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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2016-04-06 Nr. 51/9P-2 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2016 m. kovo 30 d., Tauragėje. 

Posėdžio pirmininkas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas, Tauragės 

rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė. 

Dalyvavo: Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai (6), Vyriausybės atstovė 

Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus darbuotojai, Tarybos socialiniai ir ekonominiai partneriai, 

Tauragės apskrities savivaldybių administracijų atstovai, Tauragės visuomenės sveikatos centro 

atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Užkrečiamųjų ligų valdymas ir epidemiologinė situacija Tauragės apskrityje. 

Pranešėja – Tauragės VSC Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja 

Rima Šimkuvienė. 

3. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, sąrašo tvirtinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

4. Dėl Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos keitimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis.  

5. Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. tikslinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

6. Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2015 metus 

pristatymas. 
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Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis. 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 

2014-2020 m. priemonių pristatymas. STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr. 

01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“. 

Pranešėjas – Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. 

8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl 

atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

9. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 7 priemonės specialiųjų atrankos 

kriterijų tvirtinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

10. Dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio sritimi ir dėl dalyvavimo Ternopilio 

tarptautiniame investiciniame forume „Ternopolščina Invest-2016“ 2016 m. gegužės 19-20 

dienomis. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

11. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Mičiulis pasveikino 

susirinkusius posėdžio dalyvius, informavo, kad posėdyje dalyvauja 6 iš 9 Tarybos narių, 

supažindino su posėdžio darbotvarke. 

Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 

2.  Užkrečiamųjų ligų valdymas ir epidemiologinė situacija Tauragės apskrityje.  

Pranešėja – Tauragės VSC Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja 

Rima Šimkuvienė. 

 

Pranešėja supažindino su užkrečiamųjų ligų valdymo ir epidemiologine situacija Tauragės 

apskrityje (pristatymas pridedamas), prašė savivaldybių atstovų inicijuoti savose teritorijose geresnę 
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informacijos sklaidą, informacijos teikimą iš sveikatos priežiūros įstaigų Visuomenės sveikatos 

centrui. 

Sigitas Mičiulis pasiūlė kviesti Visuomenės sveikatos centro atstovus į savivaldybių tarybų 

posėdžius ir pristatyti šią informaciją, taip pat centrui glaudžiau bendradarbiauti su savivalybėmis ir 

koordinuotai vykdyti ligų prevenciją.  

Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, paklausė, dėl kokių 

priežasčių nėra susikalbėjimo tarp visuomenės sveikatos priežiūros tarnybų ir asmens sveikatos 

priežiūros institucijų ir kokias priemones siūlo visuomenės sveikatos centras pristatytoms 

problemoms spręsti. 

Rima Šimkuvienė atsakė, kad sveikatos priežiūros institucijos vengia teikti informaciją arba 

pateikia ją ne visą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, sąrašo 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

 

Pranešėjas informavo apie parengtą Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, 

sąrašo projektą, supažindino su į sąrašą siūlomais įtraukti projektais, sąlygomis, kurios turi būti 

įgyvendintos iki paraiškų teikimo įgyvendinančiajai institucijai termino. Pakvietė savivaldybių 

administracijas labiau kontroliuoti konsultantų darbą ir jų rengiamus dokumentus, nes nekokybiškai 

parengti projektiniai pasiūlymai trukdo darbą, kyla pavojus laiku nesudaryti regiono projektų 

sąrašus. 

Klausimų ir pasiūlymų nebuvo. 

Sigitas Mičiulis supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu ir pasiūlė 

pritarti parengtam sąrašo projektui. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA.  

Patvirtinti Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
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programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 

08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, sąrašą (Tauragės regiono plėtros tarybos 

2016-03-30 sprendimas Nr. 51/9S-6). 

 

4. Dėl Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos keitimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis.  

