
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2018-05-09 Nr. 51/9P-9 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 2 d., Jurbarke. 

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 vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

departamento direktorius Gediminas Česonis, „Sodros“ valdybos atstovai, 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.  

2. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sveikinimo žodis.  

3. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto 

„Nepamiršk parašiuto“ pristatymas.  

Pranešėjas – „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas. 

4. 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. 

5. Informacija  apie Tauragės regione vykdomą integruotą teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimą 2017 metais. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

6. Tauragės regiono specializacijos Veiksmų plano svarstymas ir aprobavimas. 

Pranešėjai – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas, RPT narys 

Rimantas Dapkus ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 
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7. Naujų Tauragės regiono plėtros tarybos narių pristatymas ir prisistatymas. 

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

departamento direktorius Gediminas Česonis. 

8. Kiti klausimai. 

 

1. Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko Jono Gudausko įžanginis žodis. 

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

posėdžio darbotvarke, informavo, kad gautas prašymas papildyti darbotvarkę klausimu dėl Tauragės 

rajono savivaldybės projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

Darbotvarkei, papildytai klausimu „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ 

pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

2. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sveikinimo žodis. 

S. Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, pasidžiaugė, kad tokie išvažiuojamieji RPT  

posėdžiai padeda vystyti bendrą RPT veiklą, geriau pažinti regiono savivaldybių ypatybes, suartina 

žmones. 

 

3. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto 

„Nepamiršk parašiuto“ pristatymas.  

Pranešėjas – „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas pristatė 

„Sodros“ vykdomą projektą „Nepamiršk parašiuto“ apie finansinio raštingumo mokyklose 

propagavimą (pridedama). Savivaldybių vadovai ir D. Jankauskas sutarė, kad Tauragės apskrities 

mokyklos 2018-2019 m. aktyviau įsijungs į šio projekto veiklas. 

 

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 – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Levickaitė supažindino su parengtu Tauragės regiono plėtros 

plano 2014-2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Stebėsena“ pakeitimo projektu, paaiškino 

keitimo poreikio priežastis. 

Klausimų ir pasiūlymų nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino 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 



3 

 

plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalis „Priemonių planas“ ir „Stebėsena“ ir išdėstyti jas nauja 

redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-05-02 sprendimas Nr. 51/9S-22). 

 

5. Informacija  apie Tauragės regione vykdomą integruotą teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimą 2017 metais. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus pateikė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus parengtą informaciją apie Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2017 metais (pridedama). Pažymėjo, kad  konkretūs 

projektai dar tik pradedami įgyvendinti, todėl konkrečių programos rezultatų ir jos poveikio dar 

neturime, jie bus matomi tik 2019 metais. Pakvietė apskrities savivaldybes kartu su Vidaus reikalų 

ministerija operatyviai spręsti reikalingus programos pakeitimo klausimus bei skubinti įgyvendinimą.  

 

6. SVARSTYTA. Tauragės regiono specializacijos Veiksmų plano svarstymas ir 

aprobavimas. 

Pranešėjai – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas, RPT narys 

Rimantas Dapkus ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus. 

J. Gudauskas trumpai priminė šio svarbaus klausimo rengimo eigą nuo 2017 m., akcentavo 

būtinumą šį planą parengti ir įgyvendinti, kad apskrities plėtra būtų vystoma kryptingai ir efektyviai. 

V. Bičkus priminė šio plano rengimo eigą nuo 2017 metų, trumpai pristatė jo esmę ir 

akcentavo būtinumą jį parengti tinkamai bei pateikti Vidaus reikalų ministerijai. 

Rimantas Dapkus pristatė parengtą Tauragės regiono specializacijų krypčių įgyvendinimo 

plano projektą, įvardindamas kiekvienos iš išskirtų regiono specializacijos krypčių tikslus, priežastis, 

siektinus rezultatus, iniciatyvas, priminė, kad Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-02-02 posėdyje 

buvo pritarta šioms Tauragės regiono specializacijos kryptims: 

1. Inovatyvi eksportuojanti gamyba ir paslaugos. 

2. Miškininkystė, mediena ir baldų pramonė. 

3. Maistas ir žemės ūkis. 

4. Sumani specializacija (Cleantech/Greentech). 

5. Paslaugų centrų kūrimas.   

6. Interaktyvus turizmas.  

Priminė, kad Tauragės RPT darbo grupės posėdyje 2018-03-19 buvo pritarta šioms 5 

konkrečioms Tauragės regiono specializacijos krypčių Veiksmų plano priemonėms: 

1. Inovatyvios „žiedinės ekonomikos“ pramonės ir paslaugų įmonių steigimas. 
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2. Paslaugų  centrų, sudarant galimybes žmonėms,  turintiems išsilavinimą ir gebėjimus dirbti  

su IT sistemomis bei norintiems gyventi Tauragės regione, steigimas. 

