REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS
VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. birželio 16 d. Nr. 51/1P-17
Ukmergė
Pirmininkas: Kęstutis Vaitukaitis.
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, Valdas Benkunskas – Vilniaus miesto savivaldybės mero
pavaduotojas, 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, Rolndas Janickas –
Ukmergės rajono savivaldybės meras, Klavdija Steponova – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
narė, Zenonas Miselis – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, Zdislav Palevič – Šalčinikų
rajono savivaldybės meras. Posėdžio svečio teisėmis dalyvauja: Giedrius Surplys – Vidaus reikalų
viceministras, Ričardas Sabaliauskas – Regioninės politikos departamento strateginio koordinavimo
skyriaus vedėjas, Rasa Tamulevičiūtė – Regioninės politikos departamento Europos regioninės
plėtros fondo skyriaus vedėja, 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 Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. 51/1S-18 „Dėl
Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. „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“.
4. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. 51/1S-22 „Dėl
2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų
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kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. „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“.
6. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. 51/1S-36 “Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.
8. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 51/1S-60
„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-407 „Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
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 vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
10. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 51/1S-54
„Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonės 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“.
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1.

SVARSTYTA. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų savivaldybės meras, pristatė
darbotvarkę ir pasiūlė, kad darbotvarkės projekto 6 klausimas būtų paankstintas ir perkeltas į
pradžią, t. y. svarstomas 2 klausimu, ir pasiūlė Vilniaus regiono plėtros tarybos nariams balsuoti už
darbotvarkę.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.
Balsavimo rezultatai. Bendru sutarimu patvirtinta darbotvarkė.
Viceministras Giedrius Surplys pristatė Regioninę specializaciją 2017-2020, kuri
apibrėžiama, kaip regiono specifinių plėtros veiksnių (galimybių, ypatumų, pranašumų) kryptingas
išnaudojimas didinant regiono patrauklumą ir skatinant ekonomines iniciatyvas. Pateikė nustatytus
tikslus: pasirinkti geriausias galimybes iš tų, kurias mums leidžia riboti ištekliai; pasiekti didžiausią
naudą mažiausiais kaštais; kryptingai telkti viešąsias politikas ir investuoti į regionus stiprinant jų
svarbiausius konkurencinius pranašumus. Paminėjo, kad Regioninė specializacija yra numatyta
XVII Vyriausybės priemonių plane – darbas 3.5.1. Regionų kryptingos plėtros principų
suformavimas

ir

plėtros

planavimo

sistemos

pertvarkymas:

