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DARBOTVARKĖ:
Įžanginis žodis.
1.
Šalčininkų rajono plėtra: prioritetai, vykdomos įgyvendinimo priemonės, problemos
2.
Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. tikslinimo.
3.
Dėl Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos papildymo.
4.
Dėl regiono projektų sąrašų numeracijos keitimo.
5.
Dėl regiono projektų sąrašų tikslinimo ar keitimo:
5.1 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros savivaldybėse plėtra“.
5.2 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Psichikos dienos stacionarų (centrų)
įkūrimas“.
5.3 Vilniaus regiono projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo
priemonei „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“
5.4 Vilniaus regiono projektų sąrašo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
5.5 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Teritorijų planavimas“.
5.6 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu“.
5.7 Vilniaus regiono projektų sąrašų ir rezervinių projektų sąrašų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonėms „Vandens telkinių būklės gerinimas“,
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“.
Į Vilniaus regiono projektų sąrašus įtrauktų projektų rengimo ir įgyvendinimo eiga.
6.
7.
Kiti klausimai.

Dalyvauja: 13 Vilniaus regiono plėtros tarybos narių (sąrašas pridedamas), UAB „VAATC“
direktorius Osvaldas Markevičius, tarybos sekretoriatas.
Įžanginis žodis.
Posėdžio pirmininkas Švenčionių savivaldybės meras Vytautas Vigelis pasveikino
susirinkusiuosius ir pakvietė Šalčininkų rajono savivaldybės merą Zdislav Palevič tarti įžanginį
žodį.
Šalčininkų
rajono
savivaldybės
meras
Zdzislav
Palevič
padėkojo
susirinkusiesiems, trumpai pristatė Šalčininkų rajoną, po posėdžio pakvietė į vaikų muzikos
mokyklos auklėtinių koncertą.
1. Šalčininkų rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus
vedėja Donata Ašmankevičienė pristatė pranešimą „Šalčininkų rajono plėtra: prioritetai,
vykdomos įgyvendinimo priemonės, problemos“ (pranešimas pridedamas).
Vytautas Vigelis padėkojo pranešėjai už išsamų pranešimą. Tarybos nariai pranešėjai
klausimų neturėjo.
2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. tikslinimo.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog Vilniaus regiono plėtros plano tikslinimas yra viena iš Vilniaus
regiono plėtros plano Stebėsenos (monitoringo) sistemos procedūrų, kurios metu strateginio plano
prioritetai, tikslai, uždaviniai arba priemonės yra papildomi naujais, keičiami arba atmetami.
Pasiūlymus dėl plano tikslinimo gali pateikti Vilniaus apskrities savivaldybių administracijos,
rajonų savivaldybių atstovai, suinteresuoti asmenys ar organizacijos. Pranešėja pabrėžė, jog
Vilniaus regiono plėtros plano tikslinimas šiuo metu ypač aktualus – vienas iš Stebėsenos komiteto
patvirtintų specialiųjų projektų atrankos kriterijų Europos Sąjungos regioninėms lėšoms gauti yra
projektinio pasiūlymo atitikimas regiono plėtros planui.
Vilniaus regiono plėtros tarybai siūloma tvirtinti Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013
metams įtrauktų ir tikslintų įgyvendinimo priemonių sąrašą, į kurį įtrauktos 2 naujos ir išbrauktos 4
priemonės.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos nariams pritarti sprendimo dėl Vilniaus regiono plėtros
plano 2007-2013 m. tikslinimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m.
prioritetų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių sąrašą (sprendimas Nr.10.9-36 ir sąrašas
pridedami).
3. SVARSTYTA. Dėl Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos
papildymo.

Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog Vilniaus regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas vykdantis
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamentas gavo Elektrėnų
savivaldybės administracijos prašymą inicijuoti Tvarkos pakeitimą taip, kad Regiono plėtros taryba
išimtinais atvejais galėtų pakeisti ypač svarbių regionui projektų vietą rezerviniuose regiono
projektų sąrašuose.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
regiono projektų atrankos ir regiono projektų sąrašų sudarymo bei šių projektų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos, patvirtintos Vilniaus regiono plėtros tarybos 2008 m. balandžio 25
d. sprendimu Nr. 10.9-3, 6 punktas numato, kad Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarką
Regiono plėtros taryba keičia atskiru sprendimu.
Vilniaus regiono plėtros tarybai siūloma patvirtinti Tvarkos papildymo projektą, kuris
parengtas atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės administracijos raštą.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos nariams pritarti sprendimui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti pakeistą Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo
tvarkos aprašymą (sprendimas Nr. 10.9-37 ir aktuali Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo
tvarkos aprašymo redakcija pridedama).

