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Posėdis įvyko 2016 m. gegužės 30 d., Tauragėje. 

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 (toliau – Taryba) nariai (8), Vyriausybės atstovė 

Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus darbuotojai, Tarybos socialiniai ir ekonominiai partneriai, 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonę  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, sąrašo tvirtinimo. 

3. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonę  07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. II“, sąrašo tvirtinimo.   

4. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“,  sąrašo 

tvirtinimo.  

5. Dėl regioninio projekto rengimo pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 
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6. Dėl regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo proceso spartinimo:  

6.1. Investicijų projektų rengimo ir projektinių pasiūlymų pateikimo skubinimas pagal 

paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus; 

6.2. Regiono savivaldybių administracijų investicijų skyrių atstovų informacija apie 

kiekvienos regiono savivaldybės pasirengimą regiono projektų įgyvendinimui, nurodant, kokių 

projektų investicinius projektus jau yra pasirengę, kada planuoja juos pasirengti, kada planuoja 

pateikti projektinius pasiūlymus, kada planuoja pateikti paraiškas; 

6.3. Kai kurių ministerijų planuojamų priemonių nepalankių įgyvendinimo sąlygų (ypač- kur 

parengtuose PFSA neatsižvelgta į RPT pateiktas išvadas ir pasiūlymus) aptarimas ir apskrities 

pasiūlymų parengimas Vidaus reikalų ministerijos organizuojamam ministerijų, administruojančių 

regioninio planavimo priemones, savivaldybių administracijų atstovų, regionų plėtros tarybų narių 

ir regionų plėtros tarybų sekretoriatų atstovų renginiui Palangoje 2016-06-07.  

7. Dėl Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso delegacijos atnaujinimo. 

8. Dėl korupcijos ir sukčiavimo prevencijos ir jos atvejų viešinimo regiono savivaldybėse. 

9. Dėl  regioninio projekto pagal 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą 

„Administracinių  paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono 

savivaldybėse“ rengimo. 

10. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo ES paramos 

2014-2020 m. projekto „STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas pagal priemonę Nr. 01.1.1-

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

įgyvendinimo apskrityje. 

11. Dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio sritimi plėtojimo.  

12. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas informavo, kad dalyvauja 8 Tarybos 

nariai iš 9, tad kvorumas yra, supažindino Tarybos narius su posėdžio darbotvarke, paklausė ar yra 

klausimų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės.  

Klausimų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
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veiksmų programos įgyvendinimo priemonę  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, sąrašo tvirtinimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė supažindino Tarybos narius su parengtu 

Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, sąrašo projektu, informavo, kad 

regione pateikti 4 projektiniai pasiūlymai, tačiau vieno projekto vertinimas dar nebaigtas, todėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupė 2016-05-27 posėdyje siūlė tvirtinti sąrašą iš 3 

projektų ir papildyti jį iki 2016-06-30, kai bus baigtas vertinti ketvirtasis projektas. Pranešėja 

informavo, kad projektų sąrašas netenkina priemonės finansavimo sąlygų aprašo reikalavimo dėl 

stebėsenos rodiklių pasiekimo, tačiau papildžius jį ketvirtuoju projektu taip kaip numatyta 

projektiniame pasiūlyme, šiuos reikalavimus tenkins. Taip pat ir dėl regionui skirtų lėšų limito, tik 

papildžius sąrašą bus suplanuotas visas regionui skirtas lėšų limitas. Pranešėja supažindino Tarybos 

narius su parengta informacija pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų 

ministerijos vidaus procedūrų aprašo (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtinto Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8  d. įsakymu Nr. 51V-3, 

2 priedą. 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas, informavo, kad situacija 

dėl vertinamo projekto žinoma ir sprendžiama. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu. Klausimų ir 

pasiūlymų nebuvo. Sprendimo projektui pritarta bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, sąrašą (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2016-05-30 sprendimas Nr. 51/9S-10). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
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veiksmų programos įgyvendinimo priemonę  07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio 

tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo tvirtinimo.   

