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

investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ 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 2022-03-04 Nr.51D-68. 

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

investicijų veiksmų programos Nr. 04.5.1-TID-R-516-61 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir 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 2022-03-04 Nr.51D-68. 

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

fondų investicijų veiksmų programos Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-61 „Didžiųjų miestų 

kompleksinė 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 2022-03-04 Nr.51D-68. 

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

fondų investicijų veiksmų programos Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61 „Miestų kompleksinė 

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 2022-03-04 Nr.51D-68. 

5. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. Įsakymo Nr. V-

585, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymo „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 

6. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. Įsakymo Nr. 

V-232 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-

R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 

7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2016 m. gruodžio 1 d. Įsakymo Nr. V-1074 

„Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 

priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo. 
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