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Posėdis įvyko 2018 m. spalio 15 d. 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grigaravičius. 

Posėdžio sekretorė Nijolė Vagnorienė. 

Dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Česlovas Daugėla, Vytautas Grigaravičius, 

Vytautas Junevičius, Algis Kašėta, Šarūnas Klėgeris, Ričardas Malinauskas, Artūras Margelis, 

Valdas Petras Mikelionis, Danutė Remeikienė, Giedrius Samulevičius, Lina Sosunovičienė, Linas 

Urmanavičius.  

Dalyvavo kviesti asmenys: Donatas Baltrušaitis, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų 

planavimo departamento Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis 

specialistas; Donatas Jankauskas, „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas; Valė 

Zdanavičienė, Alytaus kolegijos lektorė. 

Kvorumas yra. Dalyvavo 13 Alytaus regiono plėtros tarybos narių iš 18. 

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto rengimo ir atliktos esamos būklės 

analizės septynių sektorių rezultatų pristatymas. 

2. Projekto „Nepamiršk parašiuto“, skirto jaunimo finansinio švietimo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymui, pristatymas. 

3. Dėl lėšų Alytaus regioniniam gamtos ir technologijų mokslų atviros prieigos centro 

kūrimui skyrimo. 

4. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 51/6S-33 „Dėl 

atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo. 

5. 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. 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo. 

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

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  pakeitimo. 

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

priemonių diegimas“ pakeitimo. 

9. Informacija apie projektinio pasiūlymo „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, 

įgyvendinimas“ patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, pervertinimą. 

10. Informacija apie regioninių priemonių įgyvendinimą Alytaus regione.  

11. Kiti klausimai. 

 

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

Grigaravičius. Informavo, jog tai yra pirmasis žodinės procedūros tvarka organizuojamas posėdis, 

kuriame dalyvauja 4 iš 6 nuo š. m. gegužės 7 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sudėtį papildę 

socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai ir dalyvaujantiems posėdyje naujiems nariams 



pasiūlė prisistatyti. Tarybai prisistatė posėdyje dalyvavę socialinių ir ekonominių partnerių atstovai:  

Česlovas  Daugėla, Vytautas Junevičius Šarūnas Klėgeris ir Lina Sosunovičienė  

 

Vytautas Grigaravičius informavo, kad posėdyje dalyvauja 13 tarybos narių iš 18 ir 

kvorumas yra. Informavo, kad Tarybos narys Sigitas Leonavičius iš anksto informavo Tarybą, kad 

nedalyvaus posėdyje, nes yra išvykęs į komandiruotę. Tarybos darbo reglamento 33 p. nustatyta 

tvarka jis buvo informuotas, kad gali pateikti Tarybai savo nuomonę numatomais Tarybos posėdyje 

svarstyti klausimais Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos posėdžio lape. Sigitui Leonavičiui  buvo 

išsiųstas el. paštu Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos posėdžio lapas, tačiau savo nuomonės dėl 

planuojamų posėdyje svarstyti klausimų, jis nepareiškė. 

 

Pasiūlė tvirtinti posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto rengimo ir 

atliktos esamos būklės analizės septynių sektorių rezultatų pristatymas. 

Donatas Baltrušaitis,  Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento 

Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, supažindino 

Tarybos narius su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto rengimo procesu. 

Informavo apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto rengimo eigą, atliktą 

esamos būklės analizę bei tolimesnį šio dokumento rengimo etapą.  

 

Vyko diskusija. Tarybos nariai diskutavo dėl bendradarbiavimo rengiant Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano projektą. 

 

2. SVARSTYTA. Projekto „Nepamiršk parašiuto“, skirto jaunimo finansinio švietimo, 

pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymui, pristatymas. 

Donatas Jankauskas, „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas, Tarybai pristatė 

projektą „Nepamiršk parašiuto“, kurio tikslas - padėti jaunuoliams susiorientuoti iš pirmo žvilgsnio 

nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo 

pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis. Pristatė projekto veiklas, etapus ir pakvietė regiono 

savivaldybes jame dalyvauti. 

 

3. SVARSTYTA. Lėšų Alytaus regioniniam gamtos ir technologijų mokslų atviros 

prieigos centro kūrimui skyrimas. 

 

Tarybos narė Danutė Remeikienė pareiškė, kad ji nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, nes 

balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 

 

Valė Zdanavičienė, Alytaus kolegijos lektorė, Tarybai pateikė informaciją apie Alytaus 

regioninio gamtos ir technologijų mokslų atviros prieigos centro steigimą (toliau - STEAM). 

Supažindino su esama situacija kuriant tokius centrus Lietuvoje. Informavo, kad STEAM centrų 

kūrimas – projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ nauja 

veikla, kuri numatyta įgyvendinti 2019-2021 metais. Projektą vykdys Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Sakė, kad minėto centro Alytaus kolegijoje steigimui iš 

Europos Sąjungos fondų numatyta skirti patalpų remontui 40 tūkst. eurų suma ir kreipėsi į Tarybą, 

prašydama skirti dar 56 tūkst. eurų patalpų įrengimui pagal specifinius reikalavimus, įrengiant 

vandentiekio ir nuotekų tinklus, elektros instaliaciją bei oro ištraukimą, skysčiams atsparią grindų 

dangą 

 

Vyko diskusija. Tarybos nariai diskutavo apie lėšas, reikalingas moksleiviams atvykti į 

steigiamą STEAM centrą, apie STEAM planuojamas teikti paslaugas, programas, minėto centro 



patalpų remontą ir apie galimybes kurti savivaldybėse laboratorijas, kuriose moksleiviams bus 

teikiamos ugdymo ir užimtumo paslaugos.  

