
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2018-07-16 Nr. 51/9P-14 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. liepos 12 d., Bitėnų k., Pagėgių 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: Lietuvos Respublikos Seimo nariai Aušrinė Norkienė ir Ričardas Juška, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Gediminas Česonis, 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. Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko Jono Gudausko įžanginis žodis. 

Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio sveikinimo žodis. 

3. LR Seimo narių sveikinimo žodis. 

4. VRM viceministro A. Gražulio pasisakymas. 

5. Regioninės specializacijos klausimų aptarimas. 

Pranešėjai: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir Tarybos narys Rimantas Dapkus. 

6. Tauragės regiono projektų sąrašų tvirtinimas. 

Pranešėjai: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai Asta Levickaitė ir Severinas Bartašius. 

7. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2000-2006 m. Sanglaudos fondo 

projektui Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 pritaikytos finansinės korekcijos aptarimas. 
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Pranešėja – UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ Plėtros skyriaus vadovė 

Edita Vaitkienė. 

8. Ukrainos Ternopilio srities vaikų stovyklos Tauragės apskrityje organizavimas. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko Jono Gudausko 

įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pristatė posėdžio dalyvius, svečius, supažindino su 

posėdžio darbotvarke. 

Darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

2. Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio sveikinimo žodis. 

 

3. Lietuvos Respublikos Seimo narių Aušrinės Norkienės ir Ričardo Juškos sveikinimo 

žodis. 

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministro Arūno Gražulio pasisakymas. 

Viceministras apžvelgė regioninės politikos veiklos kryptis, „Baltąją knygą“, specializacijos 

veiksmų planų įgyvendinimo galimybes, Vietos plėtros fondo finansinį mechanizmą, kaip paramą 

specializacijos krypčių įgyvendinimui, pateikė siūlymą Tauragės regionui pirmajam Lietuvoje 

pradėti specializacijos krypčių aktualizavimą įgyvendinant pilotinį projektą. 

 

5. SVARSTYTA. Regioninės specializacijos klausimų aptarimas. 

Pranešėjai: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir Tarybos narys Rimantas Dapkus. 

Vidas Bičkus trumpai apžvelgė esminius klausimus, susijusius su regionų specializacijos 

krypčių išskyrimo darbų eiga, Veiksmų plano rengimo eiga. 

Rimantas Dapkus, Vyriausybės deleguotas Tarybos narys, pristatė Veiksmų planą, skirtą 

specializacijos krypčių įgyvendinimui, pagal atskiras kryptis, paminėjo esminius aspektus, 

sudarančius prielaidas regiono augimui, taip pat įvardijo spręstinas problemas. 

Diskusijose apie pilotinio projekto įgyvendinimą, specializacijos kryptis, „Baltąją knygą“, 

pasirengimą būsimam finansavimo periodui, kitus regionui aktualius klausimus dalyvavo: A. 

Gražulis, J. Gudauskas, R. Juška, Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės vicemeras, V. 

Komskis, Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, Sigitas Mičiulis, Tauragės 
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rajono savivaldybės meras. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, 

kalbėdamas, kad Jurbarko rajono savivaldybė jau imasi konkrečių veiksmų, specializacijos krypties 

„Turizmas“ įgyvendinimui, pakvietė visus dalyvauti 2018 m. liepos 24 d. 10 val. Raudonės pilyje 

vyksiančiame susitikime su ekspertais. J. Gudauskas akcentavo, kad sėkmingą Veiksmų plano 

parengimą sąlygojo sutelktas Tauragės RPT, jos Darbo grupės ir Sekretoriato bendras darbas, 

pasidžiaugė, kad Sekretoriatas pastoviai ir kryptingai inicijuoja ir koordinuoja regioninės plėtros 

vystymo darbą apskrityje, atskirai pažymėjo Vyriausybės deleguoto Tarybos nario R. Dapkaus 

(kuris tuo pačiu yra ir socialinis-ekonominis RPT partneris) svarų indėlį į specializacijos rengimą. 

Savivaldybių vadovai primygtinai kėlė klausimą dėl užtikrinimo valstybės mastu, kad regioninė 

politika nebus keičiama bent ateinančiam planavimo laikotarpiui (2021-2027 m.), ir Lietuvoje liks 

10 regionų. Seimo nariai ir viceministras patikino, kad taip ir bus daroma, todėl numatomas 

kryptingas tų regionų vystymas pagal parengtus specializacijos planus. A. Gražulis pabrėžė, kad 

Tauragės RPT kartu su VRM artimiausioje ateityje turės atlikti nemažą darbą, išgryninant Tauragės 

pilotinio regiono specializacijos projekto parengimo ir įgyvendinimo planą.  