4. SVARSTYTA. Dėl regiono projektų sąrašų numeracijos keitimo.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog Vilniaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas iš viešosios įstaigos
„Centrinė projektų agentūra“ gavo raštą, kuriuo Agentūra atkreipia dėmesį į tai, jog regionų
projektų sąrašai privalo būti numeruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 patvirtintomis Paraiškų dėl projektų finansavimo
registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis.
Vilniaus regiono plėtros tarybai siūloma tvirtinti pakeistą regiono projektų sąrašų numeraciją.
Vytautas Vigelis paprašė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti pakeistą Regiono projektų sąrašų numeraciją (sprendimas Nr.
10.9-38 pridedamas).
5. SVARSTYTA. Dėl regiono projektų sąrašų tikslinimo ar keitimo.
5.1 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros savivaldybėse plėtra“.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog į Vilniaus regiono plėtros tarybą kreipėsi Ukmergės rajono
savivaldybės administracija, prašydama patikslinti regiono projektų sąrašą priemonei „Visuomenės

sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“, tikslinant projekto „Ukmergės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžią,
projekto veiklų įgyvendinimo trukmę ir paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iki
2010-07-31. Tačiau pranešėja priminė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2007-12-19
nutarimo Nr. 1443 papunkčiu 8.2.6, paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiai
institucijai terminas negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai, todėl sekretoriatas siūlo šios paraiškos
pateikimo terminą nustatyti 2010-08-31. Pareiškėjas ir įgyvendinančioji institucija bendru sutarimu
gali susitarti dėl trumpesnio, nei nurodytas regiono projektų sąraše, paraiškos pateikimo termino.
Siūloma Tarybai patikslinti Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.1-SAM-08-R priemonę „Visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“, sąrašą Nr. 01.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę „Visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra veiklų pradžią, projekto veiklų įgyvendinimo
trukmę ir paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą (sprendimas Nr. 10.9-39
pridedamas).
5.2 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Psichikos dienos stacionarų (centrų)
įkūrimas“.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog siekdama neviršyti Vilniaus miestui leidžiamo didžiausio psichikos
dienos stacionaro vietų skaičiaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2010-05-28 raštu Nr.
A51-12263 (3.3.9.6-BR4) pateikė informaciją apie viešųjų įstaigų: Antakalnio poliklinikos ir
Karoliniškių poliklinikos teiktų paraiškų, įgyvendinant priemonę „Psichikos dienos stacionarų
(centrų) įkūrimas“, patikslinimą su prašymu atitinkamai patikslinti regiono projektų sąrašą.
Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekdama neviršyti leidžiamo vienai vietai
įsteigti Psichikos dienos stacionare ploto, 2010-06-17 raštu Nr. Nr. (6.18)18-1317 prašė patikslinti
projekto „Psichikos dienos centro prie viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros
centro įkūrimas“ siektinus rezultatus.
Tarybai siūloma patikslinti regiono projektų sąrašą Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo priemonei „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ 2007-2013 m.
laikotarpiui.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Psichikos dienos stacionarų
(centrų) įkūrimas“, sąrašą Nr.VP3-2.1-SAM-08-R-01 2007-2013 (sprendimas Nr. 10.9-40 ir
patikslintas projektų sąrašas pridedami).