 

Vytautas Grigaravičius paminėjo, kad Alytaus regiono plėtros taryba savo lėšų neturi, todėl 

negali prisidėti prie minėto centro kūrimo.  

Algis Kašėta priminė, jog anksčiau, kai buvo Tarybos posėdyje diskutuojama apie šio centro 

kūrimą ir savivaldybės buvo kviečiamos dalyvauti projekte, nebuvo kalbama apie kuriamo centro 

patalpų remontą. Todėl Varėnos rajono savivaldybė numatė tik lėšas mokinių pavežėjimui į Alytų 

(apie 3,5 tūkst. Eur).  

Arvydas Balčiūnas teigė, kad pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybės negali skirti savo 

lėšų kitiems nuosavybės teises priklausantiems objektams. 

Ričardas Malinauskas sakė, kad šio projekto įgyvendinimas yra geras sumanymas, tačiau  

mano, kad savivaldybėms vežti vaikus į Alytuje kuriamą STEAM centrą ekonomiškai yra 

nenaudinga. Sakė, kad Druskininkų savivaldybė iš karto numatė, kad ateityje gali reikėti 

savivaldybėms prisidėti prie projekto įgyvendinimo, kuriant minėtus centrus įgyvendinimo ir 

atsisakė jame dalyvauti.  

Lina Sosunovičienė sakė, kad projekto idėja yra gera, tačiau labai svarbu ne tik patalpų 

remontas, bet ir kuriamo centro programų turinys. Suabejojo ar Alytaus kolegija savo jėgomis galės 

parengti programas šio centro įveiklinimui. 

  

Taryba nepriėmė sprendimo svarstytu klausimu. 

 

4. SVARSTYTA. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo           

Nr. 51/6S-33 „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimas. 
Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vyr. specialistė informavo, kad 2018-09-17 gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

raštas Nr. 1D-4614 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo 

grupių tikslinimo“, kuriuo prašoma, vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-

480, 27 p. regionų plėtros tarybas deleguoti po vieną pagrindinį narį ir po vieną pakaitinį narį į 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, jeigu 

pasikeitė regiono plėtros tarybos anksčiau deleguotas narys (nurodant vardą, pavardę, pareigas ir 

kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą). Sakė, kad Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 

m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-33 „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ į minėtą darbo grupę buvo 

deleguotas Gintautas Salatka, kuris nuo 2017 m. rugsėjo mėn. nėra Alytaus regiono plėtros tarybos 

narys, pakaitiniu nariu deleguotas  Alytaus regiono plėtros tarybos narys Giedrius Samulevičius. 

 

Artūras Margelis pasiūlė deleguoti Valdą Petrą Mikelionį, Alytaus regiono plėtros tarybos 

narį, į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo 

grupę. 

 

Kitų siūlymų nebuvo.  

 

NUTARTA: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 51/6S-33 „Dėl 

atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupę“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

„Vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 



„Dėl integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ 27 

punktu,  

1. Deleguoti Valdą Petrą Mikelionį, Alytaus regiono plėtros tarybos narį į Alytaus regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę nariu. 

2. Deleguoti Giedrių Samulevičių, Alytaus regiono plėtros tarybos narį į Alytaus regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę pakaitiniu 

nariu.“ 

BALSAVO: už - 13; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

5. 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. 

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

specialistas informavo, kad atsižvelgiant į savivaldybių pateiktą informaciją ir pagal galiojančius 

teisės aktus, Alytaus regiono plėtros 2014 - 2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimai dalyje „Priemonių 

planas“ atliekami: 

1. Priemonėje 1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra“, atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau - ARSA) 

2018-09-20 raštą Nr. (3.10)K26-3407 „Dėl projekto „Dėl projekto „Kompleksinė Miklusėnų 

gyvenvietės plėtra“, kuriuo ARSA kreipėsi dėl kvietimo skelbimo projektiniams pasiūlymams teikti 

pagal 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ ir prašė 

patikslinti minėto projekto įgyvendinimo etapus. Informacija keičiama pagal pateiktą 7 priede 

informaciją, t.y. keičiama projekto 1.1.1.2.3 „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ 

įgyvendinimo etapų informacija: įtraukimas į regiono projektų sąrašą,  paraiškos pateikimas 

įgyvendinančiajai institucijai,  finansavimo sutarties sudarymas ir projekto užbaigimas. Plano 

pakeitimas yra esminis ir buvo suderintas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau 

- Ministerija). Ministerija iki numatyto termino pastabų nepateikė, o ministerijos atstovas  

informavo telefonu, kad dėl priemonės 1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. 

gyventojų) atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimų pastabų neturi. Atlikus pakeitimus 08.2.1-CPVA-R-

