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Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2016 m. vasario 8 d., Pagėgiuose. 

Posėdžio pirmininkas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas, Šilalės rajono 

savivaldybės meras Jonas Gudauskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė. 

Dalyvavo: Tauragės regiono plėtros tarybos nariai, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje 

Irena Ričkuvienė, Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Kaliningrade Olegas Skinderskis, 

Lietuvos Respublikos laikinai atliekantis konsulato vadovo funkcijas Sovetske Bronius Stasys 

Makauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė, ES paramos 

koordinavimo departamento vyriausiasis specialistas Vytautas Čepas ir Švietimo aprūpinimo centro 

skyriaus vedėja D. Lėckaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus darbuotojai, Tauragės apskrities savivaldybių administracijų, Tauragės 

apskrities savivaldybių miestų vietos veiklos grupių (VVG) atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos Respublikos Generalinio konsulo Kaliningrade Olego Skinderskio kalba. 

2. Lietuvos Respublikos laikinai atliekančio konsulato vadovo funkcijas Sovetske 

Broniaus Stasio Makausko  kalba.                                  

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 

2014-2020 m. priemonių pristatymas. STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr. 

01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“. 

Pranešėja – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo 

departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė. 

4. Savivaldybių pateiktų pirmųjų projektinių pasiūlymų apžvalga ir tolesnis  projektinių 

pasiūlymų bei paraiškų savalaikis pateikimas, bendrafinansavimo užtikrinimo klausimas. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 
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5. Apskrities Miesto vietos veiklos grupių (miesto VVG) vietos plėtros strategijų 2014-

2020 m. išvadų tvirtinimas. 

Pranešėjai – Tauragės apskrities Miesto vietos veiklos grupių atstovai: Asociacijos „Pagėgių 

miesto vietos veiklos grupė" administratorė Solveiga Budrikienė, Jurbarko miesto VVG „Jurbarkas“ 

administracijos direktorė Gaiva Mačiulaitienė, Šilalės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė 

Renata Rimkutė, Tauragės miesto vietos veiklos grupės strategijos rengimo konsultantas (VšĮ 

Omnius direktorius) Mindaugas Samoška. 

6. Dėl  priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ stebėsenos rodiklių  pasiekimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis.  

7. Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007-

2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R 

„Teritorijų planavimas“ patikslinimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė. 

8. Dėl  regiono plėtros tarybos atsakymo į Finansų ministerijos 2016 m. sausio 12 d. raštą 

„Dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių taikymo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

administravimo procesuose“. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

9. Dėl verslo ir savivaldos bendradarbiavimo plėtros.  

Pranešėjas – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas. 

10. Bendradarbiavimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi vystymas. 

Pranešėjai – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities atstovai. 

11. Dėl „Pasaulio Žemaičių dienų 2016“. 

Pranešėjas – Tauragės RPT pirmininkas Jonas Gudauskas. 

12. Kiti klausimai. 

 

 

1. Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas Jonas Gudauskas 

pasveikino susirinkusius posėdžio dalyvius, informavo, kad posėdyje dalyvauja 8 iš 9 Tarybos 

narių, pristatė dalyvaujančius svečius, supažindino su posėdžio darbotvarke. 

Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 
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Posėdžio pirmininkas suteikė žodį Lietuvos Respublikos Generaliniam konsului 

Kaliningrade Olegui Skinderskiui. 

Olegas Skinderskis apžvelgė bendradarbiavimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi 

galimybes, kylančias problemas, kalbėjo apie Lietuvos investuotojų vykdomą veiklą, kultūrinį 

bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą švietimo srityje, planuojamus projektus, kuriuos galima būtų 

finansuoti iš rengiamos  Europos kaimynystės priemonės „Lietuva - Rusija“ (ENI-angl.) 2014-2020  

bendradarbiavimo per sieną programos. Pažymėjo, kad šios programos planavimas yra sustojęs dėl 

to, kad kol kas neįmanoma rasti būdų, kaip bendrai panaudoti Rusijos Federacijos ir Europos 

Sąjungos skiriamas lėšas. Pakvietė Tauragės regiono plėtros tarybą glaudžiau bendradarbiauti su 

Lietuvos Respublikos konsulinėmis atstovybėmis Kaliningrado srityje ir puoselėti lietuvybės 

tradicijas tarp ten gyvenančių tautiečių. 

 

2. Lietuvos Respublikos laikinai atliekančio konsulato vadovo funkcijas Sovetske 

Broniaus Stasio Makausko  kalba.  

