VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. spalio 6 d. Nr. 51/1S-30
Trakai
Posėdžio pirmininkas – Zdzislav Palevič.
Posėdžio sekretorė – Jūratė Visackaitė.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai: Arvydas Vyšniauskas – Elektrėnų 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, Violete Čepukova – Švenčionių rajono
savivaldybės mero pavaduotoja, Živilė Pinskuvienė – Širvintų rajono savivaldybės merė, Rolandas
Janickas – Ukmergės rajono savivaldybės meras, Klavdija Steponova – Ukmergės rajono savivaldybės
mero pavaduotoja, Tadeuš Ramanovskij – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys. Posėdžio svečio
teisėmis dalyvauja: Edita Laurinavičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė, Lina Sabaitienė –
Ūkio ministerijos viceministrė, Gina Jaugalavičienė – Ūkio ministerijos atstovė, Vilniaus regiono
savivaldybių administracijų atstovai, Tarybos sekretoriatas (posėdžių dalyvių sąrašas pridedamas,
Priedas Nr.1).
DARBOTVARKĖ:
1. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 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“ investavimo dydžių nustatymo.
3. „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.
4. „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.

5. 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.
6. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. 51/1S-33 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. 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“ 06.2.1TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymas.
9. „Dėl Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus regiono plėtros planui
2014-2020 m.“. Pranešėja – Donata Ašmankevičienė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
10. „Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus
regiono plėtros planui“. Pranešėja – Kristina Vitartė, Elektrėnų miestų vietos veiklos grupės pirmininkė.
11. „Dėl problemų pristatant atliekas į UAB „VAATC“ didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikšteles“. Pranešėjas - Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.
12. „Dėl Vilniaus ir Västra Götaland regionų tarptautinio bendradarbiavimo“. Pranešėjas –
Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas.
13. Kiti klausimai.

1.

SVARSTYTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Posėdžio pirmininko pavaduotojas – Zdzislav Palevič pristatė darbotvarkę ir pasiūlė Vilniaus regiono
plėtros tarybos nariams balsuoti už darbotvarkę.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFAR-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ investavimo dydžių nustatymo. Pranešėja –

Jūratė Visackaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė pristatė, kad 2017 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-918 buvo patvirtintas 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“ (toliau – priemonė) projektų
finansavimo sąlygų aprašas (toliau – aprašas). 2017 m. rugpjūčio 7 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti
projektinius pasiūlymus. Taip pat pranešėja pristatė aprašo esminius reikalavimus (pristatymas
pridedamas, Priedas Nr. 2). Edita Laurinavičienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
atstovė pakomentavo kaip buvo paskirstytos lėšos pagal šią priemonę, kad ši priemonė yra finansuojama
iš Europos socialinio fondo lėšų ir „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ išlaidos gali būti
finansuojamos tik kryžminio finansavimo būdu ir negali sudaryti daugiau nei 10 proc., o įrangos įsigijimo
– ne daugiau kaip 20 proc. tačiau šios lėšos leidžiamos visuose projektuose. Paaiškino, kad bendra
įrangos įsigijimo ir remonto darbų suma gali būti daugiausiai 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Diskutuota apie įvairias galimybes investuoti į Vilniaus regiono savivaldybių planuojamus projektus,
kuriuos įgyvendinus būtų padidintas tikslinių grupių asmenų tikslinėse teritorijose sveikatos raštingumo
lygis bei sveikatos elgsenos pokyčiai sveikos gyvensenos srityje. Aptarti siektini stebėsenos rodikliai.
NUSPRĘSTA. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFAR-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ lėšas investuoti į Vilniaus regiono savivaldybių
planuojamus projektus, kuriuos įgyvendinus būtų padidintas tikslinių grupių asmenų tikslinėse
teritorijose sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai sveikos
gyvensenos srityje.
Balsavimo rezultatai.
„Už“ balsavo 10 tarybos narių:
1. Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės meras,
2. Arvydas Vyšniauskas – Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas,
3. Edita Rudelienė – Trakų rajono savivaldybės merė,
4. Marija Puč – Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
5. Rimantas Klipčius – Švenčionių rajono savivaldybės meras,
6. Violete Čepukova – Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
7. Živilė Pinskuvienė – Širvintų rajono savivaldybės merė,
8. Rolandas Janickas – Ukmergės rajono savivaldybės meras,
9. Klavdija Steponova – Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja,

