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1. Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano dalis „Priemonių planas“ keičiamas pagal 14 

priemonių: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos priemonę Nr. 09.1.3-

CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“,  Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršutinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-

R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“, Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priemonę 

Nr. Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609  

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-

R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų 

kompleksinė plėtra“.  

Duomenų tikslinimo detalesnė informacija pateikta Šiaulių regiono plėtros tarybos 

administracijos 2022-02-07 aiškinamajame rašte „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 projekto“ ir Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano dalies 

„Priemonių planas“ keitimo projekto lyginamajame variante. (Pridedamas aiškinamasis 

raštas). 

 

2.  Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-61 „Paviršutinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal Regioninės plėtros 

departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-14 Nr.51D-405. 

 

3. 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 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus 

reikalų ministerijos raštą 2021-12-14 Nr.51D-405. 



   

4. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal 

Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 Nr.51D-

421. 

5. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-305-61 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal 

Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-14 Nr.51D-

405. 

6. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas 

pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 

Nr.51D-421. 

7. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61 „Socialinio būsto 

fondo plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal Regioninės plėtros 

departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 Nr.51D-421. 

8. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61  „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas 

parengtas pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-

12-23 Nr.51D-421. 

9. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal 

Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 Nr.51D-

421. 

10. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas 

pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 

Nr.51D-421. 

11. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61 

„ Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas 

pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-14 

Nr.51D-405. 

12. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61  „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal 



   

Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2022-01-19 Nr.51D-

20 

13. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos  

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61 „Pereinamojo 

laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas 

pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-14 

Nr.51D-405. 

14. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas pagal Regioninės 

plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 Nr.51D-421. 

15. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Projektas parengtas 

pagal Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos raštą 2021-12-23 

Nr.51D-421. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                                          Artūras Visockas 