5.3 Vilniaus regiono projektų sąrašo Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonei „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog Regioninės plėtros departamentas, vykdantis Vilniaus regiono
plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, gavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
prašymą dėl Vilniaus regiono projektų sąrašo Nr.VP3-1.1-VRM-04-R priemonei „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas“ tikslinimo, perkeliant projekto „Administracinių pastatų, esančių
Stoties g. 16/1 ir Stoties g. 16/2, Švenčionių mieste, rekonstravimas pritaikant jų patalpas
socialiniam būstui“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą į 2010-12-30.
Kadangi priemonė „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ yra numatyta įgyvendinti per
2007-2010 metus bei siekiant, kad paraiškos būtų laiku įvertintos, paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminas neturėtų būti vėlesnis nei 2010-09-01.
Tarybai siūloma patikslinti regiono projektų sąrašą Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo priemonei „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 2007-2010 m.
laikotarpiui.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos nariams pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Socialinio būsto plėtra ir jo
kokybės gerinimas“, sąrašą Nr.VP3-1.1-VRM-04-R-01 (sprendimas Nr. 10.9-41 ir patikslintas
regiono projektų sąrašas pridedami).

5.4 Vilniaus regiono projektų sąrašo Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
Pranešėja - Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Raščiūtė informavo, jog Regioninės plėtros departamentas, vykdantis Vilniaus regiono
plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, gavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos prašymą
dėl Vilniaus regiono projektų sąrašo Nr.VP2-4.4-SM-02-R-03 priemonei „Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtinto Vilniaus regiono
plėtros tarybos sprendimu 2009-04-16 Nr. 10.9-22, tikslinimo (tikslinamų projektų sąrašas rodomas
skaidrėse).
Siūloma Tarybai patikslinti regiono projektų sąrašą Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra“ 2007-2013 m. laikotarpiui.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos nariams pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Savivaldos transporto

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašą Nr.VP2-4.4-SM-02-R- (sprendimas Nr.10.942 ir patikslintas projektų sąrašas pridedami).

5.5
Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Teritorijų planavimas“.

Pranešėjas – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros
departamento Teritorijų planavimo ir aplinkos skyriaus vedėjas Marius Narmontas
informavo, jog Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr.
248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidacinių
komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas“ pripažinimo
netekusiu galios“ (Žin., 2010, Nr. 31-1434, ), pakeistu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
gegužės 4 d. nutarimu Nr. 514 (Žin., 2010, Nr. 54-2654) Vilniaus apskrities viršininko
administracija yra likviduojama, todėl yra siūloma Vilniaus regiono plėtros tarybai iš Vilniaus
regiono „Teritorijų planavimo“ projektų sąrašo Nr.01 išbraukti Vilniaus apskrities viršininko
administracijos projektą „Vilniaus apskrities turizmo ir rekreacinės infrastruktūros schema“.
Pranešėjas taip pat informavo, kad pasirašius šios priemonės projektų finansavimo ir
administravimo sutartis liko nepanaudotas 1 639 653,53 Lt Vilniaus regionui skirtos ES paramos
likutis, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu
Nr. 352 patvirtinto Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8.1 punktu, Vilniaus regiono plėtros tarybai
siūloma patvirtinti pakeistą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“,
sąrašą Nr. 01 ir Vilniaus regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. 01-REZ, įrašant naujus regiono
projektus į sąrašą Nr. 01 iš rezervinių regiono projektų sąrašo pagal jame nustatytą prioritetiškumą:
Vilniaus rajono savivaldybės miestelių bendrųjų planų parengimas, Turgelių kaimo teritorijos
bendrojo plano parengimas, Dieveniškių kaimo teritorijos bendrojo plano parengimas, Nemenčinės
miesto bendrojo plano parengimas, Ukmergės rajone esančių, visuomeniniams poreikiams
naudojamų teritorijų – paplūdimių, specialiojo plano parengimas.
Vytautas Vigelis paprašė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.

NUTARTA.
1. Išbraukti iš Vilniaus regiono projektų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos
projektą „Vilniaus apskrities turizmo ir rekreacinės infrastruktūros schemos“ parengimas.
2. Patvirtinti Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Teritorijų planavimas“, sąrašą Nr. 01 ir Vilniaus
regiono rezervinių projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ sąrašą Nr. 01-REZ, į sąrašą Nr. 01 iš sąrašo Nr. 01REZ perkeliant Vilniaus regiono projektus (sprendimas Nr. 10.9-43 ir projektų sąrašas
pridedami).