 

Pranešėjas informavo apie Tauragės regiono savivaldybių inicijuotus šios programos 

neesminius pakeitimus, kurie buvo apsvarstyti Integruotų teritorijų vystymo programų 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje ir kurie buvo pateikti tvirtinti LR Vidaus reikalų 

ministerijai. Simas Einikis prašė Tarybos narių ateityje į Integruotų teritorijų vystymo programų 

darbo grupę deleguoti kompetentingus savivaldybių administracijų atstovus.  

Siūlomiems Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimams 

pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

5. Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. tikslinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

 

Severinas Bartašius supažindino Tarybos narius su regiono savivaldybių inicijuotais 

Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. pakeitimais, susijusiais su ITVP pakeitimais, o taip 

pat pakeitimais regiono plėtros plano priemonių plano priemonėse 2.1.3.2 „Socialinio būsto fondo 

plėtra“ ir 3.1.1.1 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymas“ bei keičiamais projektų pavadinimais. 

Raimundas Vaitiekus pasiūlė, kad šiuo sprendimu priemonės 3.1.1.1 projektuose būtų 

tikslinami tik projektų pavadinimai ir veiklų sritys, nekeičiant lėšų poreikio reikalingo projektams 

įgyvendinti ir projektų produkto vertinimo kriterijų.  

Sigitas Mičiulis supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė jam 

pritarti su R. Vaitiekaus pasiūlymu. 

 

NUTARTA. 

Pakeisti Tauragės regiono plėtros planą 2014-2020 m., patvirtintą Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014-

2020 m. patvirtinimo“ (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. 51/9S-7). 
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6. Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2015 metus 

pristatymas. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis. 

 

Pranešėjas supažindino Tarybos narius su Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo 

programos (toliau – ITVP) 2015 metų įgyvendinimo ataskaita, informavo, kad jokios veiklos, 

suplanuotos ITVP dar nepradėtos vykdyti, išskyrus Darnaus judumo plano rengimą Tauragei. 

Informavo, kad ITVP numatytų makroekonomių rodiklių vykdymas už 2015 metus apskrities mastu 

yra neblogas (rodikliai pasiekti ir kai kurie net viršyti), bet tai nereiškia, kad buvo pasiekta esminių 

ekonominių rezultatų, o tik dėl pastovaus gyventojų mažėjimo (dėl migracijos ir natūralios kaitos) 

rodikliai, skaičiuojant 1 gyventojui, yra geresni, lyginant su 2014 metais.  

 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 

2014-2020 m. priemonių pristatymas. STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr. 

01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“. 

Pranešėjas – Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. 

 

Sigitas Mičiulis informavo apie Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą dėl STEAM 

centrų kūrimo, atkreipė dėmesį, kad pirminė ministerijos nuomonė buvo kurti tokius centrus tik 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau savivaldybių pageidavimu, siūloma kurti tokius centrus 

visose apskrityse, jų centruose. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad ministerijos keliamos sąlygos tokių 

centrų kūrimui yra būtinas savivaldybės bendrafinansavimas, taip pat regiono verslininkų pritarimas 

dėl bendradarbiavimo.  

Rimantas Dapkus siūlo atkreipti dėmesį, kad Švietimo ir mokslo ministerijos siūloma 

projekto idėja būtų traktuojama kaip Valstybinio planavimo priemonė, tuo būdu užtikrinant ir jos 

įgyvendinimo pilną finansavimą ne iš regiono savivaldybių lėšų, o taip pat ir tolimesnei veiklai 

finansuoti numatant papildomą ministerijos finansavimą bent būsimo personalo išlaikymui. 

Sigitas Mičiulis klausė Tarybos narių ar jie pritartų idėjai, jog STEAM centras būtų 

kuriamas Tauragės mieste su sąlyga, kad Tauragės rajono savivaldybė prisidėtų prie jo išlaikymo, o 

naudotis juo galėtų visų regiono savivaldybių mokiniai ir studentai, taip pat informavo, kad 

Tauragės apskrities verslininkų asociacija pritaria šio projekto įgyvendinimui. Taip pat pasiūlė šį 

klausimą apsvarstyti kiekvienos apskrities savivaldybės taryboje. 

