 

ministerijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 

 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

3. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano metinės ataskaitos 

pateikimas. 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistas pristatė Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano (toliau – Planas) metinę ataskaitą. 

Supažindino su regiono 2017 metų socialine ir ekonomine situacija. Pateikė informaciją apie 

pagrindinius šios situacijos būklės rodiklius: gyventojų skaičių; regiono demografinės senatvės 

koeficientą; BVP tenkantį vienam gyventojui; vidutinį mėnesinį darbo užmokestį Alytaus regione 

bei kitą aktualią regiono socialinę ir ekonominę situaciją atspindinčią informaciją. Informavo, kad 

iki 2017 metų pabaigos į Planą buvo įtraukti 132 projektai, kurių bendra vertė 64 450 854 Eur, iš jų 

ES paramos lėšos 47 985 900 Eur. Įgyvendinančiai institucijai buvo pateikta 81 projekto paraiška 

(61 proc. nuo visų projektų), kurių bendra vertė sudaro 47 408 020 Eur (73,55 proc. nuo visų 

projektų vertės), iš jų ES paramos lėšos - 33 904 303 Eur. 2017 metais buvo sudaryta 40 projektų 

finansavimo sutarčių (30 proc. nuo visų projektų skaičiaus), kurių bendra vertė 33 090 527 Eur 

(54,79 proc. nuo visų projektų vertės), iš jų ES paramos lėšos - 23 568 161 Eur. Įgyvendinant 27 

projektus (20 proc. nuo visų projektų) panaudota 8 861 109 Eur (13,75 proc. nuo visų projektų 

vertės) lėšų, iš kurių ES paramos lėšos - 6 789 258 Eur. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad aplinkos 

veiksniai regione iš esmės nesikeitė ir Plano strategijos bei priemonių aktualumas nesumažėjimo. 

Tarybai pateikė rekomendacijas dėl Plano įgyvendinimo ir tobulinimo.  

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Ričardas Malinauskas pasiūlė, atliekant Alytaus regiono socialinės ekonominės situacijos 

analizę, regiono rodiklius lyginti ne su Lietuvos rodikliais, o su kitų regionų (pvz. Marijampolės, 

Šiaulių, Tauragės ar kt. regionų), nes tai geriau atspindės regiono realią situaciją. 

 

Tarybos nariai siūlymui neprieštaravo. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Pritarti Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano metinei ataskaitai. 



 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

5. SVARSTYTA. Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimas 2017 m. 

          Mindaugas Juknevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Veiklos organizavimo 

skyriaus  vyr. specialistas, pateikė informaciją apie Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos (toliau - Programa) įgyvendinimą 2017 m. Jis informavo, kad situacijos analizėje 

identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais 

nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių. 

Supažindino su Programos stebėsenos rodiklių struktūra ir jų rezultatais bei Programos veiksmų 

plano įgyvendinimu. Informavo, kad per 2014–2020 metus planuojama įgyvendinti 30 projektų. 

Projektų bendras biudžetas – 14,72 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos - 10,9 mln. Eur. Iki 2017 metų 

pabaigos yra panaudota 21,45 proc. arba 3,16 mln. Eur, iš kurių ES paramos lėšų – 1,89 mln. Eur. 

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. 

 

Linas Urmanavičius klausė, kas sugalvojo Programos rodiklius ir kodėl rodiklis 1-R-2 

„Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.“ 

nenurodytas 2014-2016 metais? 

Mindaugas Juknevičius atsakė, kad rodiklius sugalvojo programos rengėjai. Informacijos 

apie rodiklių pasiekimą nepateikė regiono savivaldybės, todėl jis nenurodytas. 

Ričardas Malinauskas atkreipė dėmesį, kad Programos pristatyme apie silpnybes 

(problemas), stiprybes, galimybes ir grėsmes, nurodyta stiprybė „Gerai išvystyta susisiekimo 

infrastruktūra, užtikrintas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, 

Lenkija, Baltarusija“ ir nurodyta silpnybė „Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų 

išvystymas“. Klausė ar tai neprieštarauja vienas kitam? Sakė, kad regione jau eilę metų 

įgyvendinama nemažai susiekimo infrastruktūrą gerinančių projektų, kurie vysto susisiekimo 

sistemą ir siūlė šioje Programos ataskaitos dalyje informaciją patikslinti. 