5.6 Vilniaus regiono projektų sąrašo ir rezervinių projektų sąrašo Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu“.
Pranešėja - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilniaus apskrityje
Rasa Tamulevičiūtė informavo, jog Vilniaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas, vykdydamas
regiono plėtros tarybos 2010-05-14 posėdžio protokolinį sprendimą perkelti Vilniaus regiono
rezervinių projektų sąrašo priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
tvirtinimą į kito posėdžio darbotvarkę, teikia Tarybai rezervinių projektų sąrašo projektą.
Sekretoriatas, vadovaudamasis 2008-04-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Europos Sąjungos fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regiono projektų atrankos ir regiono
projektų sąrašų sudarymo tvarka, patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos 2008-04-25 sprendimu
Nr. 10.9-3, apskrities savivaldybių administracijų pateiktais projektiniais pasiūlymais papildė
Vilniaus regiono rezervinių projektų sąrašą Nr.VP3-3.4-ŪM-04-R-04 priemonei „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Vilniaus
regiono plėtros tarybos sprendimu 2009-06-26 Nr. 10.9-50.
Gauti projektiniai pasiūlymai pateikti tinkamai; pripažintini tinkamais.
Sekretoriatas parengė rezervinių projektų sąrašo projektą, kuriame projektų eiliškumas
nustatytas, išdėstant juos projektinių pasiūlymų surinktų balų sumos mažėjimo tvarka.
Regiono plėtros taryba 2010-06-18 sprendimu Nr. 10.9-37 patvirtino Regiono projektų
atrankos kriterijų taikymo tvarkos papildymą, kuriuo Regiono plėtros taryba galėtų išimtinais
atvejais pakeisti ypač svarbių regionui projektų vietą rezervinių projektų sąraše.
2010-05-14 Regiono plėtros tarybos posėdžio metu buvo pritarta Šalčininkų rajono projektų:
„VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato renovacija“, „Šalčininkų lopšelio-darželio
„Vyturėlis“ pastato renovacija“ ir Ukmergės rajono projektų: „Ukmergės sporto mokyklos pastato
rekonstravimas“, „Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos rekonstravimas“ perkėlimui iš
rezervinių projektų sąrašo į pagrindinį. Projektai iš rezervinių projektų sąrašo į pagrindinį yra
perkeliami atsižvelgiant į rezervinių projektų eiliškumą sąraše. Todėl Tarybai siūloma spręsti dėl
rezervinių projektų sąrašo eiliškumo. Sekretoriatui buvo pateikti Vilniaus regiono plėtros tarybos
narių Viliaus Navicko, Romo Adomavičiaus ir Larisos Dmitrijevos raštai dėl nepritarimo rezervinių
projektų sąrašo eiliškumo keitimui. Taryba nusprendė pakeisti rezervinių projektų sąrašo eiliškumą
iškeliant Šalčininkų rajono projektus „VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato
renovacija“, „Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato renovacija“ ir Ukmergės rajono
projektus „Ukmergės sporto mokyklos pastato rekonstravimas“, „Ukmergės rajono Deltuvos
pagrindinės mokyklos rekonstravimas“ į 1-4 vietas, tačiau nesvarstyti klausimo dėl šių projektų
perkėlimo į pagrindinį projektų sąrašą.
Tarybai siūloma patvirtinti Vilniaus regiono rezervinių projektų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu
lygiu“, sąrašą Nr. 03-REZ.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti naują Vilniaus regiono rezervinių projektų, siūlomų
finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą (sprendimas Nr. 10.9-44 ir rezervinių projektų
sąrašas pridedami).
Pranešėja informavo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė informaciją
apie projektų „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinėje
mokykloje“, „Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos pastato renovacija“, „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas Vilniaus Liepkalnio pagrindinėje mokykloje“, „Vilniaus Vingio vidurinės
mokyklos pastato renovacija“ siektinų rezultatų pasikeitimą ir prašymu patikslinti regiono projektų
sąrašą.
Elektrėnų savivaldybės administracija 2010-05-26 raštu Nr. 03.2-15-853 papildomai pateikė
informaciją apie įgyvendinančių institucijų ir savivaldybės administracijos protokolinę nutartį dėl
projekto „Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų (Semeliškių vidurinės mokyklos, Beižionių vaikų
globos namų, Vievio vaikų lopšelio – darželio ,,Eglutė“) pastatų atnaujinimas pagerinant
energetikos charakteristikas“ keitimo. Pasikeitus regiono plėtros plano tikslams, uždaviniams, jų
įgyvendinimo priemonėms, iš šio projekto išbraukiamas objektas – Beižionių vaikų globos namai,
atitinkamai sumažėja projekto vertė ir finansavimo šaltiniai. Pokyčių rezultatas - iš Elektrėnų
savivaldybei skirto lėšų limito lieka nepanaudota 473.559,03 Lt. Elektrėnų savivaldybės
administracija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimo Nr. 352 8.2
punktu, pateikė prašymą į pagrindinį regiono projektų sąrašą įtraukti projektą „Semeliškių vaikų
darželio pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“, neviršijant savivaldybei
skirto ES paramos lėšų limito.
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pateikė informaciją apie projektoŠalčininkų
rajono švietimo įstaigų (Dieveniškių vidurinių mokyklų ir Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“)
pastatų renovacija“ projektų verčių ir finansavimo šaltinių pasikeitimus pasirašius šių projektų
finansavimo administravimo sutartis ir prašymu patikslinti regiono projektų sąrašą.
Prašoma Tarybos patvirtinti naują regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą Nr. 03.
Vytautas Vigelis prašo tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.