Regionų

plėtros

krypčių

(specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir infrastruktūros plėtros nustatymas (VRM, FM, ŪM,
AM, LRVK, ŠMM, KM) – 2018 m. I ketvirtis ir pilotinės regioninės specializacijos iniciatyvos
įgyvendinimas (VRM, FM, ŪM, LRVK, AM, ŠMM, KM) – 2019 m. I ketv.
Pristatė, numatytus specializacijos etapus: įvadinė VRM ir kitų ministerijų diskusija regionų
plėtros tarybose; analizė ir susitarimas dėl specializacijos krypčių; esamų išteklių panaudojimas
(greiti pokyčiai); naujų galimybių kūrimas (ilgalaikių pokyčių planas). Aiškiai nusakė regioninės
politikos įgyvendinimo etapus, finansines, verslo paskatas tiek savivaldybėms tiek regionams bei
kitas regionines priemones (pristatymas pridedamas, priedas Nr. 2).
2. 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 – Asta Kundavičienė,
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr.
specialistė pristatė, kad klausimą sudaro dvi dalys:
1) Vilniaus regiono plėtros taryba 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 51/1S-33 patvirtino
priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą (toliau – Sąrašas). Remiantis
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SFMIS informacija, iš Sąrašo yra braukiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
projektas „Kompleksinis Švenčionių m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp
Žemutinės ir Žilvičių gatvių sutvarkymas“, 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“ (toliau – Tvarkos aprašas), 22.8. papunkčiu, kuris reglamentuoja, kad regionų
projektų Sąrašas turi būti keičiamas pareiškėjui atsiėmus paraišką, nutraukus projekto, esančio
regionų projektų sąraše, paraiškos vertinimą, jei pareiškėjas nusprendžia teikti paraišką
įgyvendinančiajai institucijai pakartotinai ir apie savo sprendimą raštu informavus savivaldybės
instituciją.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 51/1S-33 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį
nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
2) Pranešėja pristatydama antrąją klausimo dalį informavo, kad 2017 m. balandžio 28 d.
Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-328 buvo pakeistas Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašas (toliau – PFSA), kuriame pakeitė regionų projektų sąrašų sudarymo terminą iš 2018
m. gruodžio 31 d. į 2017 m. gruodžio 31 d. Tai sąlygojo, kad šios Priemonės veiklos lėšų rezervo –
veiksmų programoje nustatyta ES struktūrinių fondų lėšų dalis, papildomai skiriama tam tikrai
veiksmų programos prioriteto daliai, finansuojamai pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą,
įgyvendinti, jeigu iki 2018 m. pabaigos pasiekiamos veiklos peržiūros plane nurodytos tam tikro
veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės, tikėtis
nebegalime. Tačiau Vilniaus regiono plėtros plane Priemonės projektų ES finansavimo šaltiniai
nurodyti su rezervu, kaip ir Vilniaus regiono integruotų teritorijų vystymo programoje (toliau –
ITVP), patvirtintoje 2015 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.
1V-685. Projektams suplanuotos ES finansavimo lėšos sudaro 9 434 266,24 Eur, o PFSA yra skirtas
ES finansavimas 8 859 813 Eur (skirtumas 574 453,24 Eur). Siekiant nepažeisti projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. K-316, 56 punkto, kuris reglamentuoja, kad regiono plėtros taryba,
vadovaudamasi regionų projektų atrankos tvarkos aprašo reikalavimais, gali keisti regiono projektų
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sąrašą taip, kad regionų projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetas ES struktūrinių fondų
lėšų suma neviršytų regiono projektams skirtų lėšų limito, nustatyto projektų finansavimo sąlygų
apraše, teikiame Vilniaus regiono plėtros tarybai siūlymus: 1) susimažinti projektų ES finansavimo
lėšas kiekvieno projekto, išskyrus tris projektus (Trakų, Elektrėnų ir Švenčionių rajono
savivaldybių), kurie įtraukti į Sąrašą, arba 2) numatyti vieną ar du projektus rezervinius.
Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdislav Palevič pristatė 2017 m. birželio 15 d. siųstą
raštą Vilniaus regiono plėtros tarybai (pateiktas kartu su Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio
medžiaga), kuriame išdėstyta problema dėl nepalankiai susidariusios situacijos Šalčininkų rajono
savivaldybės įgyvendinamiems projektams pagal šią priemonę.
Kęstutis Vaitukaitis, iškėlė klausimą kas bus su rezervo lėšomis, nes daugelis projektų jau
startuoja ir įvykdyti viešieji pirkimai rangos darbams, kiti projektai jau pradėti įgyvendinti.
Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės merė, pristatė savo rajono problemą, kad pusę
