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Likėnų reabilitacinė ligoninė, Biržų rajonas
Posėdžio data ir laikas - 2017 m. balandžio 3 d. 13 val.
Posėdžio pirmininkas - Gintautas Gegužinskas, Panevėžio regiono plėtros tarybos
pirmininkas (Pasvalio rajono savivaldybės meras).
Posėdžio sekretorė – Kristina Udrienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau - RPD prie VRM) Panevėžio apskrities skyriaus vedėja.
Dalyvavo:
Panevėžio regiono plėtros tarybos (toliau - Tarybos) nariai:
1. Alfonsas Petrauskas - Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys.
2. Antanas Pocius - Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
3. Aurimas Martinka - Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
4. Egidijus Vilimas - Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
5. Povilas Žagunis – Panevėžio rajono savivaldybės meras.
6. Rytis Mykolas Račkauskas – Panevėžio miesto savivaldybės meras.
7. Sigutis Štrėmas - Biržų rajono savivaldybės tarybos narys.
8. Stasys Vainauskas - Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.
9. Valdemaras Valkiūnas - Biržų rajono savivaldybės meras.
Kiti posėdyje dalyvavę atstovai: (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkė:
1. Dėl Likėnų reabilitacijos ligoninės perspektyvų.
2. Dėl Likėnų atgaivinimo: atlikti darbai, stiprybės, silpnybės, tolesni veiksmai.
3. Dėl informacijos apie Panevėžio regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų
įgyvendinimą.
4. Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo.
5. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo.
6. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516
„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo.
7. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo.
8. Dėl Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“, sąrašo sudarymo.
9. Kiti klausimai.
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Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas Gintautas Gegužinskas informavo, kad
Tarybos posėdyje dalyvauja 10 Tarybos narių, pristatė kitus posėdžio dalyvius ir pasiūlė į
darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal
priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“, sąrašo sudarymo.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
1. SVARSTYTA. Dėl Likėnų reabilitacijos ligoninės perspektyvų.
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Ivanas Dorošas informavo apie
Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacinės ligoninės istoriją, vykdomus
investicinius projektus ir galimas vystymosi perspektyvas (pranešimas pridedamas). Ivanas Dorošas
atkreipė dėmesį, kad Likėnų reabilitacinė ligoninė yra vienintelė įstaiga Panevėžio apskrityje teikianti
II lygio medicininės reabilitacijos gydymo stacionarines ir ambulatorines paslaugas suaugusiems
pacientams, sergantiems nervų sistemos ligomis ir judamojo atramos aparato pažeidimais, todėl
Panevėžio apskrities gyventojai gali naudotis kokybiškomis reabilitacijos paslaugomis, nevykdami į
nuo gyvenamosios vietos labai nutolusius kitus Lietuvos reabilitacijos centrus, tačiau ligoninei nėra
lengva atlaikyti konkurencinę kovą su Druskininkų ar Birštono reabilitacijos centrais dėl prastesnės
infrastruktūros būklės ir siauresnės teikiamų paslaugų apimties. Ivanas Dorošas pasakė, kad Likėnų
reabilitacinė ligoninė valstybės investicijų programos (toliau - VIP) lėšomis vykdo penkių etapų
projektą, kurio bendra vertė 3,983 mln. Eur, tačiau šiuo metu vyksta diskusijos dėl ligoninės
rekonstrukcijos finansavimo tikslingumo VIP lėšomis, todėl numatyti darbai dėl napakankamo
finansavimo gali labai nusitęsti, o apie ligoninę esančių pastatų, kuriuos galima būtų pritaikyti