NUTARTA.
1.
Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų sąrašą Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-03
2007-2013 metų laikotarpiui pakeičiant Elektrėnų savivaldybės administracijos projektų ir
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektų preliminarias projektų vertes bei
projekto finansavimo šaltinius.
2.
Įtraukti į regiono projektų sąrašą Nr. VP3-3.4-ŪM-R-03 Elektrėnų savivaldybės
administracijos projektą „Semeliškių vaikų darželio pastato atnaujinimas, pagerinant
energetines charakteristikas“.
3.
Patvirtinti naują Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-03 (sprendimas Nr. 10.9-45 ir naujai patvirtintas
regiono projektų sąrašas pridedami).

5.7 Vilniaus regiono projektų sąrašų ir rezervinių projektų sąrašų Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonėms „Vandens telkinių būklės
gerinimas“, „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“.
Pranešėja - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilniaus apskrityje
Rasa Tamulevičiūtė informavo, jog Regiono plėtros tarybos sekretoriatui buvo pateikta
informacija apie tai, kad projektų administracinės atitikties vertinimo metu, kai kurių projektų
paraiškos yra atmestos. Įgyvendinančios institucijos regiono plėtros tarybai siūlo pratęsti paraiškų
pateikimo terminus, tačiau pagal Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos, patvirtintos
Vilniaus regiono plėtros tarybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 10.9-10, 6.4 punktą,
savivaldybės administracija netenka teisės į jai pagal paramos sumų paskirstymo kriterijus nustatytą
ES paramos sumą, kai projekto finansavimo vertinimo metu įgyvendinančioji institucija priima
sprendimą atmesti paraišką. Regioninės plėtros departamentas, gavo apskrities savivaldybių
administracijų prašymus, nesant galimybei palikti projektų pagrindiniame sąraše, įtraukti juos į
rezervinių projektų sąrašus, iš kurių Tarybos pritarimu jie būtų perkelti į pagrindinį projektų sąrašą,
prieš tai iš jo išbraukiant projektus, kurie buvo atmesti. Buvo gauti šie prašymai:
I.

Priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl projektų „Sarių kaimo
infrastruktūros plėtra“ ir „Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra“ bei Širvintų rajono
savivaldybės administracijos prašymas patikslinti projektų „Kernavės kultūros centro patalpų
renovavimas ir aplinkos infrastruktūros gerinimas“ ir „Buvusio Lapelių pradinio ugdymo
skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams“ tikslus, projektų vertes
bei finansavimo šaltinius neviršijant savivaldybei skirto ES paramos lėšų limito.
Siūloma išbraukti Švenčionių rajono savivaldybės projektus projektų „Sarių kaimo
infrastruktūros plėtra“ ir „Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra“ iš regiono projektų sąrašo ir
įtraukti juos į rezervinių projektų sąrašą ir sąrašą patvirtinti.
Vytautas Vigelis paprašė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA.
1. Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašą Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-01 2007-2013
metų laikotarpiui išbraukiant regiono projektus Nr. 14 „Sarių kaimo infrastruktūros plėtra“
ir Nr. 15 „Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra“;
2. Patvirtinti Vilniaus regiono rezervinių projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašą Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-01-REZ 20072013 metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9-46 ir sąrašas pridedami).