Tarybos nariai pritarė pateiktam pasiūlymui vienbalsiai. 



6 

 

 

Protokolinis nutarimas: Pritarti, kad STEAM atviros prieigos centras pagal priemonę Nr. 

01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ 

Tauragės regione būtų kuriamas Tauragės mieste. 

 

8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl 

atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

 

Pranešėjas supažindino su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. 

nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-

2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo projektu, 

atkreipė dėmesį, kad planuojami pakeitimai numato daugiau darbo Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinių skyrių, atliekančių Regiono plėtros tarybos sekretoriatų 

funkcijas, darbuotojams, taip pat numato Regiono plėtros tarybai visą eilę funkcijų, kurių šį nebus 

pajėgi vykdyti dėl savo statuso pagal veikiančius teisės aktus. Akcentavo, kad situacija paaiškės 

artimiausiu metu, kai Vidaus reikalų ministerija patvirtins naujus tipinius  Regiono plėtros tarybos 

nuostatus ir jos darbo reglamentą. Priminė, kad tiek Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos, tiek Regiono plėtros taryba jau ne kartą raštu pateikė savo nesutikimą Finansų 

ministerijai dėl numatomų papildomų funkcijų. 

 

9. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 7 priemonės specialiųjų atrankos 

kriterijų tvirtinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

Pranešėjas supažindino Tarybos narius su parengtais Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos 7 priemonės specialiaisiais atrankos kriterijais, paprašė Tarybos narių pritarimo, kad 

būtų galima juos pateikti LR Žemės ūkio ministerijai, atsakingai už programos įgyvendinimą. 

Vadovaujantis šiais kriterijais, bus atrenkami regioniniai projektai ir sudaromas regiono projektų 

sąrašas, kuomet bus patvirtintos projektų įgyvendinimo taisyklės (ministerija planuoja patvirtinti 

šias taisykles 2016 m. gegužės mėnesį). 

Klausimų ir pasiūlymų nebuvo. 

Sigitas Mičiulis supažindino su parengtu sprendimo projektu, paprašė jam pritarti. 
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Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA.  

Nustatyti specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir vertinimo balus Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritims, įgyvendinamoms regioninio planavimo būdu 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. 51/9S-8). 

 

10. Dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio sritimi ir dėl dalyvavimo Ternopilio 

tarptautiniame investiciniame forume „Ternopolščina Invest-2016“ 2016 m. gegužės 19-20 

dienomis. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

 

Pranešėjas informavo, kad ukrainiečiai kviečia į forumą ir apgyvendina 14 atstovų iš 

Tauragės apskrities. Ternopilio srities gubernatorius pageidauja pasirašyti bendradarbiavimo 

susitarimą su Tauragės regiono plėtros taryba. 

Sigitas Mičiulis siūlo vykti visų savivaldybių po 3 atstovus ir 2 sekretoriato atstovus, 

kelionės kaštu išdalinti po lygiai visoms savivaldybėms. Jei pageidautų vykti verslo atstovai, jie už 

apgyvendinimą Ukrainoje ir kelionę susimokėtų patys. 

 

Protokolinis sprendimas: Įpareigoti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės skyrių parengti ir suderinti su Taryba bei Ternopilio srities administracija 

susitarimo dėl bendradarbiavimo galutinį projektą ir organizuoti Tauragės apskrities delegacijos 

dalyvavimą forume. 

 

11. Kiti klausimai. 

11.1. Antanas Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, kuris Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2015-11-10 sprendimu Nr. 51/9S-27 „Dėl Tauragės apskrities atstovų į  2014-2020 

metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegacijas pateikimo“ buvo 

deleguotas pagrindiniu nariu į Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos 

delegaciją, teigė dėl objektyvių priežasčių, neturįs galimybės dalyvauti šios programos delegacijos 

darbe ir paprašė jį pakeisti kitu atstovu. 