3. Tauragės regiono sumanios specializacijos „Cleantech/Greentech krypties  įgyvendinimo 

iniciatyva – tvari Tauragės regiono plėtra“. 

4. Tauragės regiono interaktyvaus turizmo specializacijos krypties  įgyvendinimo iniciatyva 

„Tauragės kūrybinio turizmo paslaugų centras“. 

5. Tauragės regiono interaktyvaus turizmo specializacijos krypties  įgyvendinimo iniciatyva 

„Vokietijos turizmo centras Raudonės pilyje“. 

Tačiau, rekomendavus Vidaus reikalų ministerijai, kad būtų užtikrinta subalansuota regioninė 

plėtra, Sekretoriatas su RPT darbo grupe parengė planą jau su 10-čia priemonių (pagal pridedamą 

sąrašą), kuris ir bus teikiamos Ministerijai derinti ir tvirtinti.  

Klausimai ir pasiūlymai: 

Saulius Lapėnas,  Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas, siūlo specializacijos 

krypties „Interaktyvus turizmas“ pavadinimą pakeisti į „Turizmas“, nes, jo manymu, žodis 

„interaktyvus“ asocijuojasi su internetine, virtualia veikla, kai tuo tarpu, Tauragės regione siektinas 

aktyvus turizmas, kur į aktyvias veiklas turėtų būti įtraukiami tiek svečiai (turistai), besilankantys 

mūsų regione, tiek vietos gyventojai. 

Sauliaus Lapėno siūlymui išbraukti žodį „interaktyvus“ pritarta bendru Tarybos narių 

sutarimu. 

Saulius Lapėnas taip pat siūlo Veiksmų plano priemonės „5. Tauragės regiono interaktyvaus 

turizmo specializacijos krypties  įgyvendinimo iniciatyva „Vokietijos turizmo centras Raudonės 

pilyje““ pavadinime atsisakyti žodžio „Vokietijos“, siekiant neapsiriboti vien tik iš šios šalies 

atvykstamojo turizmo priemonėmis, tačiau Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės 

meras, siūlo palikti, nes pirminė idėja buvo Raudonės pilyje įkurti būtent Vokietijos turizmo centrą. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. Veiksmų plano 

priemonės pavadinimas lieka „5. Tauragės regiono interaktyvaus turizmo specializacijos krypties  

įgyvendinimo iniciatyva „Vokietijos turizmo centras Raudonės pilyje““.  

Saulius Lapėnas atkreipė dėmesį, kad regiono specializacijos kryptis „Sumani specializacija 

(Cleantech/Greentech)“ gali būti siejama su Paslaugų centrų kūrimu, kaip siūloma paslaugų kūrimo 

centrų krypties įgyvendinimo iniciatyvoje „Socialinių paslaugų centro kūrimas Pagėgių 

savivaldybėje“. 

Protokolinis nutarimas: Tarybos nariai bendru sutarimu iš esmės pritarė Tauragės regiono 

specializacijų krypčių įgyvendinimo plano projektui su 10-čia parengtų ir posėdyje pristatytų 

priemonių, tačiau diskusijose, kuriose dalyvavo visi Tarybos nariai, buvo pasiūlyta dar kartą 

kiekvienam Tarybos nariui ir Darbo grupės nariams susipažinti su parengtu dokumento projektu 

ir pateikti galutinius siūlymus iki 2018 m. gegužės 7 d. Sekretoriatui, o po gautų pasiūlymų (jei 
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tokių bus) pakoreguotą Tauragės regiono specializacijų krypčių įgyvendinimo planą  pateikti 

Vidaus reikalų ministerijai iki 2018-05-17. 