Tarybai pritarus, siūloma patvirtinti naują regiono projektų sąrašą, patikslinat Širvintų rajono
savivaldybės administracijos projektus ir perkeliant į jį Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos projektus iš rezervinių projektų sąrašo.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.

NUTARTA.
1. Patvirtinti patikslintus regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-01
projektus „Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros
gerinimas“ bei Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo
pritaikymas visuomenės poreikiams“ pakeičiant projektų tikslus, projektų vertes bei
finansavimo šaltinius.
2. Perkelti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektus „Sarių
kaimo infrastruktūros plėtra“ ir „Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra“ iš
rezervinių regiono projektų sąrašo į regiono projektų sąrašą Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-01.
3. Patvirtinti naują Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašą Nr. 2007 -2013 metų laikotarpiui
(sprendimas Nr. 10.9- 47 ir regiono projektų sąrašas pridedami).
II.

Priemonė „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl projekto „Praeityje užterštų
teritorijų tvarkymas Šalčininkų rajono Naujadvario kaime“.
Siūloma išbraukti projektą Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Šalčininkų rajono
Naujadvario kaime“ iš regiono projektų sąrašo ir įtraukti jį į rezervinių projektų sąrašą ir sąrašą
patvirtinti.
Vytautas Vigelis prašo tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA.
1. Patikslinti Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ sąrašą Nr.
VP3-1.4-AM-06-R-01 2007-2010 metų laikotarpiui išbraukiant projektą Nr.2 „Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas Šalčininkų rajone“.
2. Patvirtinti Vilniaus regiono rezervinių projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
sąrašą Nr. VP3-1.4-AM-06-R-01-REZ 2007-2010 metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9- 48 ir
rezervinių projektų sąrašas pridedami).
Siūloma Tarybai pritarti, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektas,
esantis rezervinių projektų sąraše būtų perkeltas į pagrindinį projektų sąrašą. Tarybai pritarus,
siūlome patvirtinti naują regiono projektų sąrašą.
Vytautas Vigelis prašo tarybos narių pritarti sprendimo projektui.

Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA. Perkelti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektą
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas Šalčininkų rajono Naujadvaro kaime“ iš rezervinių
regiono projektų sąrašo į regiono projektų sąrašą VP3-1.4-AM-06-R-01 ir patvirtinti naują
Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ sąrašą Nr. VP3-1.4-AM-06-R-01
2007-2010 metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9-49 ir regiono projektų sąrašas pridedami).
III. Priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“:
Širvintų rajono savivaldybės administracijos pateikė prašymą dėl projekto „Turizmo
informacijos ženklų ir stendų įrengimas Širvintų rajone bei privažiavimo prie Pikuolio kalno
įrengimas“. Įtraukus šį projektą, projektai rezervinių projektų sąrašo projekte išdėstyti
projektinių pasiūlymų surinktų balų sumos mažėjimo tvarka (projektinių pasiūlymų lentelė
rodoma skaidrėse)
Siūloma išbraukti projektą „Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas“ iš regiono
projektų sąrašo ir įtraukti projektą „Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas Širvintų rajone
bei privažiavimo prie Pikuolio kalno įrengimas“ į rezervinių projektų sąrašą ir sąrašą patvirtinti.
Vytautas Vigelis prašo tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA.
1.
Patvirtinti patikslintą Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“ sąrašą Nr. VP3-1.3-VRM-05-R-01 2007-2013 metų
laikotarpiui išbraukiant regiono projektą Nr. 5 „Turizmo informacijos ženklų ir stendų
įrengimas“.
2.
Patvirtinti naują Vilniaus regiono rezervinių projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašą Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-01-REZ
2007-2013 metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9- 50 ir projektų sąrašas pridedami).
Tarybai siūloma pritarti, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos projektas
„Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas Širvintų rajone bei privažiavimo prie Pikuolio
kalno įrengimas“, esantis 2 rezervinių projektų sąrašo vietoje būtų perkeltas į pagrindinį sąrašą,
kadangi Tarybai pritarus siūloma tvirtinti naują regiono projektų sąrašą.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos nariams pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA. Perkelti Širvintų rajono savivaldybės administracijos projektą
„Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas Širvintų rajone bei privažiavimo prie
Pikuolio kalno įrengimas“ iš rezervinių regiono projektų sąrašo į regiono projektų sąrašą Nr.
VP3-1.3-ŪM-05-R-01 bei patvirtinti naują Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros
ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašą Nr.VP3-1.3-ŪM-05-R-01 2007-2013 metų laikotarpiui
bei pakeistą rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-01-REZ (sprendimas Nr. 10.9-51