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo reikmėms, rekonstrukcijos finansavimą iš viso nediskutuojama,
tai paliekant Respublikinės Panevėžio ligoninės atsakomybei. Ivanas Dorošas akcentavo, kad tokia
neapibrėžta situacija gali iš esmės trukdyti Biržų rajono savivaldybės administracijos planams siekti
Likėnams kurortinės vietovės statuso, o socialiai pažeidžiami Panevėžio krašto gyventojai, kuriems
būtinos reabilitacijos paslaugos, gali netekti galimybės pasinaudoti šiomis paslaugomis. Ivanas
Dorošas pakvietė Panevėžio regiono plėtros tarybą aktyviais veiksmais jos kompetencijos ribose
prisidėti siekiant kurortinės vietovės statuso Likėnams suteikimo ir bendradarbiaujant su Panevėžio
apskrityje išrinktais Lietuvos Respublikos Seimo nariais tarpininkauti valstybės institucijose
sprendžiant Likėnų reabilitacinės ligoninės rekonstrukcijos finansavimo tęstinumo užtikrinimo
klausimus. Ivanas Dorošas pabrėžė, kad Likėnų, kaip Panevėžio apskrities kurortinės vietovės plėtros
vizija, jos pristatymas potencialiems investuotojams, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės
svarstymas, skatinant investicijas į reabilitacijos ir sanatorinio gydymo plėtrą, didintų viso Panevėžio
regiono investicinės aplinkos patrauklumą ir gyventojų užimtumą bei mažintų socialinę atskirtį.
Povilas Žagunis pasakė, kad pristatyme buvo paminėta, jog šiuo metu ligoninėje vidutiniškai
gydoma apie 2000 pacientų per metus ir paklausė ar tai yra maksimalus pacientų skaičius, ar galima
būtų suteikti paslaugas ir didesniam pacientų skaičiui.
Ivanas Dorošas atsakė, kad, įgyvendinus šiuo metu vykdomą projektą ir rekonstravus bei
pritaikius reabilitacijos ir sanatorinio gydymo reikmėms šalia ligoninės esančius pastatus, paslaugas
būtų galima suteikti 3000-3500 pacientų per metus, taip pat teikiant ir komercines sveikatinimo
paslaugas.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Matelis paklausė, kokiu būdu planuojama
pritraukti privačių investuotojų lėšas, skirtas pastatų renovavimui.
Ivanas Dorošas atsakė, kad 2016 metais vykusiame Respublikinės Panevėžio ligoninės
stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas ieškoti galimybių, įvertinant šiuo metu
galiojančių teisės aktų nuostatas, sujungti privataus ir valstybinio kapitalo lėšas įgyvendinant Likėnų
reabilitacinės ligoninės vystymo projektus.
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Gintautas Gegužinskas pasakė, kad antru darbotvarkės klausimu bus pateikta Biržų rajono
savivaldybės administracijos informacija apie atliktus darbus dėl Likėnų atgaivinimo, todėl pasiūlė
pirmiausia išklausyti minėtą informaciją ir tada pasisakyti dėl šių abiejų tarpusavyje susijusių
klausimų.
Tarybos nariai pritarė šiam pasiūlymui.
2. SVARSTYTA. Dėl Likėnų atgaivinimo: atlikti darbai, stiprybės, silpnybės, tolesni
veiksmai.
Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero pavaduotoja Irutė Varzienė pasakė,
kad Likėnų kurortinės teritorijos statuso atkūrimo klausimas kiekvienoje Savivaldybės tarybos
kadencijoje yra vienas iš prioritetinių. Šios kadencijos Savivaldybės taryba minėtam klausimui
spręsti sudarė darbo grupę, kuri analizuoja atliktus darbus ir iškylančias problemas. Irutė Varzienė
informavo, kad 2015 m. Savivaldybės užsakymu buvo parengta galimybių studija dėl Likėnų
kurortinės teritorijos statuso suteikimo. Viena iš studijos dalių yra kurortinės teritorijos statuso
suteikimo veiksmų planas iki 2020 m. ir vykdant minėtą planą bei atsižvelgus į pasikeitusius
kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimus, šiuo metu
pradedami rengti Biržų rajono savivaldybės turizmo rekreacijos schema ir planas bei kurortinės
teritorijos ribų nustatymo planas. Planuojama, kad dokumentai bus parengti iki 2018 m. kovo mėn.