 

7. Naujų Tauragės regiono plėtros tarybos narių pristatymas ir prisistatymas. 

Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

departamento direktorius Gediminas Česonis supažindino su parengtu, tačiau dar nepasirašytu Vidaus 

reikalų ministro įsakymu, kuriuo bus pakeista Tarybos sudėtis, papildant ją pagal 2017 m. birželio 30 

d. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymą 

Nr. XIII-583, kuriame nurodyta, kad Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, 

deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės paskirto asmens ir socialinių ir ekonominių 

partnerių atstovų. Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai, kuriuos skiria Vyriausybė 

arba jos įgaliota institucija, turi sudaryti 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių (apskaičiuojant jų 

skaičius yra aritmetiškai suapvalinamas). Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai į 

regiono plėtros tarybą skiriami ir iš jos atšaukiami Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Įsakyme numatyta Tauragės regiono plėtros tarybos sudėtį papildyti šiais nariais:  

Giedrė Stulginskienė, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė; 

Diana Vaitiekiene, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovė, Kauno kolegijos 

Tauragės skyriaus vadovė; 

Viktoras Krolis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;  

Gintaras Bertašius, AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius; 

Eugenijus Urlikas, UAB „Kauno tiltai“ valdybos narys ir Ekonomikos direktorius.  

 

8. SVARSTYTA. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.  

Pranešėjas – Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis informavo, kad, 

atsižvelgdama į AB „Vilkyškių pieninė“ kreipimąsi, Tauragės rajono savivaldybės taryba 2018 m. 

balandžio 25 d. priėmė sprendimą Nr. 1-171 „Dėl pritarimo AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės 

pieno perdirbimo gamyklos statybos projekto pripažinimui regioninės svarbos projektu“ ir kreipiasi į 

Tarybą dėl šio projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė balsuoti. 

Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės narys, pranešė, kad nusišalina nuo sprendimo 

priėmimo, nes jis yra Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tarybos narys, o AB „Vilkyškių 

pieninė“ yra Tauragės apskrities verslininkų asociacijos narė. Jonas Gudauskas priėmė Dariaus 

Stankaus nusišalinimą. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta vienbalsiai: balsvo 8 – „už“, 1 (Darius Stankus) –

nusišalino. 
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NUTARTA: 

1. Pripažinti AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių  grupės pieno perdirbimo gamyklos 

statybos projektą (toliau – Projektas) regioninės svarbos projektu.  

2. Pavesti Tauragės rajono savivaldybei kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti 

Regiono plėtros tarybai informaciją apie Projekto įgyvendinimą, pasiektų ir nepasiektų rezultatų 

įvertinimą pagal šiuos kriterijus:  

2.1. Projekto investicijų vertė, mln. eurų; 

2.2. Į Projektą ir su Projektu susijusią veiklą nuo Projekto įgyvendinimo pradžios 

pritraukta privačių tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų, mln. eurų ir procentais nuo Projekto 

vertės – 5 metus nuo Projekto įgyvendinimo pradžios; 

2.3. Įgyvendinus Projektą sukurtų ir nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikytų darbo 

vietų skaičius – 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos; 

2.4. Sukurtose ir nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikytose darbo vietose mokamas 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais, palyginus su Lietuvos statistikos departamento 

paskelbtu paskutiniu savivaldybės, kurioje įgyvendintas Projektas, vidutiniu mėnesiniu bruto darbo 

užmokesčiu, procentais – 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos; 

2.5. Sukuriamos produkcijos arba paslaugų eksportas, mln. eurų ir procentais – 3 metus 

nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-05-02 sprendimas Nr. 51/9S-23). 

 

9.  Kiti klausimai. 

Informacija apie Europos Sąjungos banko administruojamo fondo ELENA investicijas į 

energetinį efektyvumą ir darnų transportą. 

Pranešėjas – UAB „VG Consult“ direktorius Vaidas Gaidelys supažindino su galimybę gauti 

finansavimą iš fondo „ELENA“, finansuojamas investicijų kryptis, finansavimo sąlygas. Pasiūlė 

savivaldybėms bendradarbiauti, teikiant detalesnę informaciją. Apskrities savivaldybės išreiškė 

susidomėjimą šiuo pasiūlymu ir nutarė bendrauti su fondu „ELENA“, siekiant gauti finansavimą 

visai apskričiai svarbiam regioninės svarbos projektui arba net keliems.   

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


