
Tauragės regiono plėtros tarybos pastabos /pasiūlymai PFSA pakeitimo projektui 

 

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“ 

įgyvendinimo 

priemonė Nr. 10.1.3-

ESFA-R-920. 

 

 

Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas 

savivaldybėse. 

9.2 ir 9.3 papunkčiai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. papunktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome šiuose 

papunkčiuose 

pasirašytų projektų 

sutarčių ir 

deklaruotinų lėšų 

sumas nurodyti taip, 

kaip buvo prašoma 

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2017-

02-08 rašte Nr. 51/9D-

18. 

 

Jame reikėtų  

numatyti galimybę 

pakelti kvalifikaciją ir 

savivaldybių tarybos 

nariams, merams bei 

administracijos 

vadovams, nes nuo jų 

sprendimų labiausiai 

priklauso, kas ir kaip 

toliau bus tobulinama. 

Taip pat šiame 

papunktyje nereikėtų 

kvalifikacijos kėlimo 

susieti vien tik su 

tobulintinomis 

sritimis, nes dar prieš 

nustatant tobulinimo 

kryptis, jau reikia 

pasisemti gerosios 

patirties (kas gali būti 

atliekama plačiau, 

negu vėliau pavyks 

patobulinti; kita vertus 

ir netobulinant pačių 

paslaugų teikimo 

procesų, vien 

kvalifikaciją pakėlę 

specialistai jau geriau 

aptarnaus klientus 

visose jų veiklos 

srityse  (o tam bendrai 

ir skirta ši Priemonė), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 punktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 punktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todėl tikslinga būtų  

numatyti tokį atvejį, 

kad projektas būtų 

tinkamas finansuoti 

net vien vykdant 

kvalifikacijos 

tobulinimo veiklą. 

 

 

 

Prašome šiame punkte 

nurodytas datas 

nukelti bent pusmečiui 

(geriau būtų net 

ilgesniam laikui), nes 

PFSA 32.1.2.1.; 

32.2.2; 32.2.3. 

papunkčiuose 

nurodyti derinimai su 

trečiosiomis šalimis 

gali užtrukti 

neprognozuojamai 

ilgai (kadangi PFSA 

32.1.2.2.; 32.1.2.3.; 

32.1.2.4.; 32.2.1. 

papunkčiuose 

nurodytos teikiamų 

paslaugų kokybės 

gerinimo veiklos yra 

labai imlios laikui). 

 

Kadangi Tauragės 

regione yra tik 4 

savivaldybės ir jos 

visos kartu pagal jau 

pasirašytą jungtinės 

veiklos sutartį pradėjo 

įgyvendinti būtinas 1 

projekto pasiruošimo 

veiklas (tinkamas 

finansuoti pagal šią 

priemonę), todėl 

reikalinga pataisyti ir 

PFSA 28 punkte 

esančioje lentelėje 

Tauragės regionui 

priskirtas rodiklių 

reikšmes. Turėtų būti: 

( rodiklis P.S.415) ne 

5, bet 4 ir (rodiklis 



 

 

 

Punktas 32. 

 

 

 

 

 

 

Punktas 53. 

P.N. 910) ne 2, bet 1. 

 

Papunktyje 32.1.1.2., 

kaip ir papunktyje 

32.1.1.1., reikia 

nurodyti tą pačią 

sąlygą- „Kai viršija 

300 000 eurų“. 

 

Papunkčiuose 53.4.; 

53.5.; 53.6. įrašytos 

netinkamos finansuoti 

išlaidos labai trukdys 

iš esmės pagerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę, todėl jas 

reikia laikyti 

tinkamomis 

finansuoti. 

 

 

 

  

 

 