Irutė Varzienė pasakė, kad Savivaldybės darbo grupė š. m. kovo mėn. buvo susitikusi su Likėnų
reabilitacijos ligoninės administracija bei specialistais ir sužinojo, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl
ligoninės rekonstrukcijos finansavimo tikslingumo VIP lėšomis. Irutė Varzienė akcentavo, kad
Savivaldybė vien savo lėšomis negalėtų užtikrinti reikiamos sveikatinimo infrastruktūros, todėl dar
kartą buvo pasiūlyta Panevėžio regiono plėtros tarybai ir Panevėžio apskrityje išrinktiems Lietuvos
Respublikos Seimo nariams aptarti šį klausimą ir bendromis pastangomis prisidėti, kad Likėnai taptų
regioninės reikšmės objektu, kurortinio turizmo traukos vieta, kad būtų pritrauktos privačios
investicijos sveikatinimo paslaugoms plėsti ar sudarytos sąlygos Likėnų reabilitacijos ligoninei teikti
kurortinio turizmo ar komercines sveikatinimo paslaugas. Irutė Varzienė atkreipė dėmesį, kad
pritraukti privačias investicijas apsunkina ir Regioninio parko teritorijai, kurioje yra Likėnai, taikomi
reikalavimai bei apribojimai. Irutė Varzienė taip pat akcentavo, kad Likėnų kurortinės teritorijos
statuso gavimas Panevėžio regionui suteiktų svarbumo, sustiprintų regiono rekreacinį statusą,
prisidėtų prie ekonomikos augimo skatinimo, o Lietuvos Respublikos Seimo narių palaikymas būtų
labai svarbus šiame procese, vykdant regionų stiprinimo politiką.
Ivanas Dorašas pasakė, kad ne tik Biržų rajono savivaldybės administracija, bet ir kitos
Panevėžio apskrities savivaldybių administracijos turi ieškoti galimybių skatinant investicijas į
Likėnų reabilitacijos ir sanatorinio gydymo plėtrą, nes tai didintų Panevėžio regiono investicinės
aplinkos patrauklumą, gyventojų užimtumą ir užtikrintų paslaugas socialiai pažeidžiamiems
Panevėžio krašto gyventojams.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas pasakė, kad regionų stiprinimo politika
vyksta vangiai, o Sveikatos apsaugos ministerijoje šiuo metu yra svarstomas įstaigų, aptarnaujančių
mažesnį pacientų skaičių, vykdomų projektų VIP lėšomis finansavimo tikslingumas. Antanas
Matulas atkreipė dėmesį, kad 2010 m. prijungus Likėnų reabilitacijos ligoninę prie Respublikinės
Panevėžio ligoninės yra užtikrinamas pacientų srautas, šiuo metu Likėnų ligoninė sėkmingai teikia
reabilitacijos paslaugas, todėl būtina išlaikyti tokio tipo paslaugas teikiančią įstaigą Panevėžio
regione. Antanas Matulas pasiūlė Panevėžio regiono plėtros tarybai pritarti Likėnų kurortinės
teritorijos statuso atgavimui, o Panevėžio apskrityje išrinktiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams
kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, kad ir toliau būtų skiriamos numatytos VIP lėšos Likėnų
reabilitacijos ligoninės pastatų rekonstrukcijos finansavimo tęstinumui. Antanas Matulas taip pat
atkreipė dėmesį, kad abejotina ar ateityje bus skiriamos valstybės lėšos pastatų, pritaikomų
