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Tauragė 

 

 

Posėdis įvyko 2017 m. vasario 15 d., Norkaičių kaime Tauragės rajono savivaldybėje. 

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 (9), Vyriausybės atstovė 

Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius 

Surplys, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

vyresnysis patarėjas Gediminas Česonis, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė 

Justina Banionienė, Tauragės apskrities skyriaus darbuotojai, Tarybos socialiniai ir ekonominiai 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis.  

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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiamo Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų 

tinklo optimizavimo plano.  

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas.  

4. Dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą.  

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės 

paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėja Simona Jakinevičiūtė.  

5. ES paramos 2014-2020 m. Tauragės regione įsisavinimo būklės  apžvalga. 

https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Struktura%20ir%20kontaktai/Pareigybiu_aprasymai/_Skyriu%20aprasymai/Skyriu%20nuostatu%20tvirtintimas_TPAVKS.pdf
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Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

6. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė.  

7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto 

„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

priemonės bendro regioninės svarbos projekto įgyvendinimo problemų. 

Pranešėjai – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis, Pagėgių  savivaldybės administracijos atstovai. 

8. Dėl finansinio ir veiklos audito UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre 

(TRATC). 

Pranešėjas – TRATC stebėtojų tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius. 

9. Dėl Tauragės RPT atstovo delegavimo į sudaromą 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas. 

10. Tauragės regiono plėtros tarybos ataskaita už 2016 metus. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas. 

11. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos) pirmininkas Jonas 

Gudauskas informavo, kad dalyvauja visi 9 Tarybos nariai, supažindino Tarybos narius su posėdžio 

darbotvarke, informavo, kad yra Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus, atliekančio Tarybos sekretoriato funkcijas (toliau – Sekretoriatas) 

prašymas įtraukti į darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-36  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302  

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kad 

Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupė pritarė teikiamiems klausimams (Darbo grupės 2017-
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02-07 protokolas Nr. 51/9VL-4) ir siūlo Tarybai priimti sprendimus pateiktais klausimais, paklausė 

ar yra klausimų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės.  

Vidas Bičkus informavo, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, 

turėjęs kalbėti klausimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiamo Lietuvos valstybinių 

aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano, neatvyko, informavo, kad artimiausiu metu žadama 

paskelbti informaciją ir išsiųsti kvietimus visų regionų plėtros tarybų pirmininkams į bendrą 

informacinį renginį dėl regioninių ES priemonių ir aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos, todėl prašo 

3-iuoju darbotvarkės klausimu leisti pasisakyti jam ir  Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 

direktorei Inai Budrienei. 

Taip pat jis informavo, kad vietoje Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėjos 

Simonos Jakinevičiūtės 4 klausimu pranešimą padarys šio skyriaus vyr. specialistė Justina 

Banionienė. 

Rimantas Dapkus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas Tarybos narys pasiūlė 

numatyti darbotvarkėje 30 minučių diskusijai po Vidaus reikalų viceministro pranešimo apie 

regioninės politikos kryptis. 

Darbotvarkei, papildant ją klausimu „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-36  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302  

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pridedant 30 

minučių diskusijai regioninės politikos krypčių klausimu ir 3-iuoju darbotvarkės klausimu leidžiant 

pasisakyti Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorei Inai Budrienei, pritarta bendru 

sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Nacionalinės regioninės politikos tobulinimo kryptys.  

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pateikė 

pristatymą (pridedama) apie LR Vidaus reikalų ministerijos ir LR Vyriausybės planus regioninės 

politikos tobulinimo srityje. 

Po pranešimo vykusioje diskusijoje pasisakė: Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono 

savivaldybės meras- apie problemas, kylančias su Aplinkos ministerija sprendžiant klausimus dėl 

daugiafunkcių pastatų savivaldybėse pertvarkymu, jų paskirties keitimu, prašė Vidaus reikalų 

ministerijos palaikymo. Gediminas Česonis kvietė savivaldybių atstovus dalyvauti bendroje 

diskusijoje su Aplinkos ministerija. 
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Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras, klausė apie planuojamus regioninės 

politikos pokyčius, prašė patikslinti, apie kurį finansavimo periodą kalbama- 2014-2020 m. ar 

ateities planus (laikotarpį po 2020 m.). Gediminas Česonis atsakė, kad kalbama apie viską kartu, 

nes planuojami tam tikri pokyčiai esamame finansavimo periode, taip pat kuriami planai ateičiai. 

Giedrius Surplys paminėjo, kad Vyriausybė turi padėti pagrindus ateičiai, net jei ir nespės 

pradėti įgyvendinti pokyčių, tačiau greiti ir geri sprendimai turi būti priimami jau dabar. 