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis supažindino Tarybos narius su parengtu Tauragės 

regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę  

07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo projektu, 

pateikė informaciją apie sąrašą pagal Procedūrų aprašo 2 priedą, informavo apie Darbo grupės 

siūlymą pritarti parengtam sąrašo projektui. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu. Klausimų ir 

pasiūlymų nebuvo. Sprendimo projektui pritarta bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. patvirtinti Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašą 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-05-30 sprendimas Nr. 51/9S-11). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“,  sąrašo tvirtinimo.  

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius supažindino Tarybos narius su parengtu 

Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonę  05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, sąrašo projektu, pateikė 

informaciją apie sąrašą pagal Procedūrų aprašo 2 priedą, informavo apie Darbo grupės siūlymą 

pritarti parengtam sąrašo projektui. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu. Klausimų ir 

pasiūlymų nebuvo. Sprendimo projektui pritarta bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
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prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“, sąrašą (Tauragės regiono plėtros tarybos 2016-05-30 sprendimas Nr. 51/9S-12). 

 

5. SVARSTYTA. Dėl regioninio projekto rengimo pagal Aplinkos ministerijos 

patvirtintą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

Pranešėja – UAB TRATC Plėtros skyriaus vadovė Edita Vaitkienė pateikė informaciją apie 

planuojamą projektą, jo veiklas, lėšų joms poreikį (pristatymas pridedamas). 

Kalbėjo:  

Dainora Butvydienė, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė, UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) valdybos pirmininkė, apie TRATC būklę, finansinę 

padėtį, situaciją dėl veiklos įvertino kaip kritinę, apie valdybos planus peržiūrėti atliekų tvarkymo 

kainas, galimybes ir perspektyvas. 

Saulius Lapėnas klausė apie įmonės restruktūrizavimą, jo pagrindimą. Dainora Butvydienė 

atsakė, kad restruktūrizavimas galimas tik teismui priėmus sprendimą dėl įmonės bankroto. 

Jonas Gudauskas komentavo susidariusią situaciją remdamasis konsultacijų su Aplinkos 

ministerija informacija, atkreipė dėmesį, kad TRATC investuota nemažai ES lėšų, bankroto atveju 

jas tektų grąžinti; pažadėjo per Sekretoriatą Tarybos nariams išsiųsti TRATC valdybos posėdžio 

protokolą, informavo, kad reikalingas projekte dalyvaujančių savivaldybių sutarimas dėl projektinį 

pasiūlymą rengsiančios ir teiksiančios savivaldybės vykdomosios institucijos. Projektinį pasiūlymą 

siūlosi parengti ir pateikti Sekretoriatui Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Protokolinis nutarimas: Taryba sutinka, kad projektinį pasiūlymą dėl projekto 

įgyvendinimo teiktų Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija. Projekto pareiškėju 

paskirti UAB TRATC. Apskrities savivaldybės dėl dalyvavimo projekte nusprendžia savo tarybų 

artimiauiame posėdyje.   

 

6. SVARSTYTA.  Dėl regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo proceso 

spartinimo:  

6.1. Investicijų projektų rengimo ir projektinių pasiūlymų pateikimo skubinimas pagal 

paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus; 

6.2. Regiono savivaldybių administracijų investicijų skyrių atstovų informacija apie 

kiekvienos regiono savivaldybės pasirengimą regiono projektų įgyvendinimui, nurodant, kokių 

projektų investicinius projektus jau yra pasirengę, kada planuoja juos pasirengti, kada planuoja 

pateikti projektinius pasiūlymus, kada planuoja pateikti paraiškas; 
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6.3. Kai kurių ministerijų planuojamų priemonių nepalankių įgyvendinimo sąlygų (ypač- 

kur parengtuose PFSA neatsižvelgta į RPT pateiktas išvadas ir pasiūlymus) aptarimas ir apskrities 

pasiūlymų parengimas Vidaus reikalų ministerijos organizuojamam ministerijų, administruojančių 

regioninio planavimo priemones, savivaldybių administracijų atstovų, regionų plėtros tarybų narių 

ir regionų plėtros tarybų sekretoriatų atstovų renginiui Palangoje 2016-06-07.  

