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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2017-12-06 Nr. 51/9P-16 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 27 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: Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė Norkienė, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys,  Lietuvos Respublikos ūkio viceministrė Lina 

Sabaitienė, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Tauragės regiono plėtros 

tarybos (toliau – Taryba) nariai, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) darbuotojai, Tarybos socialiniai ir ekonominiai 

partneriai, regiono savivaldybių administracijų atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas. 

2. Regioninės politikos 2014–2020 m. Lietuvoje įgyvendinimas. 

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys. 

3. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. 

Pranešėja – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems 

pavedimams Gitana Grigaitytė. 

4. Tauragės apskrities ekonominės specializacijos apžvalga. 

Pranešėjas – UAB Strategy Labs projektų vadovas Saulius Damulevičius. 

5. Tauragės regiono specializacijos ir kompetencijos didinimo kryptys ir pasiūlymai. 

Pranešėjai – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus, RPT nariai, apskrities savivaldybių, verslo, socialinių ir 

ekonominių partnerių atstovai. 

6. Dėl siūlymo teikti narius į regioninių architektūros tarybų sudėtį. 
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Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

7. Dėl Bendradarbiavimo memorandumo su Klaipėdos universitetu.   

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas.  

8. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pristatė dalyvaujančius posėdžio 

svečius, supažindino Tarybos narius su posėdžio darbotvarke, paprašė Tarybos narių sutikimo 

sukeisti suplanuotus darbotvarkės 3 (Dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių) ir 4 (Tauragės 

apskrities ekonominės specializacijos apžvalga) klausimus vietomis. Daugiau klausimų ir 

pasiūlymų nebuvo. Posėdžio darbotvarkei, sukeičiant 3 (Dėl tarptautinio bendradarbiavimo 

galimybių) ir 4 (Tauragės apskrities ekonominės specializacijos apžvalga) klausimus vietomis 

pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Regioninės politikos 2014–2020 m. Lietuvoje įgyvendinimas. 

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pateikė 

pristatymą „Regioninės politikos gairės (Baltoji knyga)“ (pridedama).  

Klausimus pranešėjui pateikė: 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas, paprašė įvardinti, kokiu 

Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo sudaryta Baltosios knygos rengimo darbo grupė. 

Viceministras atsakė, kad įsakymas skelbiamas viešai, o pradinė darbo grupė darbo eigoje buvo 

praplėsta, prie jos natūraliai prisijungiant įvairių sričių atstovams. 

Daugiau klausimų pranešėjui nebuvo. 

 

3. SVARSTYTA. Tauragės apskrities ekonominės specializacijos apžvalga. 

Pranešėjai – Ūkio viceministrė Lina Sabaitienė ir UAB Strategy Labs projektų vadovas 

Saulius Damulevičius pristatė Ūkio ministerijos užsakymu UAB Strategy Labs parengtą galimybių 

studiją „Tauragės apskrities ekonominės specializacijos apžvalga“ (pridedama). 

Klausimus pranešėjams pateikė ir diskusijoje dalyvavo Tarybos nariai, posėdžio svečiai: 

Jonas Gudauskas klausė dėl galimybių vystyti medienos apdirbimo sektorių, gaunant jam 

paramą kaip regioninės svarbos projektui. 

Saulius Lapėnas kalbėjo apie trūkstamą kai kurių pateiktų rodiklių aiškumą, apie išorinės ir 

vidinės migracijos skirtumus, apie migracijos valstybės mastu priklausomybę nuo valstybės 

mokesčių politikos. 
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Giedrius Surplys akcentavo žmogiškųjų išteklių svarbą, be kurių sunku tikėtis investuotojų; 

pagalba regioninės svarbos projektams – žemės sklypų dokumentus galima sutvarkyti per 1,5 

mėnesio; regionų specializacija tikrai nėra vienintelė priemonė, galinti padėti mažinti emigraciją, 

tačiau gali tapti viena iš priemonių; specializacija nereiškia, kad kitos sritys nebus finansuojamos, 

tačiau regionai turi pradėti mąstyti ir dirbti kartu. 