Virginijus Komskis sakė, kad lėšos, tiek viešojo, tiek privataus (verslo) sektorių 

finansavimui, turi būti skiriamos regionams, ir kad regionų turi likti 10, o ne 5 prie didžiųjų šalies 

miestų. 

Giedrius Surplys minėjo, kad ES lėšų paskirstymas turi būti peržiūrėtas atsižvelgiant į 

regionų poreikius, tačiau visi pinigai negali būti atiduodami verslui, nes poreikis gerinti viešąją 

infrastruktūrą išlieka. 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras: tokia regioninė politika, kokia yra 

dabar, turi būti pakeista. Neteisinga praktika, kad savivaldybių virš numatyto plano surenkami 

mokesčiai nepaliekami joms disponuoti savo nuožiūra (bent 50 proc. virš plano surinktų turėtų 

grįžti savivaldybėms), ir jie dabar savivaldybėms iš biudžeto grįžta  4 kartus mažesni,  nei yra 

surenkami virš plano, todėl  nėra motyvacijos vystyti  verslą tiek savivaldybėms, tiek verslo 

struktūroms. Įvardijo problemą, kad nueinantis Seimas apribojo savivaldybių galimybes skolintis, 

todėl dabar joms sudėtinga įgyvendinti ES paramos projektus, nes stinga lėšų bendrajam 

finansavimui. 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas: kalbėdamas apie 2014-

2020 m. finansavimo periodą, siūlo Vyriausybei „įjungti“ visus galimus „variklius“, kad procesas 

vyktų kuo sklandžiau. Vidaus reikalų ministerija galėtų atkreipti dėmesį į kitų tarpinių institucijų 

nepagrįstus veiksmus, tokius, kaip APVA vykdomus, kuri, jo manymu, peržengia savo 

kompetencijų ribas, vertindama jau įvykusius viešuosius pirkimus dėl vandentvarkos projektų ir 

grasina sumažinti iki 25 proc. finansavimą. Savivaldybė svarsto, kad gal geriau visai neįgyvendinti 

tokio projekto. Kalbėjo apie užsienio investicijas, kurioms trukdo tokia valstybės politika, kai 

nuolat grasinama galimais  kariniais veiksmais, o tai atbaido užsienio investuotojus, kurie į tokią 

nestabilią konjunktūrą nerizikuoja investuoti. Kalbėdamas apie planuojamą visuomenės įtraukimą į 

sprendimų priėmimą, valdymo procesą, vertino tai kaip neabejotiną trukdymą, nes sprendimų 

derinimo su visuomene procedūros yra ilgos ir neteikia pageidaujamos naudos, nes visuomenės 

atstovai neneša juridinės atsakomybės už priimamus sprendimus (bet dar įneša sumaišties), o ilgos 

procedūros gali sužlugdyti bet kokias iniciatyvas; kalbėjo apie viešojo ir privataus sektorių 

partnerystę, kuri, jo manymu, nėra galima, kol verslas nėra suinteresuotas akivaizdžiais rezultatais. 
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Rimantas Dapkus klausė apie viceministro pranešime minėtą savivaldos stiprinimą, ar 

kalbama apie savivaldą regioniniu, ar savivaldą savivaldybės lygmenyje. G. Surplys atsakė, kad 

savivaldybių lygmenyje. 

R. Dapkus klausė, koks numatomas likimas Regioninės plėtros departamento prie VRM, 

kurio skyriai apskrityse atlieka Tarybų sekretoriatų funkcijas, ir nuo jų veiklos priklauso Tarybų 

sprendimų priėmimo kokybė, įgyvendinimas, kontrolė, minėjo, kad Tarybos neturi jokių 

instrumentų kontrolei vykdyti, atkreipė dėmesį, kad jau dabar derėtų pradėti planuoti finansavimo 

periodo po 2020 metų procesus, kalbėjo apie Vyriausybės nutarimu patvirtintą 2014-2020 m. 

nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto „Regionų plėtra“ tarpinstitucinį veiklos 

planą. Prašė atkreipti ypatingą dėmesį dėl Regioninės plėtros departamento prie VRM išlaikymo, 

nes jis regionuose padeda užtikrinti regioninės plėtros politikos realizavimą šalies mastu. 

G. Surplys sakė, kad dabartinis finansavimo periodas turi būti peržiūrimas lygiagrečiai su 

ateities planavimu, pritarė S. Mičiulio nuomonei dėl savivaldybių surinktų mokesčių paskirstymo 

peržiūrėjimo. 