komercinės paslaugoms teikti, rekonstrukcijos finansavimui, todėl būtina ieškoti privačių
investuotojų. Likėnų kurortinės teritorijos statusas, regioninio parko teritorijoms taikomų apribojimų
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nebuvimas ir sutvarkyta pagrindinė infrastruktūra ženkliai padėtų investicinės aplinkos patrauklumo
skatinimui ir privačių investicijų pritraukimui.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Jarutis pritarė Antano Matulo išsakytoms mintims
dėl privačių investicijų pritraukimo ir tam Biržų rajono savivaldybės administracija, Respublikinė
Panevėžio ligoninė ir Sveikatos apsaugos ministerija turi derinti savo veiksmus dėl kurortinės
teritorijos statuso gavimo, regioninio parko teritorijoms taikomų apribojimų mažinimo ir reikalingų
lėšų skyrimo patrauklios investicinės aplinkos sukūrimui, įvertinant Likėnų vietovės išskirtinumą ir
turimą reabilitacinių paslaugų teikimo patirtį. Jonas Jarutis taip pat pritarė, kad LR Lietuvos
Respublikos Seimo laikinoji Panevėžio krašto bičiulių grupė kreiptųsi į Sveikatos apsaugos
ministeriją dėl numatyto Likėnų reabilitacijos ligoninės pastatų rekonstrukcijos VIP lėšomis
finansavimo tęstinumo.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti protokolinį sprendimą dėl pritarimo Likėnų kurortinės
teritorijos statuso atkūrimui ir Likėnų reabilitacijos ligoninės pastatų rekonstrukcijos finansavimo
tęstinumui.
PRTOKOLIŠKAI NUSPRĘSTA: pritarti Biržų rajono savivaldybės administracijos siekiui
atkurti Likėnų kurortinės teritorijos statusą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo narius, išrinktus
Panevėžio apskrityje, prašant tarpininkauti valstybės institucijose sprendžiant Likėnų reabilitacijos
ligoninės pastatų rekonstrukcijos finansavimo tęstinumo klausimus.
3. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie Panevėžio regione vykdomų integruotų teritorijų
vystymo programų įgyvendinimą.
RPD prie VRM Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Gintarė Martinkienė informavo apie Panevėžio regiono ir Panevėžio miesto
integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą (pranešimas pridedamas). Gintarė Martinkienė
pristatė integruotų teritorijų vystymo programų stebėsenos rodiklių struktūrą, efekto ir rezultatų
rodiklių siekiamas reikšmes ir pasiektas reikšmes 2016 metais bei veiksmų planuose numatytą
finansavimą ir panaudotas lėšas 2016 metais. Gintarė Martinkienė apibendrindama pateiktą
informaciją pasakė, kad dar ankstoka tikėtis aukštų rezultato rodiklių pasiekimo, nes šiuo metu
dauguma planuojamų įgyvendinti projektų dar yra dokumentų rengimo ar finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymo etape.
4. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo.
Kristina Udrienė informavo, kad Tarybos bei jos sudarytos darbo grupės nariams 2017 m.