908 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 9.1  p. nurodytų terminų, dėl  

minėtai priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys, numatytos pasirašyti Alytaus regionui, nebus laikomasi. Taip pat atsižvelgiant į PFSA 13 

p. reikalavimus: regionų projektų sąrašai visoms pagal PFSA 9 punktą regionams paskirstytoms ES 

struktūrinių fondų lėšoms turi būti sudaryti iki 2017 m. gruodžio 31 d., o pagal Aprašo 11.2.4 p. 

nurodytą remiamą veiklą – iki 2018 m. kovo 31 d.,  Alytaus regiono plėtros taryba 2018 m. rugsėjo 

24 d. raštu Nr. 51/6D-204  „Dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) ES fondų lėšų limito dalį, skirtą 

Alytaus regionui“,  kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, prašydama leisti 

sudaryti regiono projektų sąrašą pagal minėtą priemonę visam priemonės ES lėšų limitui iki š. m. 

gruodžio 31 d. Ministerija 018-09-27 raštu Nr. 1D-4820(22) pritarė papildomo kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus skelbimui pagal 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“ ir nustatė, kad Alytaus regiono projektų sąrašas visam Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat informavo, 

kad PFSA 21.3 p. reikalavimas dėl tarpinės bei galutinės stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimo 

reikalavimų įgyvendinimo neatitinka PFSA nustatyto reikalavimo, tačiau šis tai yra suderinta su 

Ministerija. 

2. Priemonėje 1.1.1.5 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

(toliau - AMSA) 2018-09-24 raštą Nr. SD-10259(36.102.) „Dėl lėšų poreikio geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijai pagal priemonę 5.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ ir elektroniniu paštu gautą patikslinimą, atliekami pakeitimai pagal pateiktą Regionų 



plėtros planų rengimo metodikos 7 priede informaciją. Keičiama projekto 1.1.1.5.2 „Geriamojo 

vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ finansavimo šaltinių lėšų 

poreikio informacija. Taip pat pažymėjo, kad Tarybai š. m. spalio  5 d. išsiųstame aiškinamajame 

rašte buvo nurodyta, kad tikslinamas projekto 1.1.1.5.2 „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas Alytaus mieste“ lėšų poreikis, tačiau ši informacija nebuvo pakeista Tarybai 

išsiųstoje Alytaus regiono plėtros 2014 - 2020 m. plano (toliau - Planas) keitimo sprendimo 

projekto dalyje „Priemonių planas“. Ši techninė klaida ištaisyta.  

Taip pat, atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (toliau - LRSA) 2018-09-

24 raštą Nr. 1-2644 „Dėl priemonės  05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  projekto Nr. 

1.1.1.5.3 duomenų regiono plėtros plane keitimo“,  keičiama projekto 1.1.1.5.3 „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ 

finansavimo šaltiniai pagal 7 priede pateiktą informaciją. 

Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau - ARSA) elektroniniu  

paštu gautą 7 priedą dėl regiono plėtros plano keitimo, keičiama projekto 1.1.1.5.5 „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ finansavimo 

šaltinių informacija. 

Taip pat informavo, kad Plano keitimas atliekamas atsižvelgiant į tai, kad minėtuose 

savivaldybių administracijų raštuose ir pateiktų 7 priedų informacijoje, buvo kreiptasi dėl 

papildomo finansavimo skyrimo minėtiems projektams poreikio. Papildomas finansavimas 

numatomas skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijos 

veiklai. Atsižvelgiant į tai, projekto kodai papildomi veikla Nr. 50 „Kita (nepriskirta kitoms 

grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos“ ir atitinkamai patikslinami projektų kodai. Ši veikla 

pasirinkta, nes regionų plėtros planų rengimo metodikoje nėra nustatytos veiklos susietos su 

inventorizacija. 

Kadangi Plano pakeitimas yra neesminis, Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Pakeitus planą priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 9.2 p. reikalavimas, kad 2018 m. turėtų būti 

pasirašytos  projektų sutartys visam regionui skirtam limitui, bus pažeistas, nes dar negauti 

savivaldybių papildomo finansavimo prašymai vertinimui, taip pat inventorizacijos veiklai 

įgyvendinti nesuplanuota visa regionui skirta ES paramos lėšų  suma - 483 811,13 Eur. 

Nesuplanuota ES paramos lėšų suma – 371 141,54 Eur. PFSA reikalavimo dėl tarpinių ir galutinių 

stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo Plano keitimas neįtakoja. 

3. Priemonėje 1.1.1.7 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“, atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

(toliau - LRSA) 2018-09-24 raštą Nr. 1-2597 „Dėl priemonės  05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ regiono plėtros 

plano keitimo “, keičiama pagal pateiktą 7 priede informaciją. Keičiama projekto 1.1.1.7.3 

„Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra  Lazdijų, Varėnos rajonų ir 