ir regiono projektų sąrašas bei rezervinių projektų sąrašas pridedami).
IV. Priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl projekto „Sudotėlio ežero
gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“ ir Trakų rajono
savivaldybės administracijos prašymas dėl projekto „Onuškio ežero ekologinės būklės
gerinimas“ patikslinimo. Įtraukus naują projektą ir patikslinus Trakų savivaldybės
administracijos projektą, projektai rezervinių projektų sąrašo projekte išdėstyti projektinių
pasiūlymų surinktų balų sumos mažėjimo tvarka (projektinių pasiūlymų lentelė rodoma
skaidrėse).
Siūloma išbraukti projektą „Sudotėlio ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo
kenksmingų medžiagų“ ir įtraukti jį į rezervinių projektų sąrašą bei sąrašą patvirtinti.
Vytautas Vigelis pasiūlė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA.
1. Patikslinti Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ sąrašą Nr. VP31.4-AM-04-R-03 2007-2010 metų laikotarpiui išbraukiant projektą Nr. 4 „Sudotėlio ežero
gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų
2. Patvirtinti Vilniaus regiono rezervinių projektų, siūlomų finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ sąrašą
Nr. VP3-1.4-AM-04-R-02 2007-2010 metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9-52 ir rezervinių
projektų sąrašas pridedami).
Tarybai pasiūlyta pritarti, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektas „Sudotėlio
ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“, esantis 1 rezervinių
projektų sąrašo vietoje būtų perkeltas į pagrindinį sąrašą. Tarybai pritarus, siūloma tvirtinti naują
regiono projektų sąrašą, perkeliant į jį projektą Sudotėlio ežero gamtosauginis tvarkymas bei
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų„ iš rezervinių projektų sąrašo.
Vytautas Vigelis paprašė tarybos narių pritarti sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu
NUTARTA. Perkelti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektą
„Sudotėlio ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“ iš
rezervinių regiono projektų sąrašo į regiono projetkų sąrašą Nr. VP3-1.4-AM-04-R-03 bei
patvirtinti naują Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ sąrašą Nr. VP31.4-AM-04-R-03 ir pakeistą rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-1.4-AM-04-R-02 2007-2010
metų laikotarpiui (sprendimas Nr. 10.9- 53 ir regiono projektų sąrašas ir rezervinių projektų
sąrašas pridedami).
6. Į Vilniaus regiono projektų sąrašus įtrauktų projektų rengimo ir įgyvendinimo eiga.
Pranešėja - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus Vyriausioji specialistė Vilniaus