kovo 20 d. pastaboms ir pasiūlymams pateikti buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo
Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10
prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Kristina Udrienė pasakė, kad Tarybos bei darbo
grupės nariai pastabų ir pasiūlymų neturėjo, todėl parengtas sprendimo projektas, kad teisės akto
pakeitimo projektas derinamas be pastabų. Kristina Udrienė taip pat informavo apie regioninių
projektų planavimo eigą pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybės“: 2016 m. liepos 21 d. patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, buvo
paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus; 2016 m. spalio 28 d. VRM derinti buvo išsiųsti 2
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos suplanuoti projektai, o kitos savivaldybės buvo
informavusios, kad projektus susiplanuos vėliau; 2016 m. lapkričio 18 d. iš VRM buvo gautas
atsakymas, kad nepritarta pateiktiems projektams, nes jie neatitinka finansavimo sąlygų reikalavimų;
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2016 gruodžio 27 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė VRM derinti savo
projekto idėją, kuri taip pat neatitiko finansavimo sąlygų nuostatų; 2017 m. sausio 24 d. VRM
pakartotinai kreipėsi į Tarybą prašydama pateikti informaciją apie Panevėžio regione planuojamus
įgyvendinti projektus; 2017 m. vasario 3 d. VRM buvo pateiktas atsakymas, nurodant problemas su
kuriomis susidūrė Panevėžio apskrities savivaldybių administracijos planuodamos projektus ir
priežastis dėl kurių projektai nesuplanuoti; 2017 m. vasario 9 d. VRM RPD Europos socialinio fondo
skyriaus vedėja Eglės Šarkauskaitė susitiko su Panevėžio apskrities savivaldybių darbuotojais
minėtoms problemoms aptarti; 2017 m. vasario 14 d. Taryba kreipėsi į VRM dėl priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo (20 punkto nuostatų panaikinimo); 2017 m. kovo 27 d. raštu
VRM paprašė užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio mėn. pabaigos būtų sudarytas
priemonės Panevėžio regionų projektų sąrašas už nemažesnę kaip už 543 255 Eur ES fondų lėšų
sumą. Kristina Udrienė informavo, kad yra parengtas Tarybos rašto VRM projektas, kuriame
pateikta informacija apie priemonės projektų planavimo ir įgyvendinimo planus 2017 metais, t. y.
planuojama, kad 3 projektai š. m. rugpjūčio mėn. galėtų būti įtraukti į Panevėžio regiono plėtros
planą, o rugsėjo-lapkričio mėn. šie projektai galėtų būti įtraukti į priemonės Panevėžio regiono
projektų sąrašą. Kristina Udrienė atkreipė dėmesį, kad jei VRM netenkins tokia planuojama projektų
įgyvendinimo sparta, tai ji gali inicijuoti šiai priemonei Panevėžio regionui numatytų ES lėšų
peržiūrėjimą.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti sprendimą, kad priemonės „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
projektas derinamas be pastabų.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu priimti sprendimą (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę Nr. 05.4.1CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo.
Kristina Udrienė informavo, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į
Tarybą prašydama nukelti projekto „Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas“ paraiškos
pateikimo terminą iš 2017 m. balandžio 28 d. į 2017 m. lapkričio 30 d., kadangi užsitęsė viešojo
pirkimo Upytės dvaro svirno kapitalinio remonto ir pritaikymo kultūrinei veiklai techninio projekto
parengimo procedūros. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai
turi būti sudaromi atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių
fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti
pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai bei regionams nustatytas siektinas tarpines ir
galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiems reikalavimams įvertinti parengtas „Regiono plėtros
tarybos sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo
vertinimas“. Kristina Udrienė pasakė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 patvirtinta forma, parengtas Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų sąrašo pakeitimo projektas.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti sprendimą dėl priemonės projektų sąrašo Nr. 05.4.1CPVA-R-302-51 pakeitimo.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu priimti sprendimą (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę Nr. 04.5.1TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ pakeitimo.
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RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Linkonaitė
informavo, kad vadovaujantis RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus 2016 m. rugpjūčio 8 d.
Panevėžio apskrities savivaldybių administracijoms pateiktu kvietimu teikti projektinius
pasiūlymus pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, 2017 m. kovo 16 d.
