VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. kovo 24 d. Nr. 51/1S-9
Vilnius

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Vaitukaitis.
Posėdžio sekretorė – Asta Kundavičienė.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Vyšniauskas – Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas,
Linas Kvedaravičius – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, Edita Rudelienė – Trakų
rajono savivaldybės merė, Marija Puč – Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Marija Rekst –
Vilniaus rajono savivaldybės merė, Robert Komarovski – Vilniaus rajono savivaldybės mero
pavaduotojas, Teresa Demeško – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Rimantas Klipčius –
Švenčionių rajono savivaldybės meras, Audrius Karvelis – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
narys, Živilė Pinskuvienė – Širvintų rajono savivaldybės merė, Rolandas Janickas – Ukmergės rajono
savivaldybės meras, Klavdija Steponova – Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Zdzislav
Palevič – Šalčininkų rajono savivaldybės meras. Posėdžio svečio teisėmis dalyvauja: Vilniaus regiono
savivaldybių administracijos atstovai, Tarybos sekretoriatas (posėdžių dalyvių sąrašas pridedamas,
Priedas Nr.1).
DARBOTVARKĖ:
1. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atsakomybė ir funkcijos įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą.
3. Dėl informacijos apie Vilniaus regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą 2016 metais.
4. Dėl projektinių pasiūlymų ir investicinių planų rengimo.
5. Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos.
6. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 51/1S-55 „Dėl
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 51/1S-54 „Dėl
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemones Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl atstovo į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetą.
9. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 51/1S-44 „Dėl
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“
06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 51/1S-24 „Dėl
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. 51/1S-47 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ 05.2.-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 51/1S-22 „Dėl
Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“ pakeitimo.
13. Kiti klausimai:
13.1 Dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630 „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.
13.2 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektinių pasiūlymų vertinimo.
13.3 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengto 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-EFSA-R-920 „Paslaugų ir

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
projekto derinimo“.
1. SVARSTYTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas - Kęstutis Vaitukaitis pristatė darbotvarkę ir informavo, kad darbotvarkės
projektas yra papildytas įvardinant darbotvarkės tris Kitus klausimus ir pasiūlė Vilniaus regiono
plėtros tarybos nariams balsuoti už darbotvarkę.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.

2.

SVARSTYTA. Dėl regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos atsakomybė ir funkcijos įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą. Pranešėja – Justina Banionienė, Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr.
specialistė pristatė dviejų tarpinių institucijų: Regiono plėtros tarybos ir Regiono plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – RPD prie VRM) atsakomybes ir funkcijas. Taip pat buvo
pristatytos RPD prie VRM Techninės paramos administravimo ir koordinavimo skyriaus funkcijos.
(Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 2)
Ukmergės rajono savivaldybės meras pasiteiravo pranešėjos, kam Vilniaus regiono plėtros taryba
(toliau – VRPT) turi pritarti.
Justina Banionienė atsakė, kad VRPT nariai buvo supažindinti su funkcijų perskirstymu tarp
RPD prie VRM skyrių, o VRPT nariai turi apsvarstyti ar jie norėtų vidinio tinklo, kuriame būtų sudėta
visa VRPT nariams reikalinga medžiaga.
NUSPRĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.

3.

SVARSTYTA. Dėl informacijos apie Vilniaus regione vykdomos integruotos teritorijų

vystymo programos įgyvendinimą 2016 metais. Pranešėja – Justina Banionienė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos
koordinavimo skyriaus vyr. specialistė pristatė dviejų Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono Integruotų
teritorijų vystymo programų (toliau - ITVP) įgyvendinimą 2016 metais. Pristatymas parengtas
atsižvelgiant į Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių (toliau – ITVP
gairės), patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V480 “Dėl integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo” 38
punktą, kuris reglamentuoja, kad iki kovo 15 dienos RPD prie VRM turi pateikti apibendrintą
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www.lietuvosregionai.lt. Pranešėja pateikė informaciją apie ITVP situacijos analizės pokyčius, kaip
keitėsi ITVP stebėsenos rodiklių pokytis, kokios buvo planuotos pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmės,
kokios stebėsenos rodiklių reikšmės buvo pasiektos, ITVP finansavimą bei kitą susijusią informaciją.
(Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 3)
NUSPRĘSTA. Pritarti Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
ataskaitai už 2016 metais.

4.