Sigitas Mičiulis pasiūlė deleguoti Dovydą Kaminską, Tauragės rajono savivaldybės mero 

patarėją. 
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Dovydo Kaminsko kandidatūrai pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 

Pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 51/9S-27 

„Dėl Tauragės apskrities atstovų į 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

programų Lietuvos delegacijas pateikimo“ 3 punktą, vietoje Antano Stankaus į Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programą  deleguojant Tauragės rajono savivaldybės mero patarėją 

Dovydą Kaminską (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-03-30 sprendimas Nr. 51/9S-9). 

 

11.2. Dėl Tauragės regiono projekto pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų teikimo 

ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. 

Rimantas Dapkus atkreipė dėmesį, kad Simas Einikis 2016 m. kovo 17 d. visoms 

savivaldybėms persiuntė PFSA projektus, tame tarpe ir Priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

„Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, kad savivaldybės 

galėtų susipažinti ir pateikti savo pastabas dėl šio projekto tobulinimo, o taip pat, kad pradėtų 

aktyviai ruoštis, kaip buvo anksčiau jau nutarta, vieno bendro visų savivaldybių projekto paraiškos 

rengimui. Tuo tikslu, jis nurodė, kokius pagrindinius parengiamuosius darbus reikia atlikti: 

1. Kiekvienos savivaldybės Taryba turi priimti sprendimus, kad toks projektas būtų įtrauktas 

į savivaldybių Strateginio planavimo dokumentus, o taip pat, kad būtų suteikti įgaliojimai 

Administracijų direktoriams pasirašyti projekto rengimo ir įgyvendinimo jungtinės veiklos sutartis, 

numatant pakankamas lėšas tiek projekto parengiamųjų darbų finansavimui, tiek ir įgyvendinimo 

bendrafinansavimui; 

2. Sudaryti projekto rengimo ir tolimesnio įgyvendinimo koordinacinę darbo grupę, į jos 

darbą įtraukiant tiek socialinių-ekonominių partnerių LRTI atstovą, tiek ir iš kiekvienos 

savivaldybės po kelis specialistus, kurie galėtų atstovauti kiekvienos savivaldybės interesus kalbant 

apie Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą savivaldybėse, išmanytų poreikius ir 

techninius dalykus Informacinių sistemų plėtrai, galėtų dalyvauti vykdant Vartotojų pasitenkinimo 

viešosiomis paslaugomis indekso tyrimus bei vykdyti Viešąsias konsultacijas su visuomene. 

3. Išlaikant ankstesnį susitarimą, kad pagrindinis pareiškėjas bus Pagėgių savivaldybės 

administracija, numatyti, kad ji būtų atsakinga ir už visų pagal PFSA būtinų parengiamųjų darbų 

atlikimą, kurių vykdymui būtų pasitelkiamos ir socialinio-ekonominio partnerio ekspertinės 

paslaugos. Vieni iš pagrindinių tokių darbų būtų: 

a) Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimas kiekvienoje savivaldybėje pagal parengtą 

vieningą metodiką, remiantis LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. Įsakymu Nr. 1V-

339 „Dėl viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;  
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b) Investicijų projektas, kuris rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, 

rengimo metodika, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir papildomais 

reikalavimais, nurodytais Priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 PFSA 31 punkte, bei gairėmis, 

numatytomis LR Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. Nutarime Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo 

tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“;  

c) Kiekvienoje savivaldybėje atliktos Viešosios konsultacijos su visuomene dėl numatomų 

įgyvendinti priemonių. Pastaba: šių darbų atlikimo finansavimas yra tinkamos lėšos ir 85 proc. 

vėliau bus padengtos iš ES, tačiau parengiamajame etape tam turėtų solidariai prisidėti kiekviena 

savivaldybė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Sigitas Mičiulis 

  

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

http://www.esinvesticijos.lt/

