
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2017-10-19 Nr. 51/9P-13 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 16 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: 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. 

Pranešėjas – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas. 

2. Tauragės apskrities (regiono) ekonominės specializacijos apžvalga. 

Pranešėjai – Ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ 

„Versli Lietuva“ atstovai. 

3. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius. 

4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-13 

„Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
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Pranešėja – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

5. 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 – Asta Levickaitė. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas informavo, kad į posėdį neatvyko 

Tauragės apskrities (regiono) ekonominės specializacijos apžvalgą turėję pristatyti institucijų 

atstovai, supažindino Tarybos narius su posėdžio darbotvarke, pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės 2-ąjį 

klausimą. Daugiau klausimų ir pasiūlymų nebuvo. Posėdžio darbotvarkei, išbraukiant antrąjį 

klausimą „Tauragės apskrities (regiono) ekonominės specializacijos apžvalga“ pritarta bendru 

Tarybos narių sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo.  

Pranešėjas – Severinas Bartašius supažindino Tarybos narius su parengtu Tauragės regiono 

projektų sąrašo projektu, informavo, kad sąrašas sudaromas visam regionui skirtų lėšų limitui, 

informavo, kad darbo grupė pritarė sąrašo projektui. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pavirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 51/9S-44). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo 

Nr. 51/9S-13 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus 



3 

 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė informavo apie Tauragės regiono projektų sąraše Nr. 09.1.3-

CPVA-R-725-71 siūlomą pakeisti projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių 

plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą, 

kad paraiška jau buvo pateikta, tačiau jos vertinimas nutrauktas ir pareiškėjas, Tauragės rajono 

savivaldybės administracija, planuoja teikti paraišką pakartotinai, kad terminas „2017-12-29“ 

suderintas su Švietimo ir mokslo ministerija, informavo, kad Darbo grupė pritarė parengtam 

sprendimo projektui. 

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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

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

tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-13 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ (Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 51/9S-45). 

 

4. 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 – Asta Levickaitė, pateikė informaciją apie gautą Tauragės rajono savivaldybės 

prašymą keisti regiono plėtros plano priemonių plane projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus 

ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre“ įgyvendinimo terminus, 

informavo, kad keitimas suderintas su Švietimo ir mokslo ministerija, taip pat apie pagal 

savivaldybių prašymus pakeistą priemonių plano priemonės 2.1.2.1.1 projektų, kurie planuojami 

įgyvendinti pagal priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, 

informaciją, kad plano projektas suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija su sąlyga, jei bus 

pakoreguotas Pagėgių savivaldybės planuojamo įgyvendinti projekto pavadinimas. Pranešėja 

pasiūlė projekto pavadinimą pakeisti iš „Pagėgių savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo 

lygio didinimas ir pozityvus jų sveikatos elgsenos formavimas“ į „Sveikos gyvensenos skatinimas 
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Pagėgių savivaldybėje“. Pranešėja informavo, kad parengtam priemonių plano projektui pritarė 

Darbo grupė. 

Posėdyje dalyvaujantys Pagėgių savivaldybės atstovai pritarė siūlomam pavadinimo 

pakeitimui. Daugiau 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. birželio 26 d. sprendimas Nr. 51/9S-46). 

 

5. Kiti klausimai. 

5.1. Jonas Gudauskas paprašė Sekretoriato pateikti informaciją apie projektų įgyvendinimo 

eigą. Asta Levickaitė pateikė pristatymą apie patvirtintas priemones, sudarytus regiono projektų 

sąrašus, sąrašuose esančius projektus, jiems įgyvendinti suplanuotas lėšas, pasirašytas projektų 

finansavimo sutartis (pridedama). 

5.2. Jonas Gudauskas paprašė savivaldybių atstovų pateikti informaciją apie problemas, 

kylančias įgyvendinant bendrus viso regiono projektus. Savivaldybių atstovai kalbėjo apie projekto 

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ 

problemas dėl draudžiamų statyti kelio ženklų, jų derinimo su atsakingomis institucijomis ir galimą 

finansavimo sutarties keitimą dėl sumažėjusio ženklų skaičiaus, taip pat, kad užtruks atskirų 

savivaldybių planų derinimas su ženklinimą kontroliuojančiomis institucijomis ir kad yra priimtas 

Darbo grupės susitarimas šio mėnesio pabaigoje informuoti pareiškėją, Jurbarko rajono 

savivaldybės administraciją, apie darbų eigą ir planuojamus projekto veiklų pakeitimus. 

5.3. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras, informavo apie problemas, 

kylančias dėl pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo šalia regioninės svarbos kelių, kad atsakingos 

institucijos nederina projektų, kuriuose suplanuota tik pėsčiųjų ar dviračių takų įrengimas, tačiau 

neplanuojama atlikti kelio rekonstrukcija. 

5.4. Jonas Gudauskas klausė, kaip vyksta projekto „Tauragės regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas. Asta Levickaitė informavo, kad 2017-09-21 

pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir apie problemas dėl projekto informacijos nėra. 

5.5. Vidas Bičkus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas, informavo apie tą pačia dieną 11 valandą 
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vyksiantį išplėstinės darbo grupės posėdį, kuriame bus diskutuojama apie regionų specializaciją, 

pakvietė Tarybos narius dalyvauti. 

5.6. Tarybos nariai išklausė Sigito Mičiulio ir Dovydo Kaminsko, Tauragės rajono 

savivaldybės mero patarėjo, pristatymą „Tauragė. Rytojų kuriame šiandien“ (pridedama).  

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


