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Eil. 

Nr. 
Svarstomas klausimas Sprendimo projektų rengėjas 

1. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 

d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 

05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto  derinimo. 

Šiaulių regiono plėtros tarybos 

administracijos vyriausioji 

specialistė Dalia Dijokaitė 

2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 

27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 

priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto derinimo. 

3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. 

įsakymo Nr. D1-209  „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 

priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo. 

4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. Spalio 7 d. 

įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 

priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto  derinimo. 

5. 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 
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renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

6.  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

7. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61 

„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

8. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

9. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.  

10. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.   

11. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės 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 

pakeitimo. 

 

 

       Kolegijos pirmininkas                                                                           Artūras Visockas 

 