 

Bronius Makauskas kalbėjo apie kultūrinio bendradarbiavimo  galimybes, įvardijo 

konkrečius projektus, kuriems reikalingas finansavimas iš Lietuvos pusės. Pasiūlė palaikyti 

glaudesnius tarpusavio ryšius, dalyvauti bendruose renginiuose abipus sienos, įgyvendinti bendrus 

projektus. 

 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 

2014-2020 m. priemonių pristatymas. STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr. 

01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“. 

Pranešėja – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo 

departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė. 

 

Pranešėja pristatė STEAM atviros prieigos centrų įkūrimą Lietuvoje (pristatymas 

pridedamas).  

Diskutuota apie STEAM centro steigimą Tauragės regione, finansavimo galimybes, 

būtinybę priimti sprendimą, kurioje Tauragės regiono savivaldybėje turėtų būti steigiamas šitoks 

centras, informavo, kad priėmus tokį sprendimą, pasirinkta savivaldybė pasirašys ketinimų 

protokolą su Švietimo ir mokslo ministerija, o reikalinga įranga bus derinama su kiekvienu regionu 

atskirai. 
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Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras, klausė, kokios galimybės gauti 

finansavimą vaikų stovyklų Kaliningrado srityje organizavimui. Pranešėja atsakė, kad reikia šiuo 

klausimu kreiptis į ministerijos Užsienio lietuvių skyrių.  

Susitarta, kad organizacinius klausimus dėl tolesnės STEAM projekto planavimo ir 

įgyvendinimo eigos ministerija su Regiono plėtros taryba vykdys  per Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrių. 

 

4. Savivaldybių pateiktų pirmųjų projektinių pasiūlymų apžvalga ir tolesnis  projektinių 

pasiūlymų bei paraiškų savalaikis pateikimas, bendrafinansavimo užtikrinimo klausimas. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus.  

 

Pranešėjas pateikė informaciją apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl 

Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo priemones, informavo, kad gauti 4 projektiniai pasiūlymai dėl 

projektų įgyvendinimo pagal priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, kurių 

vertinimas vyksta, prašė savivaldybių atstovų atkreipti dėmesį į projektinius pasiūlymus ir 

investicinius projektus, kuriuos rengia konsultantai. Vidas Bičkus atkreipė dėmesį, kad iki 2016-02-

23 turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

ir informavo, kad projektinių pasiūlymų pateikimo Tarybai terminas planuojamas pratęsti 1 

mėnesiui, informavo apie galimybę investicinius projektus pagal šią priemonę pateikti 

preliminariam vertinimui ir patikrinimui Aplinkos projektų valdymo agentūrai. 

Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) vyriausiasis specialistas, prašė savivaldybių 

atstovus, rengiančius projektinius pasiūlymus, konsultuotis su Sekretoriato darbuotojais dėl regionui 

skirtų paramos lėšų limitų pagal atitinkamas priemones, kad paramos lėšos būtų maksimaliai 

suplanuojamos. 

 

5. SVARSTYTA. Apskrities Miesto vietos veiklos grupių (miesto VVG) vietos plėtros 

strategijų 2014-2020 m. išvadų tvirtinimas. 

Pranešėjai – Tauragės apskrities Miesto vietos veiklos grupių atstovai: Asociacijos „Pagėgių 

miesto vietos veiklos grupė" administratorė Solveiga Budrikienė, Jurbarko miesto VVG „Jurbarkas“ 

administracijos direktorė Gaiva Mačiulaitienė, Šilalės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė 
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Renata Rimkutė, Tauragės miesto vietos veiklos grupės strategijos rengimo konsultantas (VšĮ 

Omnius direktorius) Mindaugas Samoška. 

 

5.1. Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ administratorė Solveiga Budrikienė 

pristatė parengtą Pagėgių miesto vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos projektą, informavo, kad 

projektas buvo pristatytas Pagėgių savivaldybės tarybai ir kad parengta strategija atitinka Tauragės 

regiono plėtros plano 2014-2020 metams prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Pagėgių miesto vietos plėtros 2014-2020 m. 

strategijos projektui. 

 

5.2. Tauragės miesto vietos veiklos grupės strategijos rengimo konsultantas (VšĮ Omnius 

direktorius) Mindaugas Samoška pristatė Tauragės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų 

vietos plėtros strategijos projektą, informavo, kad parengta strategija atitinka Tauragės regiono 

plėtros plano 2014-2020 metams prioritetus, tikslus ir uždavinius ir kad strategija Tauragės rajono 

savivaldybės tarybai nebuvo pristatyta, nes strategijos finansavimui nebus prašoma savivaldybės 

biudžeto lėšų. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Tauragės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 

metų vietos plėtros strategijos projektui. 