 

6. SVARSTYTA. Tauragės regiono projektų sąrašų tvirtinimas. 

Pranešėjai: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai Severinas Bartašius ir Asta Levickaitė. 

6.1. Severinas Bartašius pateikė informaciją apie parengtą 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 projektą, informavo, kad sąrašas papildomas nauju Jurbarko rajono 

savivaldybės projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko 

mieste“. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, apsiūlė 

pritarti. Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

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

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. 

05.3.2-APVA-R-014-71, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 d. 

sprendimu Nr. 51/9S-10 „Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 
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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“, ir jį 

išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-07-12 sprendimas Nr. 51/9S-34). 

 

6.2. Asta Levickaitė pateikė informaciją apie parengtą Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo projektą, kuris sudaromas kaupiamuoju būdu, t.y. bus papildytas iki 2018-

07-31. Sąrašo projekte įrašyta 11 regiono projektų, kurie įvertinti kaip atitinkantys nustatytus 

reikalavimus. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, apsiūlė 

pritarti. Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pavirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

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

regiono plėtros tarybos 2018-07-12 sprendimas Nr. 51/9S-35). 

 

7. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2000-2006 m. Sanglaudos fondo 

projektui Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 pritaikytos finansinės korekcijos aptarimas. 

Pranešėja – UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ Plėtros skyriaus vadovė 

Edita Vaitkienė supažindino Tarybos narius su problemine situacija dėl UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras įgyvendinto 2000-2006 m. Sanglaudos fondo projekto Nr. 

2001/LT/16/P/PE/004, prašė Tarybos narių pagalbos bendraujant su centrinės valdžios 

institucijomis. 

Jonas Gudauskas siūlo organizuoti susitikimą su atsakingomis ministerijomis (Aplinkos, 

Finansų) dėl problemos sprendimo. 

Ričardas Juška siūlo Tarybai aprašyti susidariusią problemą ir pateikti raštu prašymą 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, kuris rudenį organizuoja 

susitikimą su atsakingomis institucijomis, panašioms problemoms, susidariusioms dėl 

vandentvarkos projektų įgyvendinimo, spręsti. 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15862&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=25
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Protokolinis nutarimas: Parengti išsamią informaciją apie UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 2000-2006 m. Sanglaudos fondo projektui Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 

pritaikytą finansinę korekciją ir Tarybos vardu raštu pateikti ją Lietuvos Respublikos Seimo 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. 

 

8. SVARSTYTA. Ukrainos Ternopilio srities vaikų stovyklos Tauragės apskrityje 

organizavimas. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus pateikė informaciją apie gautą Ukrainos Ternopilio srities 

administracijos prašymą organizuoti stovyklą vaikams Lietuvoje  š. m. rugpjūčio mėnesį. Remiantis 

ankstesne patirtimi, Jonas Gudauskas siūlo apgyvendinti vaikus Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Kęstučio mechanizuotajame pėstininkų batalione, Sakalinės k. Tauragės rajone, o kiekvienai 

savivaldybei organizuoti po 1 dienos išvyką į kiekvieną savivaldybę. Vidas Bičkus prašo kiekvienos 

savivaldybės skirti po 1 atsakingą asmenį, su kuriuo būtų galima bendrauti organizaciniais 

klausimais. 

Siūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

Protokolinis nutarimas: organizuoti Ukrainos Ternopilio srities vaikų stovyklą Tauragės 

apskrityje š. m. rugpjūčio mėnesį, dėl apgyvendinimo derinti su Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Kęstučio mechanizuotuoju pėstininkų batalionu, savivaldybėms paskirti po 1 atsakingą asmenį 

dėl 1 dienos išvykos po savivaldybę organizavimui ir skirti iš savivaldybių biudžetų reikiamas 

lėšas, susijusias su vaikų stovyklos išlaikymu. Stovyklos organizavimo darbą koordinuoti Vidui 

Bičkui, Asociacijos „Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendrija“ prezidentui. 

 

9. Kiti klausimai. 

Jonas Gudauskas prašo Seimo narės Aušrinės Norkienės organizuoti susitikimą su Lietuvos 

respublikos sveikatos ministerijos atstovais diskusijoms dėl ligoninių pertvarkos Tauragės 

apskrityje. Siūlymui pritarta protokoliniu nutarimu: Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė 

Norkienė organizuos susitikimą su Lietuvos respublikos sveikatos ministerijos atstovais 

diskusijoms dėl ligoninių pertvarkos Tauragės apskrityje. 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15862&p_k=1&p_a=padalinys&p_kade_id=8&p_pad_id=25