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus informavo apie visus paskelbtus kvietimus teikti 

projektinius pasiūlymus, atkreipdamas dėmesį į galutinius ir rekomenduojamus projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminus, prašė savivaldybių spartinti projektinių pasiūlymų, paraiškų teikimo 

terminus; atkreipė dėmesį į investicijų projektų rengimo kokybę, ragino rengėjus teikti 

koncentruotą, esmę atspindinčią informaciją, vadovautis nustatyta metodika; pateikė informaciją, 

apie 2016-06-07 planuojamą tarybų, savivaldybių atstovų susitikimą su ministerijų atstovais dėl 

projektų spartinimo. 

Kaip ir Darbo grupės posėdyje 2016-05-27, Sekretoriato darbuotojai pravedė instruktažą 

susirinkusiems dėl ES paramos 2014-2020 m. tinkamo panaudojimo planavimo ir dėl Projektinių 

pasiūlymų bei Investicijų projektų jiems kokybiško parengtumo bei efektyvaus paramos lėšų 

panaudojimo.   

 

7. SVARSTYTA. Dėl Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso delegacijos 

atnaujinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus supažindino Tarybos narius su Lietuvos Savivaldybių 

Asociacijos 2016-05-05 rašte Nr. ( 5 )- SD-333 „Dėl Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių 

kongreso delegacijos atnaujinimo“ išsakytomis rekomendacijomis dėl delegavimo. 

Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras, pasiūlė deleguoti Joną Gudauską, Sigitą 

Stonį, Sigitą Mičiulį, Valdemarą Jasevičių. 

Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Deleguoti į Europos Tarybos Vietos valdžios kongresą Joną Gudauską, Šilalės 

rajono savivaldybės merą tikruoju nariu, Sigitą Mičiulį, Tauragės rajono savivaldybės merą 

pakaitiniu nariu, į Europos Tarybos Regionų valdžios kongresą Sigitą Stonį, Pagėgių savivaldybės 

mero pavaduotoją  tikruoju nariu, Valdemarą Jasevičių, Šilalės rajono savivaldybės mero 

pavaduotoją pakaitiniu nariu (Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimas Nr. 

51/9S-13). 
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8. SVARSTYTA. Dėl korupcijos ir sukčiavimo prevencijos ir jos atvejų viešinimo 

regiono savivaldybėse. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis pateikė informaciją apie korupcijos ir sukčiavimo 

prevencijos ir jos atvejų viešinimo regiono savivaldybėse rekomendacijas. 

Rimantas Dapkus, LR Vyriausybės skirtas atstovas, siūlo į rudenį vyksiantį  posėdį kviesti 

atstovus iš atsakingų institucijų, kurie pateiktų informacijos apie korupcijos ir sukčiavimo 

prevencijos priemones. 

Pasiūlymui pritarta. 

Protokolinis nutarimas: organizuojant rudenį vyksiantį Tarybos posėdį, kviesti dalyvauti 

atstovus iš atsakingų institucijų, kurie pateiktų informacijos apie korupcijos ir sukčiavimo 

prevencijos priemones. Visiems ES paramos įsisavinimo procese dalyvaujantiems subjektams 

vadovautis Finansų ministerijos parengtais dokumentų projektais dėl korupcijos ir sukčiavimo 

prevencijos, savo tinklapiuose ir kitose informavimo priemonėse pastoviai platinti informaciją 

apie tai. Naujai rengiamuose RPT nuostatuose ir jos darbo reglamente taip pat numatyti tokios 

prevencijos užtikrinimą.   

 

9. SVARSTYTA. Dėl regioninio projekto pagal 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės 

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašą „Administracinių  paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės 

regiono savivaldybėse“ rengimo. 

Pranešėja – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė supažindino 

su planuojamomis projekto veiklomis, parengta partnerystės sutartimi, pasiūlė organizuoti 

savivaldybių administracijų vadovų susitikimą ir detaliai išdiskutuoti projekto rengimo, veiklų 

planavimo klausimus. 