10. Tadeuš Ramanovskij – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys.
„Susilaiko“ 3 tarybos nariai:
1. Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merė,
2. Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
3. Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
„Ne“ – 0 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705
priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. Pranešėjas – Antanas
Leparskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus
vyriausiasis specialistas išsamiai pristatė, kad Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. liepos 24 d. Vilniaus regiono savivaldybių
administracijoms išsiuntė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė). Vilniaus regiono plėtros
tarybai buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę.
Pranešėjas informavo, kad Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyrius, vadovaudamasis Tvarkos ir Vidaus procedūrų aprašais įvertino projektinius
pasiūlymus, patvirtino projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas ir teikia Vilniaus regiono plėtros tarybai
patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Priemonės iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920
priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. Pranešėja – Sandra
Jarilinaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė pristatė, kad šiuo metu yra įvertintas vienas projektinis pasiūlymas dėl regiono
projekto įgyvendinimo, t. y. „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono
savivaldybėje“, kuris atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu 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-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ numatytus
reikalavimus, parengta projektinio pasiūlymo vertinimo išvada ir šį projektą siūloma įtraukti į iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
4. 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 – Sandra Jarilinaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė informavo kokie pakeitimai planuojami.
Siūloma į Vilniaus regiono plėtros plano (toliau – VRPP) dalį „Priemonių planas“ įtraukti Šalčininkų
rajono savivaldybės administracijos projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Šalčininkų rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). VRPP dalyje „Priemonių planas“ Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos projekto „Viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Vilniaus rajono savivaldybėje“ pagal Priemonę pavadinimą pakeisti į „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“. VRPP dalyje „Priemonių planas“ Elektrėnų
savivaldybės projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Elektrėnų savivaldybėje“

pagal Priemonę įtraukimo į regiono projektų sąrašą datą iš 2017 m. rugsėjo mėn. pakeisti į 2017 m. spalio
mėn.; užbaigimo datą iš 2020 m. pakeisti į 2021 m. Į VRPP dalį „Priemonių planas“ įtraukti Ukmergės
rajono savivaldybės projekto „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal Priemonę siektiną stebėsenos rodiklį „Parengtos piliečių
chartijos“ (rodiklio kodas – P.N. 910), siektina reikšmė – 1 vnt. VRPP dalyje „Priemonių planas“ Širvintų
rajono savivaldybės administracijos projekto „Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų
paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal Priemonę įtraukimo į regiono projektų sąrašą
datą iš 2017 m. rugsėjo mėn. pakeisti į 2017 m. lapkričio mėn., paraiškos pateikimo įgyvendinančiai
institucijai datą iš 2017 m. lapkričio mėn. pakeisti į 2018 m. sausio mėn., finansavimo sutarties sudarymo
datą iš 2018 m. vasario mėn. pakeisti į 2018 m. balandžio mėn. VRPP dalyje „Priemonių planas“ Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos projekto „VšĮ

Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Nemenčinės

poliklinikos pacientų srautų valdymas“ pagal Priemonę įtraukimo į regiono projektų sąrašą datą iš 2017
m. rugsėjo mėn. pakeisti į 2017 m. spalio mėn., paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą iš
2017 m. lapkričio mėn. pakeisti į 2018 m. kovo mėn., finansavimo sutarties sudarymo datą iš 2018 m.
vasario mėn. pakeisti į 2018 m. rugpjūčio mėn. VRPP dalyje „Priemonių planas“ Trakų rajono
savivaldybės administracijos projekto „Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas“ pagal 2014–2020
m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą iš 2017 m.
rugsėjo mėn. nukelti į 2018 m. kovo mėn., finansavimo sutarties sudarymo datą iš 2017 m. gruodžio
mėn. perkelti į 2018 m. birželio mėn.
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. Pritarta bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr.
51/1S-33 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių
atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pranešėja – Sandra Jarilinaitė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė pristatė,
kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
atrankos tvarkos aprašo, 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“, 20.8 papunkčiu, jei pareiškėjas atsiima paraišką ir
pateikia informaciją, kad prašo nukelti paraiškos pateikimo datą, taryba turi keisti sąrašo informaciją. Ir
atsižvelgiant į tai siūloma 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąraše numatyto
Trakų rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas“
paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą iš 2017 m. rugsėjo 5 d. perkelti į 2018 m. kovo 30
d.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. 51/1S-33 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 08.2.1-CPVA-R-908
priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
6. 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 Vilniaus regiono plėtros taryba 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. rugsėjo 25 d. raštu Nr. 1.2-1705 „Dėl pasirašytos
projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0005 „Gatvės nuo Abromiškių reabilitacijos ligoninės iki vaikų
skyriaus Abromiškėse rekonstrukcija“ sutarties“ ir 2017 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 1.2-1724 „Dėl
pasirašytos projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0007 „Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas Elektrėnų mieste“
sutarties“ Transporto investicijų direkcija informavo, kad pasirašytos projektų: „Gatvės nuo Abromiškių
reabilitacijos ligoninės iki vaikų skyriaus Abromiškėse rekonstrukcija“ ir „Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas

Elektrėnų mieste“ finansavimo sutartys (toliau – sutartys). Pagal pasirašytas sutartis projektų
finansavimo šaltinių sumos keičiasi nuo sąraše nurodytų sumų.
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. Pritarta bendru sutarimu.