SVARSTYTA. Dėl projektinių pasiūlymų ir investicinių planų rengimo. Pranešėja – Laima

Petrauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities
skyriaus vedėja pristatė, kad VRPT patvirtinto 15 regiono projektų sąrašų pagal 5 Veiksmų programos
prioritetus. Taip pat pristatė, kad yra gauti 49 projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ pagal 2 veiklos sritis: “Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” ir
“Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį” (toliau – Priemonė), jie yra
įvertinti ir yra sudaryti Priemonės regionų projektų prioritetinis ir rezervinis sąrašų projektai, kurie yra
pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) per
patikrinimui. Po šio per patikrinimo, jei nebus gauta pastabų VRPT galės tvirtinti sąrašus. Iš viso
Vilniaus apskrities skyrius yra gavęs 445 PP, iš kurių 100 projektų yra įtraukti į regiono projektų
sąrašus. Statistiškai vienas PP tikslinamas 3 kartus. Pranešėja pristatė PP ir Investicijų projektų (toliau
– IP) rengimo problemas. PP forma, kuri yra pateikiama vertinimui yra patvirtinta Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 “Dėl iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo”, tačiau labai dažnai PP forma yra pateikiama su klaidomis. Kartu su PP teikiamas ir IP,
kuriems pastabų yra pateikiama nemažai. Pranešėja paprašė visų savivaldybių atstovus kuo
kruopščiau, atidžiau peržiūrėti teikiamus PP ir IP. (Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 4).
NUSPRĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.
5. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo 2016 metų
ataskaitos. Pranešėja – Ana Surudo, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė. (Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 5)
NUSPRĘSTA. Pritarti Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo ataskaitai už
2016 metus.

6. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr.
51/1S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių
kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ana Surudo, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė
informavo, kad VRPT 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-55 patvirtinimo 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Vilnius regiono projektų sąrašą (toliau- Sąrašas). Šiuo klausimu yra inicijuojamas Sąrašo
pakeitimas, nes Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. kovo 17 d. gavo Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos (toliau – Ukmergės savivaldybė) raštą „Dėl Vilniaus regiono projektų sąrašo keitimo“.
Savivaldybė prašo patikslinti Sąraše nurodytą 2017-04-05 projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro
pritaikymo turizmo reikmėms (II etapas)“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą į
2017-09-30, dėl užsitęsusių techninės dokumentacijos parengimo darbų.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir
išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
7. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr.
51/1S-54 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemones Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių
kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ana Surudo, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė
informavo, kad VRPT 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-54 patvirtino 2014-2020 m.
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„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą (toliau – Sąrašas). Yra inicijuojamas
Sąrašo pakeitimas, nes Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. vasario 1 d. gavo Ukmergės savivaldybės

2017 m. sausio 27 d. raštą Nr. (6.18)18-657 „Dėl Vilniaus regiono projektų sąrašo keitimo“. Ukmergės
savivaldybė prašo patikslinti Sąraše nurodytą 2017-03-31 projekto „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos modernizavimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą į 2017-08-31,
dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų dokumentacijos derinimo procedūrų. Taip pat Vilniaus apskrities
skyrius 2017-03- 22 gavo Centrinės projektų valdymo agentūros raštą „Dėl paraiškos vertinimo
ataskaitos“, kuriuo yra pateikiama projekto ataskaita ir informuojama, kad Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos projekto „Šalčininkų kultūros centro modernizavimas“ pareiškėjo ir
partnerio tinkamų finansuoti išlaidų dalis padidėja 32 Eur, todėl reikalinga tikslinti Sąrašą, padidinant
pareiškėjo ir partnerio lėšas.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-54 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones Nr.
07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir
išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
8. SVARSTYTA. Dėl atstovo į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komitetą. Pranešėja – Ana Surudo, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė pristatė, kad vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 954 „Dėl 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“ ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017-01-18 raštu Nr. 1D-319(22) „Dėl veiksmų programos
stebėsenos komiteto sudarymo“ rengiamas finansų ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimas, kadangi
po įvykusių rinkimų į Lietuvos Respublikos seimą pasikeitė regionų plėtros tarybos deleguoto atstovo
Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimai. VRPT nėra delegavusi savo atstovo, todėl reikia pasiūlyti narį,
kurio delegavimas bus svarstomas Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje.
NUSPRĘSTA. Siūlyti Ukmergės rajono savivaldybės merą Rolandą Janickį į 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą.
Balsavimo rezultatai. Pirmininkas pasiūlė Trakų rajono savivaldybės merę Editą Rudelienę.
Širvintų rajono savivaldybės merė pasiūlė Ukmergės rajono savivaldybės merą Rolandą Janickį.
Bendru sutarimu VRPT siūlo Ukmergės rajono savivaldybės merą Rolandą Janickį.

9. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr.
51/1S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų
ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė pristatė, kad VRPT 2016 m. lapkričio
28 d. sprendimu Nr. 51/1S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių
tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus regiono projektų sąrašą. 2017 m. vasario 28 d. buvo gautas Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos raštas dėl projektų „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių
diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos g., Žaibo g.,
Taikos g., Lydos .,) ir „Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios
Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.) sutrumpintų
pavadinimų, kuriuos keičia į „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės
reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime“ ir „Eismo saugos
priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje“. 2017
m. kovo 2 d. buvo gautas Elektrėnų savivaldybės administracijos raštas, dėl projektų „Rungos g.
Elektrėnuose rekonstrukcija“ ir „Eismo saugos priemonių diegimas Rungos g. Elektrėnų m.“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino pratęsimo. Kadangi Elektrėnų savivaldybė 2017 m.
vasario 23 d. kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir į Susisiekimo ministeriją dėl stebėsenos rodiklių
pasiekimo/sumažėjimo, tačiau kol nėra gautas atsakymas iš šių įstaigų dėl pritarimo arba nepritarimo
šiuo klausimu yra pratęsiama tik projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Rungos g. Elektrėnų m.“
paraiškos pateikimo terminas iš 2017-04-30 į 2018-04-30.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 51/1S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto
„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės
„Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.

10. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.
51/1S-24 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus
regiono projektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Kundavičienė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė pateikė
informaciją, kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-24
patvirtino 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus
regiono projektų sąrašą (toliau – Sąrašas).
Vilniaus regiono plėtros taryba paskelbė papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus iki
2017 m. birželio 6 d. atsižvelgiant į 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinto 2016 m. rugsėjo 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-610 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ 44 punktą.
2017 m. sausio 27 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracija pateikė projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ PP su IP.
Sekretoriatas, vadovaudamasis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 7 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus
procedūrų aprašu (toliau – Vidaus procedūrų aprašas), patvirtintu Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktorės 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V-22 „Dėl regioninės

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr.
51V-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atliko pateikto PP dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą.
Sekretoriatas, vadovaudamasis Tvarkos ir Procedūrų aprašais įvertino PP ir patvirtino PP vertinimo
išvadą bei įtraukė pareiškėjo UAB „Vilniaus Vandenys“ projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ į Sąrašą.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-24 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo“ ir
išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.

11. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr.
51/1S-47 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Kundavičienė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė
informavo, kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/1S-47
patvirtino 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
“Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 05.2.1-APVAR-008 priemonės “Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą (toliau – Sąrašas).
VRPT 2017 m. kovo 16 d. gavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 13 d.
raštą Nr. (6.14)-13-773 „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino pratęsimo“.
Širvintų rajono savivaldybės administracija prašo patikslinti Sąraše nurodytą 2017-03-31
projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminą į 2017-06-06, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų dokumentacijos
derinimo procedūrų.

VRPT 2017 m. kovo 17 d. gavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 17
d. raštą Nr. A33(1)-1768-(4.21) „Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projekto paraiškos termino pakeitimo“ dėl užtrukusių derinimo procedūrų su
Nacionaline žemės tarnyba.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija prašo tikslinti Sąraše nurodytą 2017-04-30 projekto
paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą į 2017-06-30, tačiau vadovaujantis 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto
2016 m. balandžio 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 50 punktu, kuriame
reglamentuojama, kad paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, bet ne
vėliau kaip 6 mėn. nuo regionų projektų sąrašo patvirtinimo dienos, Sąraše data keičiama į 2017-0606.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.
Pirmininkas pasiteiravo VRPT narių kaip sekasi įgyvendinti šios priemonės „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektus, prašė pasidalinti patirtimi.
Trakų rajono savivaldybės merė pasisakė, kad jiems nepavyksta pradėti įgyvendinti projekto, nes
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008
priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281
„Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVAR-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“ yra reikalavimas, kad būtų suformuoti žemės sklypai komunalinių atliekų
konteinerių aikštelėms.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą 2016 m. gruodžio 6 d.
sprendimu Nr. 51/1S-47 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai

finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija. Taip pat
nuspręsta kreiptis raštu į Žemės ūkio ministeriją bei į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio
ministerijos „Dėl teisės aktų neatitikimo“ ir šio rašto kopiją pateikti koordinuojančiai įstaigai Vidaus
reikalų ministerijai.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.
12. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr.
51/1S-22 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėja – Ana Surudo, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė informavo, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1047 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ buvo patvirtintas priemonės