Druskininkų savivaldybėse II etapas“ įgyvendinimo etapų informacija: įtraukimas į sąrašą, 

paraiškos  pateikimas  įgyvendinančiajai  institucijai,  finansavimo sutarties sudarymas ir projekto 

užbaigimas. Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su atsakingomis 

ministerijomis nebuvo derinamas. Plano keitimas atliekamas, nes LRSA informavo, kad nesuspės 

parengti projektinio pasiūlymo Plane numatytam terminui. Pakeitus Planą 05.4.1-LVPA-R-821 

priemonės „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.2 p. nurodytų terminų dėl Priemonei skirtų ES 

struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus 

regionui, tikėtina bus laikomasi. PFSA 12 p. reikalavimas, kad regionų projektų sąrašai visoms 

pagal PFSA 9.1 p. regionams paskirstytoms ES struktūrinių fondų lėšoms sudaromi iki 2018 m. 

gruodžio 31 d., tikėtina nebus pažeistas, nes LRSA planuoja pateikti projektinį pasiūlymą 

vertinimui iki 2018-10-31. PFSA 24.2 p. nustatyto reikalavimo dėl tarpinės stebėsenos rodiklio 



reikšmės pasiekimo tikėtina nebus laikomasi, tačiau šis neatitikimas buvo derintas su Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerija 2018-01-23 raštu Nr. 51/6D-15, tačiau galutinių stebėsenos rodiklių 

reikšmių pasiekimas, tikėtina bus vykdomas. 

4. Priemonėje 1.1.2.1 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - AMSA) 2018-

09-11 raštą  SD-9831(36.102.) „Dėl projekto „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių 

įsigijimas Alytaus mieste“, kuriuo informuojama, kad AMSA teiks pakartotinai projektinį 

pasiūlymą pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ vertinimui ir prašoma Plane patikslinti projekto įgyvendinimo etapus pagal 

pateiktą 7 priede informaciją. Keičiama projekto 1.1.2.1.1 „Nekenksmingų aplinkai viešojo 

transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“ įgyvendinimo etapų informacija: įtraukimas į 

sąrašą,  paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai, finansavimo sutarties sudarymas ir 

projekto užbaigimas. Plano pakeitimas yra esminis, todėl Plano pakeitimo projektas buvo suderintas 

su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Ministerija). Ministerija 2018-09-21 raštu 

Nr.13262 informavo, kad Plano keitimui neprieštarauja ir leidžia pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ į regiono projektų sąrašą 

įtraukti projektus iki 2018-12-31. Pakeitus Planą PFSA 10.2  p. nurodytų terminų dėl priemonei 

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

Alytaus regionui, nebus laikomasi ir PFSA 24 punkte nustatyto reikalavimo dėl tarpinių ir galutinių 

stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo nebus vykdoma, tačiau šie neatitikimai reikalavimams 

suderinti su Ministerija. 

5. Priemonėje 1.1.2.2 „Darnaus judumo priemonių diegimas“, atsižvelgiant į Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos (toliau - AMSA) 2018-09-05 raštą SD-9599(36.102.) „Dėl projekto 

pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“ keičiama pagal pateiktą 

7 priede informaciją. Keičiama projekto 1.1.2.2.1 „Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus 

mieste“ įgyvendinimo etapų informacija: paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai,  

finansavimo sutarties sudarymas,  projekto užbaigimas. Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano 

pakeitimo projektas su atsakingomis ministerijomis nebuvo derinamas. Pakeitus Planą 04.5.1-TID-

R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

(toliau – PFSA) 10.3  p. nurodytų terminų dėl  priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl 

kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, numatytų Alytaus regionui, nebus laikomasi, 

tačiau šis neatitikimas buvo derintas su atsakinga ministerija. PFSA numatyta, kad  sutartys dėl 

projektų finansavimo sutartys turi būti sudarytos dėl 50 proc. ES paramos lėšų  skirtų regionui 2018 

metais ir 50 proc. - 2019 metais. Regione planuojama įgyvendinti du projektus, kurių finansavimas 

nėra vienodas. Sutarties pasirašymas dėl projekto finansavimo, kuriam numatytas mažesnis 

finansavimas, Plane numatyta 2018 m., o dėl didesnės apimties projekto finansavimo, sutarties 

pasirašymas numatytas 2019 m. Todėl šis reikalavimas nebus vykdomas. PFSA 14 p. reikalavimas, 

kad regionų projektų sąrašai visoms pagal PFSA 10.1 p. regionams paskirstytoms ES struktūrinių 

fondų lėšoms sudaromi iki 2018 m. spalio 31 d., tikėtina nebus pažeistas, nes projektinis pasiūlymas 

dėl šio projekto įgyvendinimo yra vertinamas. PFSA 26 punkte nustatyto reikalavimas dėl galutinės 

stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimo tikėtina bus vykdomas. 

6. Priemonėje 2.1.3.2 „Socialinio būsto fondo plėtra“, atsižvelgiant į Centrinės projektų 

valdymo agentūros (toliau - CPVA)  2018-09-05 raštą  2018/02-5278 „Dėl projekto Nr. 08.1.2-

CPVA-R-408-11-0002 sutarties esminio keitimo“, t.y. Planas keičiamas pagal pateiktą informaciją, 

kad sutartyje keičiamas projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-11-0002 „Socialinio būsto plėtra Alytaus 

mieste“ įgyvendinimo terminas į 2019 m. rugpjūčio 30 d. Atsižvelgiant į tai keičiama Plane esančio 

projekto 2.1.3.1.3 „Socialinio būsto plėtra Alytaus mieste“ įgyvendinimo etapo informacija - 

projekto užbaigimas. Plano pakeitimas yra neesminis, todėl Plano pakeitimo projektas su 

atsakingomis ministerijomis nebuvo derinamas. Plano keitimas neįtakoja 08.1.2-CPVA-R-408 

priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų dėl ES 

paramos lėšų panaudojimo ir tarpinės bei galutinės stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimo 

reikalavimų įgyvendinimo. 



