VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 51/1P-15
Šventaragio g. 2, Vilnius

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 22 d. (nuo 10 val. iki 13.25 val.).
Posėdžio pirmininkai: Sigitas Žvirblis, Kęstutis Vaitukaitis.
Posėdžio sekretorė Nijolė Pipaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo:
Sigitas Žvirblis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo,
Kęstutis Vaitukaitis – Elektrėnų savivaldybės meras,
Agnė Balčiūnienė – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė,
Valdas Benkunskas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys,
Marija Rekst – Vilniaus rajono savivaldybės merė,
Edita Rudelienė – Trakų rajono savivaldybės merė,
Tadeuš Romanovskij – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys,
Rimantas Klipčius – Švenčionių rajono savivaldybės meras,
Violeta Čepukova – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė,
Živilė Pinskuvienė – Širvintų rajono savivaldybės merė,
Janina Pažusienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys,
Rolandas Janickas – Ukmergės rajono savivaldybės meras,
Teresa Demeško – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė,
Raimondas Ivaškevičius – Elektrėnų savivaldybės tarybos narys,
Egidijus Dargevičius – Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas,
Žymantė Jankauskienė – Vilniaus kolegijos atstovė,
Gintautas Kvietkauskas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas,
Robert Komarovski – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys,
Zdzislav Palevič – Šalčininkų rajono savivaldybės meras,
Marija Puč – Trakų rajono savivaldybės tarybos narė,
Alvydas Stulpinas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas,
Aida Štelbienė –Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos atstovė,
Edita Tamošiūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė,
Taurimas Valys – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas.
Kiti asmenys:
Rita Tamašunienė – Vidaus reikalų ministrė,
Tautvydas Tamulevičius – Vidaus reikalų ministro patarėjas,
Mindaugas Kauzonas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos
regioninės plėtros fondo skyriaus vedėjas,
Andrius Valickas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas,
Elida Drapienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė,
Rasa Daraškevičienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
pavaduotoja,
Laima Petrauskienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vedėja,
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Regina Mikštaitė-Čičiurkienė – Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė,
Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė – „Investuok Lietuvoje“ atstovė,
Svetlana Žilionienė – Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja,
Vaida Babrauskienė – Švenčionių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja,
Lina Melianienė – Vilniaus miesto savivaldybės Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja,
Jonas Pidkovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento direktorius,
Egidija Rolytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Elektroninių paslaugų ir procesų
skyriaus vedėja,
Regina Katkevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė,
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė,
Dovilė Audėjūtė – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Jolanta Vaičiūnienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų
politikos skyrius vyriausioji specialistė,
Lina Kasmauskienė – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių
skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvių sąrašas pridedamas.
Posėdyje dalyvavo 24 Vilniaus regiono plėtros tarybos nariai iš 29 (Vilniaus regiono plėtros
tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu
Nr. 1V-688 „Dėl regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“).
DARBOTVARKĖ:
1. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento pristatymo.
3. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų ir įgaliojimų pirmininkui suteikimo.
4. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
5. Dėl „Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m.“
pristatymo.
6. Dėl „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių“ pristatymo.
7. Dėl „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje 2020–2022 metais
prioritetų“ pristatymo.
8. Dėl darbo grupės dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programų administravimu, sudarymo.
9. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo:
1. Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimo“ priežiūros komitetą;
2. Į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą;
3. Į Europos Sąjungos regionų komitetą;
4. Į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
5. Į Integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes:
5.1. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę;
5.2. Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę.
10. Kiti klausimai:
10.1. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos kreipimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministeriją dėl leidimo panaudoti priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“ nepanaudotą Vilniaus regiono ES fondų lėšų limito dalį.
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1. SVARSTYTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas – Sigitas Žvirblis, pristatė Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio
darbotvarkę.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento
pristatymo.
Laima Petrauskienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vedėja, pristatė Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo
reglamentą. Pristatymo medžiaga pridedama (1 priedas).
Klausimo svarstymui sprendimo priėmimas nereikalingas.
3. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų ir įgaliojimų
pirmininkui suteikimo.
Edita Rudelienė – Trakų rajono savivaldybės merė, pasiūlė Kęstučio Vaitukaičio, Elektrėnų
savivaldybės mero kandidatūrą, daugiau kandidatų į Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pareigas pasiūlyta nebuvo.
Balsavimo rezultatai:
Už Kęstutį Vaitukaitį, Elektrėnų savivaldybės merą, balsavo 23 Vilniaus regiono plėtros
tarybos nariai.
Kęstutis Vaitukaitis susilaikė.
NUSPRĘSTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininku išrinkti Kęstutį Vaitukaitį,
Elektrėnų savivaldybės merą, ir suteikti įgaliojimus organizuoti pasitarimus dėl Tarybos veiklos
klausimų, atstovauti arba paskirti Tarybos narį atstovauti Tarybai Lietuvos Respublikos Seime,
Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio
valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose, Lietuvos Respublikos bendrosios
kompetencijos ir specializuotuose teismuose.
Pirmininkavimas Tarybos posėdžiui perduodamas išrinktajam Tarybos pirmininkui Kęstučiui
Vaitukaičiui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas
Vilniaus regiono plėtros tarybos narys