Darius Stankus klausė kokiam laikotarpiui planuojama regionų specializacijos strategija, ar 

ją bus galima keisti. 

Jonas Gudauskas siūlo institucijų, susijusių su regionų specializacija (SVV atstovai, VšĮ 

Versli Lietuva, Investuok Lietuvoje, švietimo įstaigų ir pan.), atstovams rengti susitikimus atskirose 

savivaldybėse. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. 

Pranešėja – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems 

pavedimams Gitana Grigaitytė klabėjo apie potencialias galimybes užsienyje gyvenantiems 

lietuviams įsitraukti ė Lietuvos valstybės gyvenimą, skatinti juos dalyvauti įvairiose veiklose 

leidžiančiose populiarinti Lietuvos vardą pasaulyje ir teikti įvairiapusę pagalbą Lietuvai, apie 

įvairias Užsienio reikalų ministerijos iniciatyvas, leidžiančias palaikyti ryšį visame pasaulyje 

gyvenantiems lietuviams, apie iniciatyvą „Globalūs regionai“, vystomąjį bendradarbiavimą, 

Lietuvos atstovams dalinantis gerąja patirtimi su mažiau išsivysčiusiomis šalimis. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

 

5. SVARSTYTA.  Tauragės regiono specializacijos ir kompetencijos didinimo kryptys ir 

pasiūlymai. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus pateikė informaciją apie su apskrities savivaldybėmis ir 

socialiniais-ekonominiais partneriais bei RPT darbo grupe išanalizavus Ūkio ministerijos parengtą 

Tauragės apskrities ekonominės specializacijos apžvalgą parengtą medžiagą dėl Tauragės regiono 

kompetencijų ir galimos specializacijos.  

Diskusijose dalyvavo: Tarybos nariai, Tarybos socialiniai ir ekonominiai partneriai, VšĮ 

Versli Lietuva ir VšĮ Investuok Lietuvoje atstovai, Vidaus ir Užsienio reikalų viceministrai, kiti 

posėdžio dalyviai.  

Protokolinis nutarimas: Tarybos nariai iš esmės pritarė šioms regiono specializacijos 

kryptims:  

1. Inovatyvi eksportuojanti gamyba. 

2. Miškininkystė, mediena ir baldų pramonė. 
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3. Maistas ir žemės ūkis. 

4. Sumani specializacija (Cleantech/Greentech). 

5. Paslaugų centrų kūrimas.   

Artimiausiu metu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“ planuojami organizuoti 

RPT darbo grupės posėdžiai dėl regiono ekonominės specializacijos priemonių plano parengimo. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl siūlymo teikti narius į regioninių architektūros tarybų sudėtį. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus informavo, kad atsakydama į Lietuvos savivaldybių 

asociacijos kreipimąsi, taryba pateikė siūlymą deleguoti į regioninių architektūros tarybų sudėtį 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoją – 

vyr. architektę Gražiną Gadliauskienę.  

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu. Pasiūlė jam 

pritarti. 

Pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Deleguoti į regioninių architektūros tarybų sudėtį Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoją – vyr. architektę Gražiną 

Gadliauskienę (Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 51/9S-50). 

 

Siūlymui Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu. Taip pat buvo palaikytas siūlymas pritarti 

regiono bendradarbiavimo memorandumui su Klaipėdos universitetu. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Bendradarbiavimo memorandumo su Klaipėdos universitetu.   

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pasiūlė pritarti 

Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo su Klaipėdos universitetu memorandumui 

(pridedama). 

Pritarta bendru Tarybos narių sutarimu 

 

8. Kiti klausimai. Jonas Gudauskas informavo, kad vietoje Tauragės rajono savivaldybės 

tarybos nario Antano Stankaus į Tauragės regiono plėtros tarybą deleguojamas Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos narys Darius Stankus. 

Rimantas Dapkus informavo, kad gruodžio 8 d. Pagėgiuose organizuojamas Tauragės 

regiono savivaldybių bendro projekto, planuojamo įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir 
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pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse“, aptarimas. Pakvietė savivaldybių atstovus dalyvauti. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