7. Priemonėje 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ keičiama pagal SFMIS duomenis, vykdant Plano įgyvendinimo stebėseną. 

Keičiamas projekto 2.1.4.1.4 „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I 

etapas“ pavadinimas į „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“. Pavadinimas 

sutrumpintas, nes į SFMIS talpinamų projektų pavadinimai negali viršinti 150 ženklų. Taip pat 

ištaisoma techninė klaida. 7 priede, pridėtame prie Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

2018 m. balandžio 13 d. rašto Nr. SD-4401(36.102.) „Dėl projektų pagal 10.1.3-ESFA-R-920 

priemonę“, buvo įrašytas sutrumpintas projekto 2.1.4.1.6 „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas 

ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose. II etapas“ pavadinimas atsižvelgiant į tai kad į SFMIS talpinamų projektų 

pavadinimai negali viršinti 150 ženklų. Plane įrašomas projekto pavadinimas pakeičiant į 

„Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus m. sav. 

administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. II etapas“. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, atitinkamai 

atliekami pakeitimai ir kitose susijusiose Plano dalyse.  

 

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. 

 

BALSAVO: už - 13; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimas. 

Vidas Raštikis informavo, kad buvo keiptasi į Alytaus rajono (toliau – ARSA), Alytaus 

miesto (toliau – AMSA) ir Varėnos rajono (toliau – VRSA) savivaldybių administracijas (2018 m. 

rugsėjo 5 d. raštai Nr. 51/6D-182/183/184) informuojant, kad vykdant projektų įgyvendinimo 

stebėseną nustatyta, jog 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse“ regiono projektų sąraše esančių projektų: „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, „Teikiamų paslaugų procesų 

tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose. I etapas,“ „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

Varėnos rajono savivaldybėje“ faktinis lėšų poreikis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis, neatitinka 

nustatytų regiono projektų sąraše. Pagal SFMIS duomenis nustatyta, kad pasirašytose projektų 

finansavimo ir  administravimo  sutartyse nustatytos mažesnės finansavimo šaltinių sumos: 

 Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono 

savivaldybėje“:  ES  paramos  lėšų - 163 907,37 Eur, vietoj sąraše numatytų - 179 349,00 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų - 28 924,84 Eur, vietoje sąraše numatytų - 31 650,00 Eur. 

  Projektui „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“: ES  paramos  lėšų 

- 183 339,18 Eur, vietoj sąraše numatytų - 199 603,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų - 32 353,98 

Eur, vietoje sąraše numatytų - 35 224,00 Eur. 

  Projektui „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“: ES  paramos  lėšų - 146 823,49 Eur, vietoj sąraše numatytų - 157 070,00 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšų - 25 910,03 Eur, vietoje sąraše numatytų - 27 718,24 Eur.    

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22.2 p., sąrašas turi būti keičiamas regiono 



projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam projektui sąraše ir 

jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui 

skyrimo. ARSA 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. (3.10) K26-3406, AMSA 2018 m. rugpjūčio 19 

d. raštu Nr. SD-9804(36.102.) ir VRSA 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. PSD-3813-(23.23.) 

informavo, kad neplanuoja kreiptis dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams. Atsižvelgiant  į  

gautą  informaciją, parengtas  sąrašo  keitimo  projektas, sumažinant minėtų projektų finansavimo 

lėšų šaltinių sumas pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytas sumas.   

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 (toliau - PAFT) 48 ir 51 p. 

nustatytus reikalavimus (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) ir PFSA regionams nustatytas 

siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Paminėjo, kad buvo parengtas ir 

pateiktas atitikties vertinimui 3 priedas  

Regiono projektų sąrašo projekte bendra projektų ES lėšų suma sudaro 770 808,04 Eur, ES  

paramos  lėšų,  skirtų  priemonės  įgyvendinimui, likutis,  sudaro - 211 952,96 Eur. Į regiono 

projekto sąrašą dar nėra įtrauktas projektas „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. II 

etapas“, kurio įgyvendinimui planuojama panaudoti 170 000 Eur ES paramos lėšų.  PFSA 

numatyta, kad visam 9.1 p. numatytam limitui turi būti pasirašyta 2018-12-31. Šis reikalavimas 

nebus įvykdytas, nes minėtą projektą vertinimui AMSA planuoja pateikti tik 2019 metais. 

PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui dėl ES struktūrinių fondų 

lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai 2016-2023 metais,  

tikėtina bus pažeisti nepanaudojus ES paramos dalies, dėl kurios panaudojimo nepasirašytos 

sutartys. PFSA reikalavimo dėl stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo regiono projektų sąrašo 

pakeitimai neįtakoja.  

Informavo, kad taip pat atliekamas techninis taisymas, t.y. patikslinamas projekto 

pavadinimas, nes vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną ir pagal ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis 

nustačius, kad projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“ 

pavadinimas sutrumpintas į „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“. 