raštu gautas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Pėsčiųjų ir
dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“. Projektinio pasiūlymo
bendra vertė yra 117 292,06 EUR, iš kurių: 99 698,25 EUR - ES fondų lėšos, 17 593,81 EUR –
Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Kristina Linkonaitė taip pat informavo, kad
Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2017 m. kovo 22 d. raštu pateikė naują projektinį
pasiūlymą „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje, Pasvalio mieste“. Projektinio
pasiūlymo bendra vertė yra 76 152,00 EUR, iš kurių: 64 728,95 EUR – ES fondų lėšos ir 11 423,05
EUR – Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Kristina Linkonaitė atkreipė dėmesį, kad
anksčiau pateiktas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektas „Dviračių transporto
infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos gatvėse Pasvalio rajone“ jau buvo įtrauktas į priemonės
Panevėžio regiono projektų sąrašą, tačiau Pasvalio rajono savivaldybės administracijos prašymu ir
Tarybos 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 51/4S-15 buvo išbrauktas iš sąrašo, nes pasikeitė
planuojamo įgyvendinti projekto apimtis bei pavadinimas. Kristina Linkonaitė taip pat atkreipė
dėmesį, kad priemonės projektų įgyvendinimui Panevėžio regione skirta 662 384 EUR ES
struktūrinių fondų lėšų ir iki 2017 m. spalio 2 d. dar tikimasi gauti projektinių pasiūlymų už
98 779,80 EUR ES lėšų sumą. Kristina Linkonaitė pasakė, kad RPD prie VRM Panevėžio
apskrities skyrius, atliko pateiktų projektinių pasiūlymų vertinimą bei patvirtino jų vertinimo
išvadas. Projektinių pasiūlymų vertinimo metu nustatyta, kad projektai „Pėsčiųjų ir dviračių takų
plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“ bei „Dviračių transporto
infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste“ atitinka visus projektinio pasiūlymo
vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiami į Panevėžio regiono
projektų sąrašą. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti
sudaromi atsižvelgiant į Apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti
pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos
Komisijai bei regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.
Šiems reikalavimams įvertinti parengtas „Regiono plėtros tarybos sprendimų priėmimui dėl regiono
projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo vertinimas“. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 patvirtinta forma,
parengtas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
sąrašo pakeitimo projektas.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti sprendimą dėl priemonės projektų sąrašo Nr. 04.5.1TID-R-516-51 pakeitimo.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu priimti sprendimą (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio regiono sąrašo, finansuojamo pagal priemonę 08.2.1-CPVAR-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo.
RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Inga Adomaitienė
informavo, kad priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų įgyvendinimui
Panevėžio regione skirta 5 182 526 EUR ES struktūrinių fondų lėšų. Vadovaujantis RPD prie VRM
Panevėžio apskrities skyriaus 2015 m. lapkričio 2 d. Panevėžio apskrities savivaldybių
administracijoms pateiktu kvietimu teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę yra gauti 6
projektiniai pasiūlymai. 4 projektiniai pasiūlymai jau yra įtraukti į regiono projektų sąrašą, kuris yra
patvirtintas Tarybos 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 51/4S-26. Inga Adomaitienė pasakė, kad
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija pateikė projektinius pasiūlymus „Juodupės miestelio
gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ ir „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.
Papildomai į regiono projektų sąrašą gali būti įtrauktas projektinis pasiūlymas „Juodupės miestelio
gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, kuris jau yra įvertintas ir patvirtinta jo vertinimo išvada.
Projektinio pasiūlymo vertinimo metu nustatyta, kad projektas „Juodupės miestelio gyvenamosios
vietovės atnaujinimas“ atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus
reikalavimus. Šio projekto įgyvendinimui numatyta ES struktūrinių fondų lėšų suma – 577 833,99
EUR. Projektinis pasiūlymas „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ šiuo metu yra
vertinamas. Inga Adomaitienė taip pat pasakė, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu, regionų
projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų apraše
suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir
kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai bei regionams nustatytas
siektinas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiems reikalavimams įvertinti parengtas
„Regiono plėtros tarybos sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų
reikalavimų tenkinimo vertinimas“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 patvirtinta forma, parengtas Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų sąrašo pakeitimo projektas.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti sprendimą dėl priemonės projektų sąrašo Nr. 08.2.1CPVA-R-908-51 pakeitimo.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu priimti sprendimą (sprendimas pridedamas).