 

5.3. Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas pristatė Šilalės miesto vietos plėtros 

strategijos projektą, informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės taryba buvo supažindinta su šiuo 

projektu ir kad parengta strategija atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams 

prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Šilalės miesto vietos plėtros strategijos projektui. 

 

5.4. Jurbarko miesto VVG „Jurbarkas“ administracijos direktorė Gaiva Mačiulaitienė 

pristatė miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektą, 

informavo, kad Jurbarko rajono savivaldybės taryba buvo supažindinta su šiuo projektu ir kad 

parengta strategija atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams prioritetus, tikslus ir 

uždavinius. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016-2022 

m. vietos plėtros strategijos projektui. 
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NUTARTA.  

1) Pritarti Pagėgių miesto vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos projektui, pripažinti, kad 

strategijos projektas atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. (patvirtinto Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26) prioritetus, tikslus ir 

uždavinius (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-02-08 sprendimas Nr. 51/9S-1). 

2) Pritarti Tauragės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 

projektui, pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

(patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26) 

prioritetus, tikslus ir uždavinius (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-02-08 sprendimas Nr. 

51/9S-2). 

3) Pritarti Šilalės miesto vietos plėtros strategijos projektui, pripažinti, kad strategijos 

projektas atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. (patvirtinto Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26) prioritetus, tikslus ir uždavinius 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-02-08 sprendimas Nr. 51/9S-3). 

4) Pritarti Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 

projektui, pripažinti, kad strategijos projektas atitinka Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

(patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26) 

prioritetus, tikslus ir uždavinius (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-02-08 sprendimas Nr. 

51/9S-4). 

 

6. Dėl  priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ stebėsenos rodiklių  pasiekimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis.  

 

Pranešėjas informavo, kad bendrų pastangų dėka su savivaldybių atstovais suderinti siektini 

priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ stebėsenos rodikliai (savivaldybės savo 

lėšomis sutiko finansuoti trūkstamų 2,9 km ilgio renovuotų tinklų rodiklio pasiekimą, ir bus 

renovuota 14,04 km tinklų). Pakvietė savivaldybes kuo skubiau pagal pakeistus rodiklius naujai 

suplanuoti savo projektus, nes reikia  atlikti Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams 

pakeitimus, įrašant jo Priemonių plane atitinkamus naujus rodiklius. 
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7. SVARSTYTA. Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis 2007-2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę VP1-4.2-

VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ patikslinimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė. 

 

Pranešėja informavo, kad 2016-02-01 baigtas įgyvendinti paskutinis 2007-2013 metų 

laikotarpio Tauragės regiono projektas pagal įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R 

„Teritorijų planavimas“ ir dabar visi regiono projektai pagal visas įgyvendinimo priemones yra 

baigti įgyvendinti, supažindino Tarybos narius su parengtu patikslintu Tauragės regiono projektų 

sąrašo pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektu. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

Tarybos  pirmininkas su visais nariais pasidžiaugė tuo, kad apskrityje sėkmingai įgyvendinti 

visi suplanuoti regioniniai projektai, lėšos panaudotos efektyviai ir pagal paskirtį, taip pat kad 

Tauragės regionas visą laiką buvo pirmaujančių tarpe, įsisavinant lėšas.  

Posėdžio dalyviai vėl išreiškė susirūpinimą, kad Regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

konkrečių priemonių ir stebėsenos rodiklių galutinis parengimas vyksta sunkiai, nes  iš ministerijų 

gaunami pavieniai Projektų finansavimo sąlygų aprašų projektai (eilei priemonių jų dar nėra iš viso 

paskelbta, o yra tik Priemonių įgyvendinimo plano projektai). 

 

NUTARTA. Patikslinti Tauragės regiono plėtros 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 

51/9S-27 patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71  ir 

įpareigoti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities 

skyrių, atliekantį Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, informuoti Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir Europos socialinio fondo agentūrą apie Tauragės regiono 

projektų lėšų likutį pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“– 61.754,67 Eur, 

kuris neplanuojamas panaudoti (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-02-08 sprendimas Nr. 

51/9S-5). 