Mindaugas Juknevičius atsakė, kad Programos įgyvendinimo 2017 m. ataskaita parengta 

pagal regiono savivaldybių administracijų pateiktą informaciją ir kad nė viena savivaldybė 

nenurodė, kad  silpnybės, stiprybės, galimybės ar grėsmės (SSGG) pasikeitė. Jeigu savivaldybės 

identifikuos, kad veiksniai ir SSGG yra pasikeitę ir nurodys priežastis, kas įtakojo programoje 

nurodytų veiksnių pokytį, tuomet bus galima tikslinti Programos įgyvendinimo ataskaitą. 

Programos pakeitimą, vadovaujantis ITVP gairėmis ir esant poreikiui, turi teisę inicijuoti 

savivaldybių administracijos.  

 

Taryba neprieštaravo išsakytai nuomonei ir pritarė nuomonei Programos ataskaitoje patikslinti 

informaciją apie regiono situacijos analizės pokyčius bei minėtos programos stebėsenos rodiklius. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

Pritarti Programos ataskaitai. Darbo grupės nariams įvertinti ir esant poreikiui pateikti 

informaciją apie regiono situacijos analizės pokyčius bei minėtos programos stebėsenos rodiklius. 

 

4. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-

908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimas. 

Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistas informavo, kad 2018 m. vasario 26 d. Druskininkų savivaldybės administracija (toliau - 

DSA) kreipėsi raštu Nr. S12-603-23.2 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano ir regiono 

projektų sąrašo tikslinimo“, prašydama pakeisti projekto „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas 

bendruomenės poreikiams” paraiškos pateikimo terminą iš „2018-03-01“ į „2018-05-31“. Termino 

pakeitimas reikalingas norint įvykdyti priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 



vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau PFSA) nustatytus parengtumo 

reikalavimus. Šie reikalavimai iki 2018 m. kovo mėn. 1 d. nėra įvykdyti, kadangi Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) suformuoto valstybinės žemės sklypo 

Leipalingio mstl., Druskininkų sav., kuriame planuojama įgyvendinti vieną iš projekto veiklų ir 

pastatyti viešąjį lauko tualetą, kadastro duomenų bylos yra perduotos VĮ Registrų centrui 

valstybinės žemės sklypo nuosavybės registravimo procedūroms atlikti. Be šių dokumentų DSA 

negali parengti agentūrai paraiškos dėl projekto finansavimo. Paraišką savivaldybės administracija 

planuoja pateikti iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.   

2018 m. kovo 14 d. Druskininkų savivaldybės administracija kreipėsi raštu Nr. S12-847-23.2 

„Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano tikslinimo“, prašydama pakeisti projekto 

„Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams” paraiškos pateikimo terminą iš 

„2018-03-30“ į „2018-05-31“. Termino pakeitimas reikalingas norint įvykdyti PFSA nustatytus 

projekto parengtumo reikalavimus. Šie reikalavimai iki 2018 m. kovo mėn. 30 d. nebus įvykdyti, 

kadangi užtruko pritarimo dėl darbų vykdymo valstybinėje žemėje derinimas su NŽT. Be suderintų 

dokumentų DSA negali parengti agentūrai paraiškos dėl projekto finansavimo. Paraišką 

savivaldybės administracija planuojama pateikti iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d. 

Pridedama 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 (2 priedas).  

Projektų paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino nukėlimas neviršija 12 

mėnesių (nukeliama 3 ir 2 mėn.), vėliausias paraiškos pateikimo terminas PFSA nenustatytas. PFSA 

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

pažeidžiamas. Dėl ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai (toliau – EK deklaruotinos lėšos) ir tarpinių stebėsenos reikšmių pasiekimo 2018 

metais, PFSA reikalavimai pažeidžiami, nes regiono projektų sąrašas buvo sudarytas 2017 metais, o 

deklaruoti EK lėšas PFSA numatyta nuo 2016 metų. PFSA regionui nustatytos galutinės stebėsenos 

produkto rodiklio P.S.364 „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus) m2“ reikšmės (125 398 m2) regionas nesiekia (planuojama, kad regionas sieks 

rodiklio P.S.364 reikšmės - 54 456 m2). 2017 m. kovo 3 d. raštu Nr. 51/6D-94, LR Vidaus reikalų 

ministerijai buvo pateiktas Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo projektas, 

informuojant, kad regionas sieks rodiklio P.S.364 reikšmės – 54 456 m2. Ministerija 2017 m. kovo 

24 d. raštu Nr. 1D-1640(22) „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano keitimo derinimo“, šį 

keitimą suderino ir jam pritarė. 

PFSA regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas – 2 816 452 Eur. Nesuplanuotos 

ES paramos lėšos -  886 947,43 Eur. 

