
 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ 

 

 

2022 m. lapkričio 8 d. 

Šiauliai 

(Posėdis vyks 10 val. nuotoliniu būdu naudojantis ZOOM platforma) 

 

 

 

1. 10.00-

10.05 

Darbotvarkės patvirtinimas. 

 

 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos Kolegijos 

pirmininkas Artūras 

Visockas 

2. 10.05-

10.10 

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. 

sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų 

plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė 

Dalia Dijokaitė 

3. 10.10-

10.15 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo 

pakeitimo“ 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė 

Dalia Dijokaitė 

4. 10.15-

10.25 

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 3 d. 

sprendimo Nr. 51/5s-60 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ 

pakeitimo. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijos Projektų 

valdymo skyriaus vedėja 

Ieva Džiaugienė 

5. 10.25- 

10.30 

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė 

Dalia Dijokaitė 

6. 10.30- 

10.40 

Šiaulių regiono projektų, bendrai finansuojamų 2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos lėšomis, įgyvendinimas, pasibaigus 2022 m. III 

ketvirčiui. 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė 

Dalia Dijokaitė 

7. 10.40-

10.45 

Dėl sutikimo leisti ŠRPT Administracijos direktoriui Valerijui 

Simulik dirbti kito juridinio asmens darbuotoju (Panevėžio 

kolegijoje dėstyti Strateginio valdymo kursą 2022-2023 

metais). 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktorius Valerijus 

Simulik 

8. 10.45- 

10.50 

Dėl leidimo Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijai ir 

direktoriui mokėtis vienkartines pareiginės  algos dydžio 

premijas, neviršijant lėšų, skirtų darbo  užmokesčiui (esant 

galimybei). 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktorius Valerijus 

Simulik 



 

 

9. 10.50- 

10.55 

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos Strateginės darbo grupės 

sudėties pakeitimo. 

 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

ekspertas 

Viktoras Strups 

10. 10.55- 

11.00 

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į 

Šiaulių technologijų mokymo centro kolegialų valdymo 

organą. 

Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktorius Valerijus 

Simulik 

11. 11.00- 

11.10 

Kiti klausimai (esant poreikiui). Šiaulių regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktorius Valerijus 

Simulik 

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                Artūras Visockas 


