
Tauragės regiono plėtros tarybos pastabos /pasiūlymai dėl regioninės įgyvendinimo 

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo 

Priemonės 

numeris 

Priemonės 

pavadinimas 

PFSA punktas (papunktis) Pastabos/pasiūlymai 

2014–2020 metų 

Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų 

veiksmų 

programos  10 

prioriteto 

„Visuomenės 

poreikius 

atitinkantis ir 

pažangus 

viešasis 

valdymas“ 

priemonė Nr. 

10.1.3-ESFA-R-

920 „Paslaugų ir 

asmenų 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimas 

savivaldybėse“. 

 

Paslaugų ir 

asmenų 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimas 

savivaldybėse. 

14. Pagal Aprašo 11 punkte 

nurodytas remiamas veiklas 

regionų projektų sąrašai 

visiems pagal Aprašą 

skirtiems ES struktūrinių 

fondų lėšų regionų limitams 

turi būti sudaryti iki 2017 m. 

gruodžio 31 d., išskyrus 

atvejus, kai regiono plėtros 

plane yra suplanuota pagal 

Aprašą įgyvendinti kelis 

susijusius regiono projektus. 

Tuo atveju, kai projektą, 

atsižvelgiant į jo veiklas ir 

(ar) siekiamus rezultatus, 

tikslinga pagal Aprašą 

įgyvendinti tik po to, kai bus 

pasiekti tam tikri kito pagal 

Aprašą įgyvendinamo 

projekto rezultatai, pirmiau 

įgyvendinami projektai 

regionų projektų sąrašuose 

turi būti suplanuoti ne vėliau 

kaip iki 2017 m. gruodžio 31 

d., o vėliau įgyvendinami 

projektai – ne vėliau kaip iki 

2018 m. gruodžio 31 d. 

 

 

29. Regiono plėtros taryba, 

priimdama sprendimą dėl 

regiono projektų sąrašo (-ų) 

sudarymo, turi užtikrinti, 

kad į regiono projektų sąrašą 

įtrauktais projektais 

numatytos pasiekti 

Priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos produkto rodiklių 

reikšmės būtų ne mažesnės 

už šias regionui nustatytas 

tarpines ir galutines 

Priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos produkto rodiklių 

reikšmes: (toliau pateikiama 

lentelė) 

Nors atsiųstame derinti PFSA 

pakeitimo variante 14 punktas 

neliečiamas, Tauragės regiono plėtros 

taryba prašo  pakeisti jo paskutinę 

pastraipą sekančiai: 

„Tuo atveju, kai projektą, 

atsižvelgiant į jo veiklas ir (ar) 

siekiamus rezultatus, tikslinga pagal 

Aprašą įgyvendinti tik po to, kai bus 

pasiekti tam tikri kito pagal Aprašą 

įgyvendinamo projekto rezultatai, 

pirmiau įgyvendinami projektai 

regionų projektų sąrašuose turi būti 

suplanuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. 

gruodžio 31 d., o vėliau 

įgyvendinami projektai – ne vėliau 

kaip užbaigus įgyvendinti prieš tai 

planuotą projektą ir pasiekus jo 

rezultatus.“ 

Tauragės regionui tai labai svarbu, 

nes I etapo projektas bus baigtas (ir jo 

rezultatai bus žinomi) tik 2020 m., 

todėl 2018 m. gruodžio 31 d. terminas 

yra visai nepriimtinas.   

 

 

 

 

 

Nors atsiųstame derinti PFSA 

pakeitimo variante 29 ir 30 punktai 

neliečiami, tačiau dėl aukščiau 

paminėtos priežasties (bei jau 

ankstesniuose Tauragės regiono 

plėtros tarybos siųstuose raštuose 

pateiktų paaiškinimų) Tauragės 

regiono plėtros taryba prašo 29 

punkte pateiktoje lentelėje atsisakyti 

stulpelių, kuriuose nurodomi pasiekti 

rezultatai 2018 m. gruodžio 31 d., bei 

Tauragės regionui numatytą P.S.415 

rodiklio 5 vnt. reikšmę pakeisti į 4, 

nes Tauragės regione yra tik 4 

savivaldybės ir jos visos dalyvauja 

viename pradėtame įgyvendinti 



30. Regiono plėtros taryba 

projektus turi suplanuoti 

taip, kad būtų užtikrinta, kad 

iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

pasirašytose projektų 

sutartyse būtų suplanuotas 

ne mažesnis kaip 50 proc. 

Aprašo 28 punkte numatytos 

regionui produkto rodiklio 

„Viešojo valdymo 

institucijos, pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

įgyvendinusios paslaugų ir 

(ar) aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas priemones“ 

(P.S. 415) galutinės 

reikšmės 2023 m. gruodžio 

31 d. pasiekimas. 

projekte; taip pat visai atsisakyti 

PFSA 30 punkto.  

 

 

 