7.

SVARSTYTA. „Dėl Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus regiono

plėtros planui 2014-2020 m.“. Pranešėja – Donata Ašmankevičienė, Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja išsamiai pristatė klausimą ir
paminėjo, kad strategijoje atlikus korektūros veiksmus ir suderinus su Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija turi būti gautas iš Vilniaus regiono plėtros tarybos pritarimas dėl Šalčininkų miesto
vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus regiono plėtros planui 2014-2020 m.
NUSPRĘSTA. Pritarti Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos pakeitimui ir išdėstyti nauja
redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
8. SVARSTYTA. „Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos atitikties
Vilniaus regiono plėtros planui“. Pranešėja – Kristina Vitartė, Elektrėnų miestų vietos veiklos grupės
pirmininkė išsamiai pristatė klausimą ir paminėjo, kad atlikus korektūros veiksmus ir suderinus su
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija turi būti gautas iš Vilniaus regiono plėtros tarybos
pritarimas dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus regiono
plėtros planui 2014-2020 m.
NUSPRĘSTA. Pritarti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos
pakeitimui ir išdėstyti nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
10. SVARSTYTA. Dėl problemų pristatant atliekas į UAB „VAATC“ didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikšteles. Pranešėjas – Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės meras pristatė su
kokiomis problemomis tenka susidurti pristatant atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Išsamiai pristatė, kad vieną kartą per mėnesį asmuo gali nemokamai pristatyti atliekas į didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles tiek kiek telpa į lengvojo automobilio bagažinės tūrį, kad nenaudojamų
padangų pristatyti taip pat gali tik 4 vnt. per metus, į aikšteles gali įvažiuoti ne sunkesni kaip 2 tonų
automobiliai ir kitos problemos. Paminėjo, kad tokia susidariusi situacija nepatenkina žmonių poreikių.
Ukmergės rajono savivaldybės meras, Rolandas Janickas, pritarė problemoms ir pritarė kreipimuisi į
UAB „VAATC“. Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono merė, pasiūlė ne tik parengti raštą, bet ir visiems
Vilniaus regiono plėtros taryboms nariams organizuoti susitikimą su UAB „VAATC“ atstovais. Marija
Rekst, Vilniaus rajono merė, taip pat pritarė kreipimuisi, bet atkreipė dėmesį, kad rašte būtina paminėti,
kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2017 m. spalio 6 dieną tarybos posėdyje jau nagrinėjo problemas ir
pritarė susitikimui.
Pirmininko pavaduotojas pasiūlė parengti raštą dėl problemų pristatant atliekas į didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles Švenčionių savivaldybei, atsiųsti visoms Vilniaus regiono savivaldybės
susipažinti ir pateikti siūlymus bei raštą teikti UAB „VAATC“.
NUSPRĘSTA. Parengti Vilniaus regiono plėtros tarybos vardu raštą, supažindinti visas Vilniaus
regiono savivaldybes bei teikti jį UAB „VAATC“ ir svarstyti šį klausimą artimiausiame Vilniaus regiono
tarybos posėdyje.

11.

SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus ir Västra Götaland regionų tarptautinio bendradarbiavimo“.

Pranešėjas – Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas išsamiai pristatė klausimą dėl
tarptautinio bendradarbiavimo su Västra Götaland regionu, kuris buvo pradėtas 2014 metais. Kadangi
bendradarbiavimo sutartis eina į pabaigą, nes ji buvo pasirašyta trims metams, dėl to reikia nuspręsti ar
toliau bus tęsiamas bendradarbiavimas (pristatymas pridedamas, Priedas Nr. 3). Pirmininko pavaduotojo
siūlymas tęsti bendradarbiavimą ir gruodžio mėnesį merams vykti į Švedija.
NUSPRĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.

12.

Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymas. Pranešėjas – Robertas

Petrauskas, Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos rengėjų atstovas išsamiai pristatė
Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studiją, kurioje išskyrė Vilniaus regioną (pristatymas
pridedamas, Priedas Nr. 4).
NUSPĘSTA. Susipažinti su pateikta informacija.

Tarybos pirmininko pavaduotojas

Zdzislav Palevič

Posėdžio sekretorė

Jūratė Visackaitė