Pavadinimas sutrumpintas, SFMIS dėl riboto ženklų skaičiaus. Atsižvelgiant į tai, keičiamas minėto 

projekto pavadinimas regiono projektų sąraše. 

NUTARTA: 

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 - 13; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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

„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  pakeitimas.  



Vidas Raštikis informavo, kad 2018 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 51/6D-190 Alytaus rajono 

savivaldybės administracija informuota, jog vykdant regiono projektų įgyvendinimo stebėseną, 

pagal SFMIS pateiktus duomenis nustatyta, kad 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių 

takų rekonstrukcija ir plėtra“ regiono projektų sąraše esančio projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

plėtra Simno seniūnijoje“ pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis mažesnei 

sumai, nei numatyta regiono projektų sąraše, t.y. ES  paramos  lėšų suma - 84 107,13 Eur, vietoje 

numatytos regiono projektų sąraše sumos - 91 170,00 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos - 14 842,43 

Eur, vietoje – 19 170,00 Eur. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22.2 p., sąrašas turi būti 

keičiamas regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam 

projektui regiono projektų sąraše ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo 

finansavimo regiono projektui skyrimo. 2018 m. rugpjūčio 20 d. Alytaus rajono savivaldybės 

administracija raštu Nr. (3.10) K26-3408 „Dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno 

seniūnijoje“ informavo, kad dėl papildomo finansavimo projektui neketina kreiptis, kol nėra 

įvykdyti projekto viešieji pirkimai. Atsižvelgiant į tai, parengtas sąrašo keitimo projektas. 

Taip pat informavo, kad 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 (toliau - PAFT) 48 p. 

ir 51 p. nustatytus reikalavimus (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) ir PFSA regionams 

nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Paminėjo, kad buvo 

parengtas ir pateiktas atitikties vertinimui 3 priedas  

Informavo, kad pagal SFMIS duomenis, pakeitus projekto finansavimo šaltinių sumas, 

įtakojami PFSA reikalavimai dėl ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos 

projektų sutartys ir ES struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažįstamos 

deklaruotinomis 2023 metais. PFSA reikalavimai dėl sutarčių pasirašymo visam regiono limitui, ES 

struktūrinių fondų lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, 

galimai bus pažeisti nepanaudojus ES paramos dėl kurios panaudojimo nepasirašytos sutartys (7 

071,31 Eur). Regiono projektų sąrašo pakeitimai neįtakoja PFSA reikalavimų dėl stebėsenos 

rodiklių reikšmių pasiekimo.  

PFSA 14 p. numatytas reikalavimas, kad pagal PFSA nurodytas remiamas veiklas regionų 

projektų sąrašas visai regionui skirtai sumai iš ES lėšų, turi būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 

d., nebus įvykdytas, nes pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis mažesnei nei 

regiono projektų sąraše sumai, dėl ko pateiktame regiono projektų sąrašo ekte sumažėja bendra 

regiono projektų sąrašo ES lėšų suma. 

 

NUTARTA: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Alytaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. 51/6S-48 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.  

 

BALSAVO: už - 13; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

8. SVARSTYTA. Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ pakeitimas. 



Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus vyr. 

specialistė informavo, kad Alytaus regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ keičiamas, įtraukiant į sąrašą naują Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“. 

Projektinis pasiūlymas „Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“ gautas 2018-08-09 

(reg. Nr. 51PP6-86) ir įvertintas teigiamai, kaip atitinkantis visus jam vertinimo išvadoje numatytus 

reikalavimus. Projekto ES lėšų suma – 971 949,00 Eur. Priemonės projektų finansavimo sąlygų 

apraše (toliau - PFSA) Alytaus regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas - 1 567 660,00 

Eur. Į Alytaus regiono projektų sąrašo Nr. 04.5.1-TID-R-514-11 projektą, įtraukus šį projektą, 

suplanuota ES lėšų suma sudaro 1 567 659,80 Eur. Nesuplanuotų ES lėšų pagal priemonę 04.5.1-

TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lieka 0,20 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 (toliau PAFT) 48 p. ir 51 p. 

nustatytus reikalavimus (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) ir PFSA regionams nustatytas 

siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Paminėjo, kad buvo parengtas ir 

pateiktas atitikties vertinimui 3 priedas  

Informavo, kad PAFT reikalavimai dėl PFSA suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

EK, 2018 metais nebus įvykdytas, tačiau pažymėtina, kad 2019-2023 m. reikalavimai bus vykdomi.   

PFSA 14 p. numatytas reikalavimas, kad pagal PFSA nurodytas remiamas veiklas regionų 

projektų sąrašas visai regionui skirtai sumai iš ES lėšų, turi būti sudarytas iki 2018 m. spalio 31 d., 

bus įvykdytas. Pasirašyti finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti veiklas, kurių trukmė nuo 9 iki 24 

mėn., planuojama 2019 m. 

PFSA 26 p. nustatyta, kad Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono projektų 

sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais numatytos 

pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne mažesnės už PFSA 

regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

reikšmes. Pateiktoje skaičiuoklėje matyti, kad PFSA 26 p. numatytų rodiklių reikšmės bus 

pasiektos. 