Pasiūlymui pritarta. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamo ES paramos 2014-2020 m. projekto „STEAM atviros prieigos centrų įkūrimas 

pagal priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines 

infrastruktūras“ įgyvendinimo apskrityje. 

Pranešėjas – Tauragės RPT pirmininko pavaduotojas, Tauragės rajono savivaldybės meras 

Sigitas Mičiulis pateikė informaciją apie procedūrinius klausimus dėl regiono savivaldybių 

bendradarbiavimo įgyvendinant projektą, pateikė informaciją apie keletą galimų būdų 



8 

 

savivaldybėms prisidėti prie centro veiklų, pasiūlė apsvarstyti šią informaciją kiekvienos 

savivaldybės taryboje. 

Egidijus Šteimantas, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjas, pristatė informaciją apie galimus centro veiklos kaštus (pridedama). 

Kalbėjo: 

Jonas Gudauskas, nepritaria, kad Šilalės rajono savivaldybė skirtų finansavimą centro 

išlaikymui ir veikloms, kadangi sudarė sutartį su Klaipėdos universitetu, kurie siūlo analogiškas 

paslaugas, nereikalaujančias finansavimo. Pritaria tik mokinių atvežimui, jei bus poreikis, ir 

mokėjimui už suteiktas paslaugas pagal faktą. 

Saulius Lapėnas sutinka su Jono Gudausko nuomone, informuoja, kad Jurbarko rajono 

savivaldybė mokėtų pagal faktinį mokinių atvežimą. 

Protokolinis nutarimas: Tarybos nariai pritaria STEAM atviros prieigos centro įkūrimui 

Tauragės mieste, įsipareigoja pateikti svarstyti šį klausimą savivaldybių tarybose, siūlant 

dalyvauti centro veiklose pagal faktinį poreikį. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio sritimi plėtojimo.  

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus informavo apie Ternopilio mieste vykusį tradicinį 

Traptautinį investicinį forumą, pažymėjo, kad mūsų apskrities delegacija aptarė daug bendrų veiklų 

pramonės, žemės ūkio, mokslo srityse užmezgė daug naujų reikalingų kontaktų, Pagėgių 

savivaldybė surado partnerinį rajoną, su kuriuo artimiausiu metu pasirašys Bendradarbiavimo 

susitarimą. Pažymėjo, kad Sigitas Mičiulis, kaip Tarybos pirmininko pavaduotojas, forumo metu 

parafavo parengtą Susitarimą dėl  bendradarbiavimo tarp Taurgaės RPT ir  Ukrainos Ternopilio 

srities valstybinės administracijos. Pasirašyti šį Susitarimą ketinama šių metų vasarą, Ternopilio 

srities valstybinės administracijos oficialiai delegacijai lankantis Tauragės apskrityje. S. Mičiulis 

pasidžiaugė, kad Ternopilio sritis šiuo metu vykdo intensyviausią bendradrabiavimą su Tauragės 

apskritimi (lyginant su kitais bendradarbiavimo regionais), ir pakvietė visus plėsti tokius ryšius.  

 

12. Kiti klausimai. 

Jonas Gudauskas informavo, kad Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu š. m. birželio 

16-18 dienomis dalyvaus Tangshan, hebei provicijoje, Kinijoje vyksiančiame trečiajame vietos 

lyderių susitikime, kurio tema „Kinijos ir Centrinės bei Rytų Europos šalių bendradarbiavimas: 

naujos galimybės, naujos teritorijos, naujos erdvės“, o liepos mėnesį Kinijos delegacija atvyks į 

Lietuvą, klausė, ar būtų susidėmėjimas iš Tarybos narių pusės susitikti su Kinijos delegacija. 

Tarybos nariai pageidavo, kad Jonas Gudauskas atstovautų ne tik savivaldybės, bet ir Tarybos 
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interesus bei organizuotų susitikimą Lietuvoje aptarti galimus bendradarbiavimo būdus ir 

perspektyvas, kiek tai liečia regioną. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

  

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