„Neformaliojo

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Atsižvelgiant į tai, buvo
parengtas Vilniaus regiono plėtros plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektas (toliau VRPP) papildant priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ ir įtraukiant šios
priemonės šešis projektus planuojamus įgyvendinti Vilniaus regiono savivaldybių. VRPP pakeitimo
projektas 2017 m. vasario 8 d. buvo pateiktas derinti Švietimo ir mokslo ministerijai. 2017 m. kovo 6
d. raštu Nr. SR-1014 Švietimo ir mokslo ministerija informavo, kad derina VRPP su pastaba, kad
Vilniaus regiono projektų sutartys bus sudaromos nevėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.
VRPT 2017 m. sausio 3 d. gavo Ukmergės savivaldybės 2016 m. gruodžio 30 d. raštą Nr.
(6.18)18-4749 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano tikslinimo“. Šiuo raštu Ukmergės savivaldybė
prašo į VRPP įtraukti projektą „Atvirų erdvių šeimai sukūrimas“.
Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. vasario 8 d. elektroniniu paštu gavo Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos prašymą, patikslinti keturių projektų: „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
sukūrimas ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje: futbolo ir lengvosios atletikos aikščių,
fiziniam aktyvumui skirtų salių ir administracinių patalpų sukūrimas“, „Vaikų darželio pastato statyba
ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje, darželiui veikti reikalingos inžinerinės infrastruktūros
įrengimas ir teritorijos sutvarkymas“, „Kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas“ ir „Sporto
muziejaus Šeškinės komplekso teritorijoje statyba ir įrengimas“ informaciją, kurie įgyvendinami pagal
priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-906. Informacija tikslinama atsižvelgiant į Vilniaus miesto ITVP, kuri
patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-513.

NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono plėtros planą, patvirtintą 2015 m. spalio 16 d.
sprendimu Nr. 51/1S-22 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalies „Priemonių planas“
tvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.
13.1 SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630
„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė
pristatė, kad 2017 m. kovo 3 d. ES investicijose buvo pastebėtas priemonės Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630
„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas
(toliau – Aprašo projektas). RPD prie VRM Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. kovo 17 d. buvo
sukvietęs šiuo klausimu darbo grupę dėl pasitarimo. Taip pat pranešėja pristatė Aprašo projekto
esminius reikalavimus (Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 6).
Pirmininkas pasiūlė teikti Sveikatos apsaugos ministerijai raštą dėl Aprašo projekte naudojamų
senų statistikos duomenų.
NUSPRĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.
13.2 SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektinių pasiūlymų vertinimo.
Pranešėjas – Antanas Leparskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas pateikė informaciją, kad Vilniaus apskrities
skyrius atliko PP pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1d. įsakymu Nr.
3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos

apimties infrastruktūrą“ ir „parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ vertinimą ir sudarė regiono projektų prioritetinio ir rezervinio
sąrašų projektus. Priemonė yra konkursinė, todėl kiekvienam PP buvo suteikti vertinimo balai pagal
atitikimą bendriesiems ir specialiesiems kriterijams. PP vertinimas buvo pateiktas NMA per
patikrinimui ir yra gautos pastabos. Šiuo metu rengiamas atsakymas į pateiktas pastabas ir bus

teikiamas NMA. Jei pastabų daugiau nebus gauta VRPT galės tvirtinti regiono projektų prioritetinį ir
rezervinį sąrašus. (Pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 7).
NUSPRĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.

13.3 SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengto 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-EFSA-R-920
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo pakeitimo projekto derinimo“. Pranešėja – Justina Banionienė, Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus
vyr. specialistė pristatė, kad 2017 m. kovo 17 d. VRPT gavo raštą Nr. 1D-1492(22) „Dėl projektų
finansavimo sąlygų aprašo pateikimo derinimo“, kuriuo buvo pateikta derinti 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-EFSA-R-920 „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
projektą (toliau - Aprašo projektas). Šio aprašo projektui buvo gauta pastabų ir VRPT turi nuspręsti ar
gautas pastabas pateikti Vidaus reikalų ministerijai.
NUSPRĘSTA. Pateikti Vidaus reikalų ministerijai raštą su pastabomis „Dėl 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-EFSA-R-920 „Paslaugų
ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimo projekto derinimo“.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu pritarta.
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