Kaip numatyta PAFT 51 p. - regiono projektų sąraše numatytas kiekvieno projekto paraiškos 

pateikimo terminas nėra trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos 

(paraiškos pateikimo terminas – 2018 m. gruodžio mėnuo, įtraukimo į sąrašą data - 2018 m. spalio 

mėn.).  

 

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.  

 

BALSAVO: už - 13; prieš - 0; susilaikė - 0. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

 

9. SVARSTYTA. Informacija apie projektinio pasiūlymo „Priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f


asmenims, Alytaus rajone, įgyvendinimas“ patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos 

pakeitimus, pervertinimą.   

Giedrė Urkienė, informavo, kad 2018-09-04 buvo gautas patikslintas Alytaus rajono 

savivaldybės (pareiškėjas Viešoji įstaiga  Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras) projektinis pasiūlymas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, įgyvendinimas“ pagal priemonę 

08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projektinis pasiūlymas 

pervertintas, atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nurodytus Europos socialinio fondo 

agentūros 2018-08-02 rašte Nr. SB-2018-00850, kuriame informuojama, kad, 

vadovaujantis  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1221 p., paraiškoje atlikti esminiai 

pakeitimai susiję su stebėsenos rodiklio Nr. P.N. 604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems 

buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų 

kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ siekiama reikšme, kuri paraiškoje 

nurodyta „34 pacientai“, tačiau projektiniame pasiūlyme buvo numatyta – „44“. Pareiškėjas 

informavo, kad paraiškoje sumažino siekiamo stebėsenos rodiklio Nr. P.N. 604 reikšmę 22,72 

procentais, nes, vertinant projektui skiriamas ES paramos lėšas, būtų neužtikrinamas minimalus lėšų 

dydis, skirtas paciento gydymui, savivaldybėje užregistruotiems tuberkulioze sergantiems 

pacientams. Naujai pasirinkta projektu planuojamo pasiekti rodiklio reikšmė „34“ yra ne mažesnė 

nei Alytaus regiono plėtros plane numatyta. Projektinis pasiūlymas įvertintas teigiamai, kaip 

atitinkantis visus jam vertinimo išvadoje numatytus reikalavimus (2018-09-17 projekto vertinimo 

išvada 51PVI/6-43).  Kadangi keitėsi tik stebėsenos rodiklio reikšmė, o visa informacija esanti 

Alytaus regiono projektų sąraše Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ 

išliko ta pati, priemonės regiono projektų sąrašo keisti nereikėjo. 

 

10. SVARSTYTA. Informacija apie regioninių priemonių įgyvendinimą Alytaus regione. 
Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities skyriaus 

vedėja, Tarybai pristatė 2014-2020 m. programavimo laikotarpio regioninių priemonių 

įgyvendinimo Alytaus regione esamą situaciją, akcentuojant regioninių priemonių projektų 

įgyvendinimo bei ES lėšų panaudojimo pagal nustatytus terminus rizikas pagal š. m. spalio 5 d. 

Tarybai išsiųstose skaidrėse pateiktą informaciją.  

Jurgita Butrimaitė priminė, kad 2014-2020 m. programavimo laikotarpyje regioninių 

priemonių įgyvendinimui Alytaus regione projektų finansavimo sąlygų aprašuose yra numatyta 44,7 

mln. ES fondų lėšų. Alytaus regiono plėtros taryba yra patvirtinusi 23 regiono projektų sąrašus 

(pagal visas regionuose įgyvendinamas priemones), į kuriuos šiandienos duomenimis yra įtraukta 

110 regiono projektų. Šių projektų bendra ES lėšų suma sudaro 42,4 mln. Eur. (~ 95 proc. regionui 

skirtų ES lėšų). Šiuo metu regione yra įgyvendinama 71 proc. įtrauktų į regiono projektų sąrašus 

projektų, 27 proc. projektų dar nepradėti įgyvendinti, 2 projektai yra baigti įgyvendinti. 

Projektų finansavimo sutarčių yra pasirašyta 80 proc. projektams. Projektams išmokėta 35 

proc. regiono projektų sąrašuose suplanuotų ES lėšų. Įvertinant šiandienos Tarybos sprendimą dėl 

projekto įtraukimo į priemonės "Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašą, 

nesuplanuotos ES lėšos sudaro 5 proc. regionui skirtų lėšų, t. y. 2 368 654,23 Eur. Į regiono 

projektų sąrašus dar nėra įtraukti 5 Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane suplanuoti 

projektai pagal sekančias priemones: „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas", „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, „Savivaldybes jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra", „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse", „Vietinių kelių vystymas“. Taip pat nėra suplanuotos priemonės 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas" ES lėšos, skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

inventorizacijai. Dėl mažesnėms ES lėšoms pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių, taip pat regione atsirado nesuplanuotų ES lėšų sekančiose priemonėse: „Miestų 



kompleksinė plėtra“, "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse",  

„Kraštovaizdžio apsauga“, „Vietinių kelių vystymas“, "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". 