8. Dėl Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“, sąrašo sudarymo.
Kristina Linkonaitė informavo, kad priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ projektų įgyvendinimui Panevėžio regione skirta 1 096 880 EUR ES struktūrinių fondų
lėšų. Vadovaujantis RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus 2016 m. gruodžio 19 d. Panevėžio
apskrities savivaldybių administracijoms pateiktu kvietimu teikti projektinius pasiūlymus pagal šią
priemonę, gauti 5 projektiniai pasiūlymai. RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyrius atliko 3
pateiktų projektinių pasiūlymų vertinimą bei patvirtino jų vertinimo išvadas. Projektinių pasiūlymų
vertinimo metu nustatyta, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos planuojamas
įgyvendinti projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste“,
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“ bei Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
projektas „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“ atitinka visus
projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus ir minėti projektai gali būti
įtraukiami į regiono projektų sąrašą. Kristina Linkonaitė pasakė, kad vadovaujantis Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 11
punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi atsižvelgiant į Apraše suplanuotas ES
struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi
būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai bei regionams nustatytas siektinas tarpines ir
galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiems reikalavimams įvertinti parengtas „Regiono plėtros
tarybos sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo
vertinimas“. Bendra į regiono projektų sąrašą siūlomų įtraukti projektų vertė yra 564 304,74 EUR, iš
kurių: 466 233,69 EUR - ES struktūrinių fondų lėšos, 98 071,05 EUR – savivaldybių biudžeto lėšos.
Kristina Linkonaitė atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, kad dviejų projektinių pasiūlymų
vertinimas dar vyksta ir dar vieną projektinį pasiūlymą planuojama gauti, todėl keliamų reikalavimų
tenkinimo pažymoje nurodoma, kad regiono projektų sąrašas netenkina aprašo reikalavimų dėl ES
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fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys bei kurios turi būti deklaruojamos
Europos Komisijai. Iš keliamų reikalavimų tenkinimo pažymos matyti, kad planuojamais įgyvendinti
projektais bus pasiekta didesnė stebėsenos rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“ reikšmė - 4 įstaigos, kai regionui numatyta šio stebėsenos
rodiklio reikšmė yra 2 įstaigos. Kristina Linkonaitė pasakė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 patvirtinta forma, parengtas Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų sąrašo projektas.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti sprendimą dėl priemonės projektų sąrašo Nr. 09.1.3CPVA-R-725-51 sudarymo.
NUSPRĘSTA:
Bendru sutarimu priimti sprendimą (sprendimas pridedamas).
Kiti klausimai.
Kristina Udrienė informavo, kad yra Tarybos vardu yra parengtas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijai raštas dėl Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, sąrašo sudarymo, kuriuo
informuojama, kad iki 2017 m. kovo 1 d. yra gauti 2 projektiniai pasiūlymai ir atsižvelgiant į tai, kad
gautų projektinių pasiūlymų vertinimas dar vyksta, priemonės Panevėžio regiono projektų sąrašą
planuojama sudaryti 2017 m. II ketvirtį. Kristina Udrienė pasakė, kad pagal šią priemonę projektus
planuoja įgyvendinti Biržų ir Kupiškio rajonų savivaldybių administracijos ir atkreipė dėmesį, kad
pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas į sąrašą įtrauktų projektų viešųjų
pirkimų procedūras vykdo Tarybos pasirinkta ir pareiškėjų įgaliota perkančioji organizacija, todėl
reikia nutarti, ką Taryba pasirinks būti perkančiąja organizacija.
Gintautas Gegužinskas pasiūlė priimti protokolinį sprendimą dėl perkančiosios
organizacijos pasirinkimo.
PRTOKOLIŠKAI NUSPRĘSTA: Pasirinkti Biržų rajono savivaldybės administraciją būti
perkančiąja organizacija, projektų įtrauktų į priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ Panevėžio regionų projektų sąrašą, viešųjų pirkimų procedūroms
atlikti.

Tarybos pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Gintautas Gegužinskas

Kristina Udrienė