 

8. Dėl  regiono plėtros tarybos atsakymo į Finansų ministerijos 2016 m. sausio 12 d. raštą 

„Dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių taikymo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

administravimo procesuose“. 
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Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

 

Pranešėjas informavo Tarybos narius apie parengtą rašto Finansų ministerijai projektą dėl 

atsakymo į Finansų ministerijos 2016-01-12 raštą Nr. ((24.59-09)-5K-1506961) „Dėl kovos su 

korupcija ir sukčiavimu priemonių taikymo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

administravimo procesuose“, prašė Tarybos narius teikti pastabas ir pasiūlymus. Atkreipė dėmesį, 

kad šis klausimas jau seniai svarstomas Lietuvos mastu, ir Regioninės plėtros departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos ne kartą kreipėsi į Finansų ir Vidaus reikalų ministerijas su pareiškimu, 

kad Regiono plėtros taryba negali kaip Tarpinė institucija vykdyti tokių funkcijų, kurias numato 

Finansų ministerija ir Valstybės kontrolė, nes tai įvykdyti neleidžia esama teisinė bazė. Priminė, kad  

Tarybos nariams buvo pasiųstas rašto projektas su išdėstytais motyvais. Pasiūlė tokį raštą Tarybos 

vardu nusiųsti  Finansų ir Vidaus reikalų ministerijoms. 

Protokolinis sprendimas: Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė parengtam regiono 

plėtros tarybos atsakymo į Finansų ministerijos 2016 m. sausio 12 d. raštą „Dėl kovos su 

korupcija ir sukčiavimu priemonių taikymo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

administravimo procesuose“ projektui. 

 

9. Dėl verslo ir savivaldos bendradarbiavimo plėtros.  

Pranešėjas – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas. 

 

Pranešėjas pristatė verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo apžvalgą ir būtinybę jį 

plėsti, siekiant kurti naujas darbo vietas ir didinti užimtumą.  Akcentavo, kad, siekiant pritraukti kuo 

daugiau investicijų į Tauragės regioną, savivaldybėms nepakanka veikti atskirai, bet reikia kurti 

bendrą Tauragės regiono įvaizdį, planus, kurie būtų patrauklūs dideliems investuotojams, prašė 

savivaldybių pagalvoti apie tai, kad būtų galima sudaryti darbo grupę iš visų regiono savivaldybių 

atstovų ir dirbti ta linkme, kad galėtume pateikti Tauragės regioną patraukliai, įvardijant viso 

regiono, o ne tik atskirų savivaldybių potencialą. Sutarta artimiausiu metu pradėti konkrečius 

darbus, deleguoti reikiamus žmones, užtikrinti verslo ir viešojo sektoriaus sinergiją, rengti 

atitinkamas priemones investicijų pritraukimui į apskritį. 

 

10. Bendradarbiavimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi vystymas. 

Pranešėjai – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus,  Rusijos Federacijos Kaliningrado srities atstovai. 
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Tarybos primininkas J. Gudauskas, skyriaus vedėjas Vidas Bičkus, Lietuvos ir Rusijos 

konsulinių atstovybių vadovai,   Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vyriausybės ir pasienio 

savivaldybių atstovai, apskrities savivaldybių vadovai apžvelgė bendradarbiavimo būklę, bendrų 

projektų pagal EKPP Lietuva-Lenkija-Rusija 2007-2013 programą įgyvendinimo rezultatus, 

pasidžiaugė, kad dauguma projektų sėkmingai įgyvendinta už dešimtis milijonų eurų, ir jie ženkliai 

pagerino savivaldybių žmonių gyvenimo kokybę įvairiose srityse.  Visi pažymėjo, kad projektai ne 

tik davė apčiuopiamą materialinę naudą, bet ir suartino žmones, paskatino domėtis kaimynų 

etnokultūra, tautiniu ir kultūriniu paveldu. Buvo aptarti tolesnio bendradarbiavimo ir bendrų 

projektų rengimo  Europos kaimynystės priemonės „Lietuva - Rusija“ (ENI-angl.) 2014-2020  

bendradarbiavimo per sieną programai klausimai, sutarta prašyti nacionalinių valdžios institucijų 

kuo greičiau organizuoti šios programos atidarymą, nes regionai jau turi suplanavę nemažai svarbių 

bendrų projektų. Susitarta toliau plėsti bendradarbiavimą kultūros, sporto ir švietimo srityje, 

dalyvauti bendruose renginiuose, rengti ir įgyvendinti bendrus projektus. 

 

11. Dėl „Pasaulio Žemaičių dienų 2016“. 

Pranešėjas – Tauragės RPT pirmininkas Jonas Gudauskas. 

J. Gudauskas supažindino susirinkusius su  Telšių rajono savivaldybės ir Žemaitijos rajonų ir miestų 

savivaldybių bei Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva  surengti „Pasaulio Žemaičių dienas 2016“ 

ir įsteigti apdovanojimą „Žemaičių šlovės žvaigždė“, taip pat išleisti bendrą apskrities  informacinį 

lankstinuką „Pasaulio Žemaičių dienų 2016“ svarbiausieji renginiai“. Pakvietė apskrities 

savivaldybes prisidėti prie šių priemonių finansavimo. Susitarta šį klausimą spręsti darbo tvarka. 

 

12. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

  

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