Jurgita Butrimaitė priminė, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 17 p. nuostata, regiono projektų 

sąrašai visam pagal priemones skirtam ES fondų lėšų limitui turi būti sudaryti iki 2018 m. gruodžio 

31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta ankstesnė data. Tuo tarpu Alytaus regione 

dėl projektams skirto mažesnio finansavimo, dėl sutaupytų projektų lėšų po įvykdytų projektų 

pirkimų ar dėl projekto parengtumo reikalavimų tenkinimo dar nepateiktų vertinti projektinių 

pasiūlymų, yra grėsmė, kad visam ES lėšų limitui iki š.m. pabaigos nebus sudaryti regiono projektų 

sąrašai pagal sekančias priemones: „Miestų kompleksinė plėtra“; "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse"; "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas"; „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“. Viena iš rizikingiausių priemonių įvardino -  „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“, nes šios priemonės Alytaus miesto savivaldybės 

projektas jau buvo keletą kartų tikslintas, tačiau įvertintas kaip neatitinkantis jam keliamų 

reikalavimų, t.y. jeigu jis bus parengtas nekokybiškai, neatsižvelgiant į prieš tai pateiktas pastabas 

dėl jo neatitikimo investicijų projektams keliamiems reikalavimas, tokiu atveju šios priemonės 

įgyvendinimui skirtos lėšos nebus suplanuotos visos iki š.m. pabaigos. 

Taip pat Jurgita Butrimaitė priminė, jog siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų 

prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, Tarybos sprendimai dėl regionų 

projektų sąrašų turi būti priimami atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų aprašuose suplanuotas 

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

pripažintos deklaruotinomis. Atsižvelgiant į minėtus reikalavimus, bei į Tarybos darbo grupės 

apsvarstytus pasiūlymus ir savivaldybių administracijų specialistų pateiktą informaciją dėl projektų 

įgyvendinimo ir ES lėšų poreikio, pasiūlė Tarybai apsvarstyti, kokių tolimesnių veiksmų imtis dėl 

regioninių priemonių įgyvendinimui skirtų ES lėšų panaudojimo ir regioninių projektų 

įgyvendinimo pagal teisės aktuose nustatytus terminus.  

 

PROTOKOLIŠKAI BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 

1. Kreiptis į VRM dėl priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“: informuojant, kad iki š. m. pabaigos į regiono projektų sąrašą nebus įtrauktas 

Alytaus m. sav. II etapo projektas; informuojant, kad dėl skirto mažesnio finansavimo projektams, 

nei buvo suplanuota regiono projektų sąraše, atsiradę nesuplanuotos ES lėšos kaip įmanoma 

skubiau bus suplanuotos papildomoms projektų veikloms ar jų apimtims padidinti; prašant po 2018 

m. spalio 31 d., likus neišnaudotam ES fondų lėšų limitui ir į regiono projektų sąrašą planuojant 

įtraukti Alytaus m. sav.  II etapo regiono projektą, leisti skelbti kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus, panaudojant nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį regiono projektams finansuoti 2019 

m. 

2. Kreiptis į AM dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“: informuojant, kad iki š. m. pabaigos regiono 

projektų sąrašas nebus suplanuotas visam regionui skirtam ES lėšų limitui; informuojant, kad  

inventorizacijos veiklai nebus regione panaudota ~ 371 tūkst. Eur, bei prašant leisti šias lėšas 

panaudoti kitų priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatytų veiklų finansavimui 

(Alytaus m. sav.  – vandens ir nuotekų tinklų tiesimas; Lazdijų r. sav. – vandens gerinimo įrenginių 

rekonstrukcijai), ir atitinkamai leisti skelbti kvietimą teikti naujus projektinius pasiūlymus, 

panaudojant nepanaudotą (inventorizacijos veiklai skirtą) ES fondų lėšų limito dalį, regiono 

projektams finansuoti 2019 m. 

3. Kreiptis į atitinkamas ministerijas dėl priemonių: „Vietinių kelių vystymas“ ir „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, informuojant, kad yra rizika, jog iki 

š.m. pabaigos šių priemonių regionų projektų sąrašai nebus sudaryti visam ES lėšų limitui, tačiau 

regione sutaupytos ir nesuplanuotos ES lėšos kaip įmanoma skubiau bus suplanuotos papildomoms 



projektų veikloms ar jų apimtims padidinti, kaip tik bus įvykdyti visi projektų pirkimai ir paaiškės 

konkretus lėšų poreikis bei bus tenkinamos papildomų projekto veiklų parengtumo sąlygos. 

4. Kreiptis į NMA bei ŽŪM dėl informacijos apie skirtas paramos lėšas Kaimo plėtros 

programos 2014-2020 m. priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ Alytaus regiono projektams patvirtinimo ir kadangi galutinis prioritetinis regiono 

projektų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., prašant leisti perkelti 

rezervinį projektą į prioritetinį projektų sąrašą, nelaukiant kol NMA baigs visų projektų paraiškų 

vertinimą ir apie tai informuos regionus. 

  

11. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Lina Sosunovičienė, Tarybos narė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos 

atstovė, pakvietė Tarybos narius dalyvauti 2019 m. vasario-kovo mėnesį organizuojamoje 

konferencijoje, kurios metu verslo ir savivaldybių atstovai turės galimybę aptarti regionui aktualius 

klausimus. 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Nijolė Vagnorienė  

 