Sigitas Žvirblis

Posėdžio sekretorė

Nijolė Pipaitė

4. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
Tarybos pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis pasiūlė Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono
savivaldybės mero kandidatūrą, daugiau kandidatų į Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotojo pareigas pasiūlyta nebuvo.
Balsavimo rezultatai:
Už Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės merą, balsavo 23 Vilniaus regiono plėtros
tarybos nariai.
Zdzislav Palevič susilaikė.
NUSPRĘSTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Zdzislav
Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės merą.
5. SVARSTYTA. Dėl „Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai
po 2020 m.“ pristatymo.
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Tautvydas Tamulevičius – Vidaus reikalų ministro patarėjas, Andrius Valickas – Vidaus reikalų
ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, pristatė regioninės politikos sistemos
pokyčius po 2020 metų. Pristatymo medžiaga pridedama (2 priedas).
Klausimo svarstymui sprendimo priėmimas nereikalingas.
6. SVARSTYTA. Dėl „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo
galimybių“ pristatymo.
Mindaugas Kauzonas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos
regioninės plėtros fondo skyriaus vedėjas, pristatė miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui
finansavimo galimybes (pristatymo medžiaga pridedama, 3 priedas), Viktorija JakubauskytėAndriulienė – „Investuok Lietuvoje“ atstovė, pristatė investuotojų poreikius (pristatymo medžiaga
pridedama, 4 priedas).
Klausimo svarstymui sprendimo priėmimas nereikalingas.
7. SVARSTYTA. Dėl „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje 2020–
2022 metais prioritetų“ pristatymo.
Regina Mikštaitė-Čičiurkienė – Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė,
pristatė Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje 2020–2022 metais prioritetus.
Pristatymo medžiaga pridedama (5 priedas).
Aida Štelbienė –Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos atstovė, pasiūlė
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje 2020 –2022 metų prioritetus papildyti
prioritetu „Produktų ir paslaugų kūrimas, inicijavimas ir viešinimas“.
Klausimo svarstymui sprendimo priėmimas nereikalingas.
8. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių
su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programų administravimu, sudarymo.
Laima Petrauskienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad Taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
regioninės plėtros įstatymo, Tarybos darbo reglamento nuostatomis esant poreikiui gali sudaryti
darbo grupę dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų
administravimu.
NUSPRĘSTA. Sudaryti darbo grupę dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių
su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programų administravimu, įpareigoti Tarybos savivaldybių administracijas atstovus į
darbo grupę pateikti Tarybos sekretoriatui iki 2019 m. rugpjūčio 27 d.
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
9. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo:
1. Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimo“ priežiūros komitetą;
2. Į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą;
3. Į Europos Sąjungos regionų komitetą;
4. Į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
5. Į Integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes:
5.1. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę;
5.2. Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę.
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9.1. Tarybos nariai į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių
valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą pasiūlė deleguoti Rolandą Janicką,
Ukmergės rajono savivaldybės merą, jo pakaitinį Gintautą Kvietkauską, Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovą.
NUSPRĘSTA. Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo
tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą deleguoti Rolandą Janicką, Ukmergės rajono