metų negali suderinti ITVP su Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), ir negauna suderinimo,
kadangi nori du projektus sujungti į vieną, kad būtų išlaikytas projektų kompleksiškumas, o kitiems
projektams nori patikslinti sumas, nes dėl susidariusios situacijos neturi galimybės pateikti projektų
įvertinimui, kurie būtų įtraukti į priemonės siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų
sąrašą.
Rasa Tamulevičiūtė, Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo
skyriaus vedėja, paaiškino, kad priemonei skiriamos lėšos yra sudarytos iš dviejų dalių, t. y. lėšos,
kurios skirtos ir lėšos, t. y. veiklos rezervo lėšos, kurias būtų galima gauti įvykdžius įsipareigojimus
už veiklos peržiūros rodiklių pasiekimą po 2018 m. pabaigos. Atkreipė dėmesį, kad tokia sistema
yra visur ir visose priemonėse. Taip pat paminėjo, kad kiekvienas regionas turėjo kvotą tai lėšų
sumai, kuri yra be veiklos lėšų rezervo, nes viskas kas yra veiklos lėšų rezervas, jo nėra ir paminėjo,
kad negalima planuotis tų lėšų, kurios nėra skirtos ir šias lėšas galima planuotis tik tokiu atveju, kai
regiono plėtros plane projektai planuojami ir pažymimi kaip rezerviniai projektai. Pažymėjo, kad su
Vilniaus regionu įvyko perplanavimas. ITVP yra suplanuota daugiau pinigų nei PFSA numatyta
Vilniaus regionui pagal šią priemonę. Atkreipė dėmesį nestabdyti projektų, kurie yra sąrašuose ar
pateiktos paraiškos, kurie yra veiksme. Pažymėjo, kad šiuo metu atliekami PFSA pakeitimai ir
numatoma sąlyga, kad papildomas finansavimas pagal priemonę nebus vykdomas. Pažymėjo, kad
negavus rezervo, VRM teigimu, iš visos priemonės kitų regionų sutaupymų lėšas perskirstys ir
atiduos Vilniaus regionui.
Kęstutis Vaitukaits iškėlė klausimą kas kompensuos už patirtas išlaidas už investicinius ar
techninius projektus ir kitas išlaidas susijusias su pradėtais projektais jei nebus lėšų šioje
priemonėje.
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Rasa Tamulevičiūtė dar kartą pažymėjo, kad PFSA nesikeičia ir lėšų Vilniaus regionui
nemažina ir pritaria, kad tai yra skirtingų strateginių dokumentų techninės klaidos. Rezervas bus jei
bus įvykdyti veiklos peržiūros rodikliai, tada atsiras galimybė gauti 6 procentus rezervo lėšų. Rasa
Tamulevičiūtė pakomentavo Vilniaus rajono atvejį, kad pakeitimai reikalingi tam, kad projektai
išlaikytų kompleksiškumo reikalavimą.
Marija Rekst, teigia, kad VRM nesuderina ITVP jau pusė metų.
Viceministras, Giedrius Surplys, iškėlė klausimą ir paprašė Laimos Petrauskienės,
Regioninės plėtros departamento Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos, kad paaiškintų susidariusią
situaciją dėl neatitikimų su PFSA ir ITVP.
Laima Petrauskienė paaiškino, kad dvejuose teisės aktuose (ITVP ir PFSA) yra neatitikimų
ir paminėjo, kad ITVP lėšos suplanuotos su rezervu, o patvirtintame PFSA buvo jau realios be
rezervo lėšos. Ir šiuo atveju savivaldybės susiplanavo vykdyti projektus pagal ITVP lėšas, o
patvirtinus PFSA be rezervo, dėl to iškilo problema dėl persiplanavimo. Savivaldybės planavo
pasiekti rodiklius ir surinkti rezervą, tačiau buvo gautas raštas iš VRM, kuriame buvo pateiktas
išaiškinimas, kad projektų sąrašus Taryba turi sudaryti iki šių metų pabaigos ir išaiškėjo, kad
rodikliai nebus pasiekti ir rezervo nepavyks surinkti.
Rasa Tamulevičiūtė pakomentavo, kad siūlymai kuriuos pasiūlė sekretoriatas dėl lėšų
perskirstymo yra nežinomas VRM.
Laima Petrauskienė paaiškino, kad Taryba planuoja lėšas nežinodama tikslios kvotos ir
pagrindinis dokumentas kuriame yra realios lėšos tai yra PFSA, o visa kita tai yra tik planas ir
savivaldybės planuodamos projektus turi talpintis šiuo atveju į tą sumą, kuri yra PFSA.
Donata Ašmankevičienė, Šalčininkų rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėja, pasisakė koks procesas savivaldybėms reikalingas norint pakeisti ITVP, kad reikia
gauti kitų ministerijų pritarimą ir tai nėra taip paprasta ir greita.
Zdislav Palevič iškelė klausimą kaip galima įgyvendinti greitai projektus kai PFSA yra
keičiamas daug kartų ir šiuo atveju net tris kartus.
Viceministras paklausė, kodėl kai buvo patvirtintas PFSA, nebuvo peržiūrėtos suplanuotos
lėšos.
Laima Petrauskienė paaiškino, kad ITVP yra planavimo dokumentas, kuris buvo patvirtintas
vidaus reikalų ministro ir sumos jau ten buvo numatytos su rezervu ir tai yra ne Sekretoriato
problema. Tai parodo, kad vyko nuolatinės diskusijos su VRM ir buvo bandoma spręsti šią
problemą, tačiau atsakymai iš VRM atstovų buvo gauti, kad gal bus gautos rezervo lėšos, gal bus
sutaupytų lėšų nuo įgyvendintų projektų ir šiuo atveju buvo manyta, kad ši situacija bus išspręsta
kartu su VRM ir savivaldybėmis, tačiau gavus raštą iš VRM dėl laiko limito sąrašų sudarymui,