Jonas Gudauskas sakė, kad būtina išlaikyti regioninę politiką prie Vidaus reikalų 

ministerijos, stiprinti teritorinių Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

skyrių veiklą, akcentavo, kad kaip tik jie kompetentingai ir tinkamai padeda Tarybai įgyvendinti 

regioninę politiką apskrityje. 

G. Surplys atsiklausė Tarybos narių nuomonės dėl Vidaus reikalų ministerijos 

tarpininkavimo ir konsultavimo dėl regioninių projektų idėjų su asocijuotomis struktūromis, 

tokiomis, kaip „Investuok Lietuvoje“. Tarybos nariai sutiko, kad toks tarpininkavimas būtų 

naudingas. 

S. Mičiulis iškėlė problemą dėl ES lėšomis renovuotų patalpų (Turizmo centro) 

panaudojimo, kurių negalima naudoti veikloms, susijusioms su verslu (verslo konsultavimas), nors 

turizmas laikomas viena verslo sričių.  

Jonas Gudauskas siūlo S. Mičiuliui šią problemą suformuluoti raštu ir pateikti Vidaus 

reikalų ministerijai, kad ji padėtų šią problemą išspręsti. 

Protokolinis nutarimas: Tauragės rajono savivaldybės atstovai parengs raštu informaciją 

Vidaus reikalų ministerijai dėl galimybių naudoti ES lėšomis renovuotas patalpas turizmo 

tikslais. 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie profesinį rengimą regione. 

Pranešėja – Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė pateikė 

posėdžio dalyviams išsamią informaciją apie Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos esamą 

situaciją, profesinio rengimo poreikį Lietuvoje, regione, rajone, kylančias problemas, apie 
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profesinių mokyklų centralizavimą, mokymo bazės stiprinimą, problemas dėl turto naudojimo, 

ugdymo proceso organizavimo lankstumo trūkumą. 

Skirtmantas Mockevičius kalbėjo apie šalies aukštųjų mokyklų optimizavimo būtinybę ir 

profesinio ugdymo stiprinimo poreikį.  

Jonas Gudauskas siūlo kitą Tarybos posėdį organizuoti Smalininkų technologijų ir verslo 

mokykloje, jei direktorė sutinka, ir ten vietoje geriau susipažinti su esama situacija, pasikviečiant 

švietimo ir mokslo ministerijos atstovus. 

 

4. SVARSTYTA. Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos atsakomybė ir funkcijos įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programą. 

Pranešėja – Justina Banionienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė, 

pateikė informaciją apie Departamento vykdomą ir numatomą vykdyti glaudesnį bendradarbiavimą 

su regionų plėtros tarybomis (pristatymas pridedamas). 

Skirmantas Mockevičius siūlo parengti regiono merų rezoliuciją dėl Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslingumo, jos tobulinimo ir plėtimo, 

užtikrinant regiono plėtros efektyvumą. Jonas Gudauskas pritarė, kad reikia Tarybos vardu kreiptis į 

šalies valdžios institucijas su pasiūlymais, kaip toliau vykdyti regioninę politiką Lietuvoje, ryšium 

su numatomais pertvarkymais.  

Protokolinis nutarimas: parengti Regiono plėtros tarybos kreipimąsi į Lietuvos 

Respublikos Seimą, Vyriausybę ir Vidaus reikalų ministrą dėl būtinumo užtikrinti Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos funkcionavimą  ir bendro darbo su 

Regiono plėtros taryba vystymą. 

 

5. SVARSTYTA. ES paramos 2014-2020 m. įsisavinimo būklės Tauragės regione 

apžvalga. 

Pranešėjas Vidas Bičkus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas pateikė pristatymą (pridedama). 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo 

Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė pateikė informaciją apie parengtą Tauragės 

regiono plėtros plano 2014–2020 m. Priemonių plano pakeitimo projektą, nurodė siūlomus 

https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Struktura%20ir%20kontaktai/Pareigybiu_aprasymai/_Skyriu%20aprasymai/Skyriu%20nuostatu%20tvirtintimas_TPAVKS.pdf
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pakeitimus, kurie parengti atsižvelgiant į patvirtintus priemonių 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ ir 04.5.1-TID-R-518  „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašus ir juose nurodytus sumažintus 

ES struktūrinių fondų paramos lėšų limitus Tauragės regionui, regiono savivaldybių administracijų 

prašymus pakeisti informaciją projektuose, kad jie atitiktų planuojamus rengti ir teikti projektinius 

pasiūlymus, taip pat apie prašymus daryti pakeitimus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, nes projektų 

paraiškos pateiktos vertinimui arba projektai jau įgyvendinami. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pakeisti Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros 

plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. 51/9S-1). 