savivaldybės merą, jo pakaitinį Gintautą Kvietkauską, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacijos atstovą.
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
9.2. Tarybos nariai į Europos vietos ir regionų valdžios kongreso Vietos valdžios rūmus pasiūlė
teikti atstovų Rimanto Klipčiaus, Švenčionių rajono savivaldybės mero, atstovaujančio Lietuvos
laisvės sąjungą (Liberalai), Agnės Balčiūnienės, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narės,
atstovaujančios Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus, jų pakaitinių Marijos Rekst,
Vilniaus rajono savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso
koaliciją „Krikščioniškų šeimų sąjunga“, Marijos Puč, Trakų rajono savivaldybės tarybos narės,
atstovaujančios Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų
sąjunga“ kandidatūras;
Tarybos nariai į Europos vietos ir regionų valdžios kongreso Regionų valdžios rūmus pasiūlė
teikti atstovo Editos Rudelienės, Trakų rajono savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdį, jos pakaitinės Marijos Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merės,
atstovaujančios Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų
sąjunga“ kandidatūras.
NUSPRĘSTA:
Į Europos vietos ir regionų valdžios kongreso Vietos valdžios rūmus teikti atstovų – Rimanto
Klipčiaus, Švenčionių rajono savivaldybės mero, atstovaujančio Lietuvos laisvės sąjungą (Liberalai),
Agnės Balčiūnienės, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narės, atstovaujančios Tėvynės sąjungą
– Lietuvos krikščionis demokratus, jų pakaitinių Marijos Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merės,
atstovaujančios Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų
sąjunga“, Marijos Puč, Trakų rajono savivaldybės tarybos narės, atstovaujančios Lietuvos lenkų
rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ kandidatūras.
Į Europos vietos ir regionų valdžios kongreso Regionų valdžios rūmus teikti atstovo Editos
Rudelienės, Trakų rajono savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį,
jos pakaitinės Marijos Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos lenkų
rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ kandidatūras.
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
9.3. Tarybos nariai į Europos Sąjungos regionų komitetą pasiūlė teikti tikrųjų atstovų – Živilės
Pinskuvienės, Širvintų rajono savivaldybės merės, atstovaujančios visuomeninį rinkimų komitetą
„Živilės Pinskuvienės komanda – už sėkmingą Širvintų kraštą“, Editos Rudelienės, Trakų rajono
savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Valdo Benkunsko,
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario, atstovaujančio Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis
demokratus, jų pakaitinių Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario,
atstovaujančio Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų
sąjunga“, Violetos Čepukovos, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės, atstovaujančios
Lietuvos laisvės sąjungą (Liberalai), Rolando Janicko, Ukmergės rajono savivaldybės mero,
atstovaujančio Darbo partiją kandidatūras.
NUSPRĘSTA. Į Europos Sąjungos regionų komitetą teikti tikrųjų atstovų – Živilės
Pinskuvienės, Širvintų rajono savivaldybės merės, atstovaujančios visuomeninį rinkimų komitetą
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„Živilės Pinskuvienės komanda – už sėkmingą Širvintų kraštą“, Editos Rudelienės, Trakų rajono
savivaldybės merės, atstovaujančios Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Valdo Benkunsko,
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario, atstovaujančio Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis
demokratus, jų pakaitinių Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario,
atstovaujančio Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją „Krikščioniškų šeimų
sąjunga“, Violetos Čepukovos, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės, atstovaujančios
Lietuvos laisvės sąjungą (Liberalai), Rolando Janicko, Ukmergės rajono savivaldybės mero,
atstovaujančio Darbo partiją kandidatūras.
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
9.4. Tarybos nariai į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos