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pasibaigė 2018 m. 

vasario 5 d. Sutikimo skelbti papildomą kvietimą Vidaus reikalų ministerija nedavė. Pagal PFSA 13 

punktą,  regionų projektų sąrašai visoms ES struktūrinių fondų lėšoms sudaromi iki 2018 m. kovo 

31 d. 

 

Ričardas Malinauskas paaiškino, kad visos derinimo procedūros užtrunka, be to 

savivaldybei yra sudėtinga rasti projektuotojus minėtų projektų techninei dokumentacijai parengti ir 

prašė pratęsti minėtų projektų paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminus. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti 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 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. 

 

BALSAVO: už - 12; prieš - 0; susilaikė - 0. 

 

Nutarta bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA. Pastabų pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo plano keitimo projektui. 

Mindaugas Juknevičius informavo, kad buvo gautos pastabos dėl Sveikatos apsaugos 

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

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plano keitimo projekto. Pastabas pateikė Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus specialistai ir joms pritarė Alytaus regiono plėtros 

tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo grupė. 

Pranešėjas supažindino su gauta pastaba: „Nesutinkame, kad regioninės priemonės Nr. 08.1.3-

CPVA-R-609 įgyvendinimui numatytos finansavimo lėšos būtų sumažintos, jas perkeliant į 

valstybinę priemonę. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 pareiškėjai ir įgyvendintojai yra pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir lėšos yra paskirstomos pagal prisirašiusiųjų skaičių. Todėl 

lėšų skyrimo suma kiekvienai įstaigai  yra labai aktuali, pagal tai bus planuojama įrangos įsigijimas 

ar statybos darbų apimtis. Nesumažintos lėšos  pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms yra 

reikalingos, kadangi daugelis įstaigų turi ir medicinos punktus kaimuose. Alytaus regionui yra labai 

svarbu pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Net 3      

(iš 5) Alytaus regiono savivaldybės patenka į tikslines teritorijas, kuriose reikalingos investicijos 

spręsti kraujotakos sistemos ligų ir onkologinių ligų sričių problemas regione esančiose tikslinėse 

teritorijose. Jeigu būtų nuspręsta, kad regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 įgyvendinimui 

numatytos finansavimo lėšos būtų sumažintos, jas perkeliant į valstybinę priemonę, tada tik su 

sąlyga, kad visos lėšos (7 747 159 Eur) bus sugrąžintos šios priemonės įgyvendinimui po 2018 m. 

Turėtų būti tiksliai žinoma ir numatoma, kaip sugrąžintos lėšos bus paskirstytos regionams bei 

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Sveikatos apsaugos ministerija turi prisiimti 

atsakomybę už tai, kad pavėlavo parengti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609  (kuris ir dabar yra 

sustabdytas) bei kitų regioninių projektų finansavimo sąlygų aprašus. Atsiradusi finansinio rodiklio 

pasiekimo rizikos problema neturėtų būti sprendžiama regionų sąskaita ir ne regionų sąskaita reikia 

mažinti lėšas taip pat labai reikalingiems ir visiems šalies gyventojams aktualiems projektams 

įgyvendinti“.  

 

Vyko diskusija svarstomu klausimu. Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad Taryba 

kategoriškai prieštarauja, kad regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 įgyvendinimui 

numatytos finansavimo lėšos būtų sumažintos, jas perkeliant į valstybinę priemonę. Taryba mano, 

Sveikatos apsaugos ministerija turi prisiimti atsakomybę už tai, kad pavėlavo parengti šios bei kitų 

regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir atsiradusi finansinio rodiklio 

pasiekimo rizikos problema neturėtų būti sprendžiama regionų sąskaita. 

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Nepritarti pateiktam derinti Sveikatos apsaugos ministerijos parengtam priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo plano pakeitimo projektui, nes regionuose šios priemonės projektai ir dabar dar 

negali būti pradėti įgyvendinti dėl Sveikatos apsaugos ministerijos laiku neparengto priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo, kuris ir šiuo metu yra dar keičiamas, o regioninių projektų 

planavimas pagal šią priemonę yra sustabdytas. 

2. Nepritarti, kad regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 įgyvendinimui numatytos 

finansavimo lėšos būtų sumažintos, jas perkeliant į valstybinę priemonę. 



3. Sveikatos apsaugos ministerija turi prisiimti atsakomybę už tai, kad pavėlavo parengti šios 

bei kitų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus. Atsiradusi finansinio rodiklio 

pasiekimo rizikos problema neturėtų būti sprendžiama regionų sąskaita. 

 

  

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