7
iškilo grėsmė rezervo lėšų gavimui, nes pagal šiuo metu turimus duomenis Taryba sąrašą turi
sudaryti iki 2017 metų pabaigos.
Rasa Tamulevičiūtė paantrina sakydama, kad sąrašas turi būti sudarytas tai sumai kuri yra
nurodyta PFSA. Taip pat paaiškina, kad iš ITVP į regiono plėtros planą projektai nugula tokiu
būdu: limitui sudaryti projektai nugula į pagrindini sąrašą, o kiti susitarus savivaldybėms į rezervinį
sąrašą ir sąraše esantys projektai turi būti numatyti ir sudaryti pagrindiniame sąraše iki 2017 metų
pabaigos, o visi kiti – po 2018 metų.
Ana Matveiko, Vilniaus rajono savivaldybės investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,
paaiškino kaip susidarė situacija dėl trijų projektų sujungimo ir keitimo ITVP, kad ilgai užtruko
derinimas ir keitimas ITVP.
Edita Rudelienė, Trakų savivaldybės rajono merė, iškėlė klausimą dėl iškeltų ir suplanuotų
rodiklių pasiekimo, tokių kaip teritorijų sutvarkymas, nes mažinant finansavimą mažėja projektų
skaičius ir atitinkamai nebus pasiektas numatytas rodiklis ir tuomet greičiausiai bus numatytos
sankcijos.
Rasa Tamulevičiūtė, paaiškino, kad šios priemonės apimtyje sankcijos nėra numatytos už
rodiklių nepasiekimą.
Ričardas Sabaliauskas, Regioninės politikos departamento strateginio koordinavimo
skyriaus vedėjas, paminėjo, kad prašymus keisti ITVP yra pateikusios Trakų, Vilniaus rajono ir
Elektrėnų savivaldybės ir kad kitą savaitę bus atliekamas ITVP keitimas.
Vyksta diskusija dėl lėšų ir projektų įgyvendinimo.
Rasa Tamulevičiūtė siūlo vieną projektą įtraukti į sąrašą 2018 metais, nes šiuo metu trūksta
apie pusės milijono eurų, o tai atitinka vieno projekto vertę. Priminė, kad vidaus reikalų ministras
įsakymu gali skirti finansavimą tik tiems projektams ir toms sumoms, kurios yra PFSA.
Ana Matveiko, priminė, kad 2014 metais buvo vyriausybės protokolas kuriame nurodyta
skirti finansavimą tautinių mažumų savivaldybių projektams įgyvendinti.
Laima Petrauskienė, iškėlė klausimą ar tokios lėšos buvo skirtos tautinių mažumų
projektams įgyvendinti, tačiau Vilniaus rajono atstovu teigimu, tokios lėšos jokiu Vyriausybės
nutarimu ar ministrų įsakymais nebuvo patvirtintos.
Viceministras paantrina siūlymą prisidėti visoms savivaldybėms solidariai arba vieną
projektą palikti rezerve ir įtraukti į sąrašą tik 2018 metais.
Po ilgų diskusijų šiuo klausimu buvo nuspręsta pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės mero
siūlymui atidėti šio klausimo svarstymą ir pritarti viceministro siūlymui susitikti viceministro
kabinete ir išspręsti šį klausimą.
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NUSPRĘSTA. Šio klausimo antros dalies svarstymą atidėti ir birželio 22 dieną ketvirtadienį,
13 val. susitikti su viceministru ir VRM specialistais viceministro kabinete išplėstiniame susitikime
aptarti susidariusios situacijos.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
Baigiantis klausimo svarstymui viceministras pakomentavo, kad rašte, kuriame buvo
nurodyta sutaupytas lėšas iš „Miestų kompleksinė plėtra“ priemonės numatoma skirti
specializacijoms ir atkreipė dėmesį, kad jei tik savivaldybės sutinka tas lėšas skirti, tik tuomet jos
bus skiriamos specializacijoms. Lėšas iš miestų, skverų ir aikščių sutvarkymo perskirstyti į
pramonės parkų kūrimą. Pirma lėšos bus naudojamos jei tik bus susitarta su savivaldybėmis, o antra
privaloma sąlyga projekto įgyvendinimo pabaigoje pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartis.
3. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr.
51/1S-18 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“. Pranešėja – Simona Jakinevičiūtė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėja pristatė
pasikeitimus, kurie numatyti Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatuose ir darbo reglamente dėl
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo funkcijų tarp skyrių
pasikeitimo (pristatymas pridedamas, priedas Nr. 3).
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo reglamentą,
patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2d. sprendimu Nr. 51/1S-18 „Dėl
Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“.
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 – Asta Kundavičienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo, kad š. m. gegužės 26 d.
Ukmergės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (6.18)18-2614 „Dėl Vilniaus regiono plėtros
plano tikslinimo“ kreipėsi į Regiono plėtros tarybą prašydama patikslinti projektų: „Ukmergės
miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“
paraiškos pateikimo datą iš 2018-05 į 2018-11, „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių
infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis
atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)“
paraiškos pateikimo datą iš 2017-05 į 2018-03, finansavimo sutarties pasirašymo datą iš 2017-08 į
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2018-05 ir projekto užbaigimo datą iš 2019 į 2020, „Atvirų erdvių šeimai sukūrimas“ paraiškos
pateikimo datą iš 2017-06 į 2017-12, finansavimo sutarties pasirašymo datą iš 2017-10 į 2018-02.
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 jį nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr.
51/1S-22 „Dėl 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905
„Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pranešėja – Asta Kundavičienė, Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė
informavo, kad sekretoriatas, atliko Širvintų rajono savivaldybės administracijos pateikto
projektinio pasiūlymo „Kompleksinis teritorijos sutvarkymas prie Širvintų tvenkinio“ dėl regiono
projektų įgyvendinimo vertinimą ir sudarė kaupiamąjį priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miesto
kompleksinė plėtra“ siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašo projektą. 2017 m. gegužės 30 d.
Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą patikslinti projekto „Ukmergės
miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su
prieigomis infrastruktūros įrengimas“ įtraukto į priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų
kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašą, paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą, iš 2017-07-31 į 2017-1031.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 51/1S-22 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį
nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
6. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr.
51/1S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio
apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
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projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pranešėja – Asta Kundavičienė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė,
informavo, kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 51/1S-36
patvirtino 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai
finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą. 2017 m. sausio 20 d. buvo gautas raštas iš Aplinkos
projektų valdymo agentūros, kuriame informuojama, kad Švenčionių rajono savivaldybės
administracija pasididino savo indėlį projekte „Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas
gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas“ nuo 77 215,76 Eur iki 182 600, 32
Eur, todėl sąraše yra tikslinamos šio projekto sumos. Taip pat šios Priemonės Sąraše yra tikslinama
informacija remiantis SFMIS informacija, nes iš Sąraše esančių 7 planuojamų vykdyti projektų yra
pasirašytos 5 sutartys. Iš pasirašytų sutarčių Trakų rajono savivaldybės administracijos projekto
„Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos projekto „Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp
Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)“ sutartys yra pasirašytos su mažesnėmis projektų tinkamų
finansuoti išlaidų sumomis.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 51/1S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja
redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
7. SVARSTYTA. „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo
švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 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 vyr. specialistas išsamiai
pristatė, kad Sekretoriatas 2017 m. balandžio 7 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“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725
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„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (toliau – Priemonė). Sekretoriatui buvo
pateikti 6 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. Pranešėjas
informavo, kad sekretoriatas, 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“
Priemonės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono
projektų sąrašą.
NUSPRĘSTA. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo
švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašą.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
8. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo
Nr. 51/1S-60 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-407
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pranešėjas – Antanas
Leparskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities
skyriaus vyr. specialistas informavo, kad Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras“ 2017 m.
gegužės 16 d. raštu „Dėl investicinio projekto pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0005
„Socialinės infrastruktūros plėtra“ informavo, kad Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras“
nusprendė nevykdyti projekto ir atsiėmė projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0005 „Socialinių
paslaugų centro įkūrimas socialinės rizikos asmenims“ paraišką. Vilniaus apskrities skyrius,
vadovaudamasis Tvarkos aprašo 19.1 ir 20.2 papunkčiais tikslina 2016 m. gruodžio 30 d. Vilniaus
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-60 pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-407 „Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra“ patvirtintą siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų
sąrašą, išbraukiant Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ projektą „Socialinių paslaugų centro
įkūrimas socialinės rizikos asmenims“.
NUSPRĘSTA. Pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros
tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-60 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos
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Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.