 

7. SVARSTYTA. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 

10.1.3-ESFA-R-920 priemonės bendro regioninės svarbos projekto įgyvendinimo problemų. 

Pranešėjai – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Simas Einikis, Pagėgių  savivaldybės administracijos atstovai. 

Simas Einikis informavo apie Regiono plėtros tarybos Vidaus reikalų ministerijai 2016 m. 

lapkričio 15 d. ir 2017 m. vasario 8 d. pateiktus  raštus dėl problemų, kylančių rengiantis 

įgyvendinti projektą pagal 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę. Priminė, kad darbiniame pasitarime 

ministerijoje 2016-11-23 viskas buvo detaliai aptarta ir susitarta, kad bus pakeistas PFSA, 

atsižvelgiant į regionų pasiūlymus. 

Gediminas Česonis informavo, kad į Regiono plėtros tarybos pateiktas  pastabas ir 

pasiūlymus atsižvelgta, ir jau yra gautas Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pritarimas rengti 

priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl finansinio ir veiklos audito UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centre (TRATC). 

Pranešėjas – TRATC stebėtojų tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius informavo apie būtinybę suformuluoti užduotis dėl finansinio ir veiklos 

audito vykdymo TRATC, klausė, kas šias užduotis suformuluos. 
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Diskutuota, kokį auditą reikėtų vykdyti- tik finansinį ar ir veiklos, už kokį laikotarpį, iki 

kada reikia suformuluoti užduotis. 

Jonas Gudauskas pasiūlė, kad visos savivaldybės iki 2017 m. kovo 1 d. pateiktų savo 

pageidavimus TRATC valdybai, tada jos būtų apibendrintos, ir valdyba organizuotų audito pirkimą. 

Protokolinis nutarimas: visos regiono savivaldybės iki 2017-03-01 pateiks TRATC 

valdybai informaciją dėl užduočių auditui suformulavimo. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Tauragės RPT atstovo delegavimo į sudaromą 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas informavo, kad 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017-01-18 raštą Nr. 1D-319 (22)  

„Dėl veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“, reikia deleguoti Tarybos narį į 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą, taip pat 

informavo, kad anksčiau Tarybos sprendimu buvo deleguotas Skirmantas Mockevičius, pasiūlė 

palikti jo kandidatūrą. 

Klausimų ir pasiūlymų nebuvo. 

Skirtmanto Mockevičiaus kandidatūrai pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Deleguoti į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos stebėsenos komitetą Skirmantą Mockevičių, Jurbarko rajono savivaldybės merą 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. 51/9S-2). 

 

10. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos ataskaita už 2016 metus. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pateikė 

informaciją apie Tarybos veiklą per 2016 m. (pridedama). Pasidžiaugė sklandžiu ir sutelktu Tarybos 

darbu, priminė svarbiausius išspręstus klausimus, pažymėjo, kad ES parama buvo sėkmingai 

įsisavinta praėjusiame 2007- 2013 m. laikotarpyje ir taip pat pradedama sėkmingai įsisavinti šiame 

laikotarpyje. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Tauragės regiono plėtros tarybos ataskaitai už 2016 metus pritarta bendru Tarybos narių 

sutarimu. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. 

sprendimo Nr. 51/9S-36  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 
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savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

prašymu, priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

Tauragės regiono projektų sąraše siūloma pakeisti projekto „Požerės Kristaus Atsimainymo 

bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai datą iš 2017-03-24 į 2017-06-30, informavo, kad priemonės projektų 

finansavimo sąlygų apraše nėra numatyta apribojimų, dėl kurių šis pakeitimas nebūtų galimas. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė jam 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 

2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/9S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-

R-302  „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti 

nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. 51/9S-3). 

 

12. Kiti klausimai. 

Tarybos nariai klausė Gedimino Česonio apie tarptautinio bendradarbiavimo programų 

Lietuva-Lenkija įgyvendinimo ir  Lietuva-Rusija pasirengimo eigą. Jonas Gudauskas klausė, ar yra 

galimybė kreiptis dėl finansavimo į šias programas, jei finansavimas jau buvo gautas anksčiau. G. 

Česonis atsakė, kad gali. G. Česonis informavo, kad procedūros yra vykdomos ir programa su 

Rusija galės startuoti, kai Europos Komisija pasirašys sutartį su Rusija, iki tol jokie veiksmai 

Rusijos Federacijos teritorijoje negali būti vykdomi. Tikimasi, kad sutartis bus pasirašyta 2017 metų 

viduryje, bet ne vėliau kaip iki metų pabaigos. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