apskrityje Rasa Tamulevičiūtė pristatė apibendrintą apskrities savivaldybių administracijų
pateikiamą informaciją apie regiono projektų, kurie įtraukti į Tarybos patvirtintus regiono projektų
sąrašus, rengimo ir įgyvendinimo eigą, supažindino su regionų projektų, finansuotinų pagal visas
patvirtintas priemones rengimo ir įgyvendinimo eiga (informacija pridedama).
7. Kiti klausimai.
7.1 SVARSTYTA. Dėl atstovavimo Vilniaus apskrities trišalei tarybai.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento
direktorius Ričardas Sabaliauskas informavo, jog Vilniaus regiono plėtros taryba gavo Vilniaus
apskrities (regiono) trišalės tarybos pirmininkės Nijolės Turčinavičienės kreipimąsi, kuriame ir po
apskričių reformos Tarybos prašoma skirti deramą dėmesį tolimesniam socialinės partnerystės
vystymui Vilniaus regione ir numatyti atstovavimą Vilniaus apskrities (regiono) trišalėje taryboje.
Vytautas Vigelis paklausė, ar nėra prieštaraujančių sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Vilniaus apskrities viršininko administracijos teises ir pareigas Vilniaus apskrities
(regiono) trišalėje taryboje perduoti Vilniaus regiono plėtros tarybai.
7.2. Dėl dalyvavimo tarptautinėse programose.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorius
Ričardas Sabaliauskas informavo, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija buvo
pasirašiusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su įvairiais Baltarusijos, Ukrainos regionais, buvo
euroregiono NEMUNAS narė. Vadovaujantis apskričių reformą reglamentuojančiais teisės aktais
panaikinus Vilniaus apskrities viršininko administraciją Vilniaus regiono plėtros taryba turėtų
užtikrinti tarptautinių sutarčių vykdymo tęstinumą.
Vytautas Vigelis paklausė, ar nėra prieštaraujančių sprendimo projektui.
Sprendimas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA. Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsipareigojimus, numatytus
pasirašytose tarptautinio bendradarbiavimo sutartyse perduoti Vilniaus regiono plėtros tarybai
(protokolinis sprendimas).

7.3. Dėl privažiuojamojo kelio prie Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų
sąvartyno.
Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas pristatė, jog atidarius Vilniaus
regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, šis apskrities atliekų tvarkymo sukūrimo projektas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pripažintas turinčiu valstybine svarbą, tačiau
privažiavimo kelio įrengimui Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekte lėšos
nebuvo numatytos. Vilniaus regiono plėtros taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministeriją dėl lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 gegužės 19 d. nutarimu Nr. 587 „Dėl
2010 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms,
susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ Elektrėnų savivaldybei privažiuojamam keliui prie
Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno tiesti skyrė 2 mln. 310 tūkstančių Lt. iš
programos rezervo lėšų.

Šiuo metu kelio tiesimo darbai yra baigti (ruošiami inventorizacijos dokumentai, 2010 metų
rugpjūčio 1 dieną kelią planuojama priduoti valstybinei komisijai), tačiau dėl lėšų trūkumo nėra
galimybių atsiskaityti kelio tiesimo darbus vykdžiusia bendrove.
Atsižvelgiant į privažiuojamojo prie Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno kelio
transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jo reikšmę, bei siekiant tinkamai
organizuoti šio valstybinės reikšmės kelio priežiūrą, plėtojimą, modernizavimą ir funkcionavimą
Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas paprašė Vilniaus regiono plėtros tarybą išreikšti
nuomonę dėl šio kelio priskirtinumo rajoninių kelių kategorijai bei Automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijai perdavimo, bei inicijuoti kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę,
dėl trūkstamų lėšų privažiuojamojo kelio prie Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno
įrengimui, skyrimo.
UAB „VAATC“ direktorius Osvaldas Markauskas pridūrė, jog visi dokumentai,
reikalingi, kad kelias būtų įregistruotas kaip regioninės reikšmės, jau sutvarkyti.
Vytautas Vigelis paklausė, ar nėra prieštaraujančių šiam sprendimui.
Prieštaravimų nebuvo.
NUTARTA. Kreiptis į Automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl
privažiuojamojo kelio prie Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno perdavimo, bei į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl trūkstamų lėšų kelio užbaigimui skyrimo (protokolinis
sprendimas).

Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas Gintaras Sodeika padėkojo Vilniaus regiono
plėtros tarybai, viršininko apskrities administracijai bei Regioninės plėtros departamento direktoriui
Ričardui Sabaliauskui už sėkmingą bendradarbiavimą, supratingumą, išmintingą darbą ir išreiškė
pasitikėjimą, jog kad ryšiai nenutruks ir ateityje.
Vytautas Vigelis padėkojo visiems dalyvavusiems.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Vigelis

Posėdžio sekretorė

Laima Petrauskienė