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 vystymas“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų
sąrašo patvirtinimo” pakeitimo“. Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė pristatė, kad 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-TIDR-511 priemonės „Vietinių kelių vystymasis“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašas buvo patvirtintas 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“. Transporto investicijų direkcija 2017 m. gegužės 17
d. raštu Nr. 1.2-909 „Dėl pasirašytos projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0001 „Eismo saugos
priemonių diegimas sanatorijos g. tarp Dubijos ir dvaro g. Abromiškėse, Elektrėnų sav.“ sutarties“
informavo Vilniaus regiono plėtros tarybą, kad 2017 m. gegužės 17 d. pasirašyta projekto „Eismo
saugos priemonių diegimas Sanatorijos g. tarp Dubijos ir Dvaro g. Abromiškėse, Elektrėnų sav.“
sutartis, pagal kurią keičiasi projekto finansavimo šaltinių suma nuo sąraše nurodytos sumos.
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 jį nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
10. SVARSTYTA. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d.
sprendimo Nr. 51/1S-54 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos
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sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 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 – Jūratė Visackaitė,
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyr.
specialistė informavo, kad Vilniaus regiono plėtros taryba 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.
51/1S-54 patvirtino 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „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. birželio 8
d. gavo viešosios įstaigos Lietuvos energetikos muziejaus 2017 m. birželio 2 d. raštą Nr. ES-51
„Dėl 07.1.1-CPVA-R-305 priemonės „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ paraiškos
termino pakeitimo“, kuriuo prašoma patikslinti Sąraše nurodytą 2017-06-30 projekto „Energetikos
ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą į 2017-08-31, dėl užsitęsusių projektui įgyvendinti
reikalingų dokumentų rengimo ir derinimo procedūrų.
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 jį nauja redakcija.
Balsavimo rezultatai. Pritarta bendru sutarimu.
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