komitetą pasiūlė skirti Editą Tamošiūnaitę, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narę (pagrindine
atstove) ir Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės merą (pakaitiniu atstovu).
NUSPRĘSTA. Į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos
komitetą skirti Editą Tamošiūnaitę, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narę (pagrindine atstove) ir
Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės merą (pakaitiniu atstovu).
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
9.5. Tarybos nariai į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę pasiūlė deleguoti Alvydą Stulpiną, Lietuvos pramonininkų konfederacijos
atstovą (pagrindiniu nariu), Vytautą Mitalą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narį (pakaitiniu
nariu).
Tarybos nariai į Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę pasiūlė deleguoti Rimantą Klipčių, Švenčionių rajono savivaldybės merą
(pagrindiniu nariu), Egidijų Dargevičių, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovą (pakaitiniu nariu).
NUSPRĘSTA:
Į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę deleguoti Alvydą Stulpiną, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovą (pagrindiniu
nariu), Vytautą Mitalą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narį (pakaitiniu nariu).
Į Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę deleguoti Rimantą Klipčių, Švenčionių rajono savivaldybės merą (pagrindiniu nariu),
Egidijų Dargevičių, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovą (pakaitiniu nariu).
Balsavimo rezultatai: Vilniaus regiono plėtros tarybos narių bendru sutarimu.
10. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos kreipimosi į Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministeriją dėl leidimo panaudoti priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ nepanaudotą Vilniaus regiono ES fondų lėšų limito
dalį.
Nijolė Pipaitė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad atsižvelgiant į 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 1 (toliau – PFSA) 141 punkto
nuostatas, kuriame nustatyta, kad „esant Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 20.4 papunktyje
nurodytoms sąlygoms, regiono plėtros taryba į regionų projektų sąrašą gali įtraukti tik tuos naujus
regiono projektus, kurie regiono plėtros tarybos sprendimu į regiono plėtros planą įtraukti ne vėliau
Patvirtintas 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“.
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kaip 2019 m. rugsėjo 30 d. Nauji projektai į regionų projektų sąrašus gali būti įtraukti ne vėliau kaip
iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tuo atveju, kai regiono plėtros plane yra suplanuota pagal Aprašą
įgyvendinti susijusį projektą, šis projektas į regiono projektų sąrašą turi būti įtrauktas ne vėliau kaip
iki 2020 m. birželio 1 d. Laikoma, kad projektas yra susijęs, jeigu atsižvelgiant į jo veiklas ir (ar)
siekiamus rezultatus, projektą tikslinga pagal Aprašą įgyvendinti tik po to, kai bus pasiekti tam tikri
kito pagal Aprašą įgyvendinamo projekto rezultatai“ ir į tai, kad pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFAR-920 skirtas Vilniaus regionui ES struktūrinių fondų lėšų limitas yra ne visas suplanuotas regiono
projektų įgyvendinimui ir nėra pradėtas Vilniaus regiono 2014–2020 m. plėtros plane numatyto
projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje (II
etapas)“ įgyvendinimas, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo2 21 punktu, PFSA 141 punktu tikslinga
kreiptis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl leidimo panaudoti priemonės Nr.
10.1.3-ESFA-R-920 nepanaudotą 1 262 811,29 Eur ES struktūrinių fondų lėšų Vilniaus regiono
limito dalį projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto
savivaldybėje (II etapas)“ finansavimui, įgyvendinamų projektų papildomam finansavimui ir naujų
projektų į Vilniaus regiono projektų sąrašą įtraukimui.

Tarybos pirmininkas

Kęstutis Vaitukaitis

Posėdžio sekretorė

Nijolė Pipaitė

Patvirtintas 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“.
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