
 
 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS 

ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĖS 

„KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 

SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTUI  

 

2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 51/9S-20 

Tauragė 

 

 

Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, 11.6 papunkčiu, ir atsižvelgdama į Tauragės regiono 

plėtros tarybos Darbo grupės 2016 m. rugpjūčio  4 d. posėdžio (rašytinė procedūra) protokolinio 

sprendimo Nr. 51/9VL-9 išvadą, Tauragės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a  

Pateikti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai šias pastabas ir pasiūlymus dėl 

Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. liepos 15 d. raštu Nr. 1D-4379 (22) „Dėl priemonės 08.2.1-

CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimo derinimo“ pateikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 

priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau 

– Aprašas) pakeitimo projekto derinimo: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šią priemonę ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos sutartys, kitiems regionams išdėstytos iki 2020 metų ir atsižvelgiant į 

Tauragės regiono pareiškėjų galimybes pateikti paraiškas ir pasirašyti visas projektų sutartis 2016 

metais, siūlome Aprašo 9.1 papunktyje Tauragės regionui ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos sutartys, išdėstyti per dvejus metus, t. y. 2016 m. – 739 970 Eur, 2017 

m. – 847 001 Eur. 
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2. Aprašo 37.2 papunktyje prie netinkamų išlaidų palikti tik paprastojo remonto 

išlaidas, o kapitalinio remonto išlaidas įrašyti kaip tinkamas finansuoti. Arba po žodžio 

„kapitalinio“ įrašyti išlygą „išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal aprašo 11.2.1 papunktį.“. 

3. Aprašo 37.2 ir 37.3 papunkčiai suvaržo 11.2.1 papunktyje numatytas veiklas, 

kadangi pagal juos, konversijos atveju esamus išorės atitvarus ir kita šiltinti ir lauko apdailą šiltinti 

galima tik rekonstruojant pastatą, o atliekant kapitalinį remontą – negalima. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas 


