
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2018-11-22 Nr. 51/9P-23 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 14 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: 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, posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas; 

Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis; 

Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske (Rusijos Federacija) Įgaliotasis ministras Daiva 

Mockuvienė; 

Užimtumo tarnybos, Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Dangirutė 

Jurkuvienė. 

2. LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizės rezultatų pristatymas ir 

glaudesnio bendradarbiavimo galimybių aptarimas rengiant (likusių trijų sektorių) analizę bei LR 

bendrojo plano koncepciją. 

3. 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.  

4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-23 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  
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5. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-11 

„Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

6. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-31 

„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo.  

7. Dėl 2018-10-24 dieną Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje 

svarstyto klausimo ir teikiamų pasiūlymų dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2000–

2006 m. įgyvendintam Sanglaudos fondo projektui Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 pritaikytos finansinės 

korekcijos ir dėl jos susidariusių skolų, aptarimo.  

8. Informacija apie Tauragės regiono projektų įgyvendinimą.  

9. Bendrovės „Jatech“ pasiūlymas. 

10. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis, darbotvarkės tvirtinimas. 

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pasveikino susirinkusius, 

pristatė posėdžio dalyvius, svečius, informavo, kad Sekretoriatas prašo įtraukti į darbotvarkę 2 

papildomus klausimus: Dėl Susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo derinimo ir  Dėl priemonės 

05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Tauragės regiono projektų sąrašo 

pakeitimo. 

Pastabų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo. Darbotvarkei, papildytai 2 klausimais pritarta 

bendru Tarybos narių sutikimu. 

Toliau sveikinimo žodžius tarė Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, 

Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske (Rusijos Federacija) Įgaliotasis ministras Daiva 

Mockuvienė, Užimtumo tarnybos, Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Dangirutė 

Jurkuvienė. 

2. SVARSTYTA. LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizės 

rezultatų pristatymas ir glaudesnio bendradarbiavimo galimybių aptarimas rengiant (likusių trijų 

sektorių) analizę bei LR bendrojo plano koncepciją.  



3 

 

Pranešėja – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos teritorijos  

bendrojo plano 2030 projekto koordinatorė Elena Archipovaitė pateikė informaciją apie rengiamą 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą 2030–2050 metams (toliau – LRBP), jo potencialą, 

rengimo procesą, suderinamumą su kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais, sukurtą 

interaktyvią duomenų platformą, leidžiančią susipažinti su duomenimis,  svarbiausius LRBP 

analizės momentus, ragino diskutuoti ir bendradarbiauti. 

Klausimai pranešėjai ir pastabos: 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, prašo atkreipti dėmesį į 

naudojamus galimai netikslius duomenis, kurie gali iškreipti realią ekonominę situaciją. 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas, teigia, kad labai svarbu, 

kad būtų nustatyta teisinga kryptis, kaip netinkamą pavyzdį pateikia regionų „Baltąją knygą“. 

Jonas Gudauskas klausia dėl klaidingo duomenų traktavimo, pvz.:, tiesioginės užsienio 

investicijos deklaruojamos pagal įmonės registravimo, o ne investavimo vietą, nes nėra duomenų 

bazės, kuri atspindėtų realią situaciją. 

Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, teigia, kad reikėtų vertinti ne 

vien užsienio investicijas, bet ir vietos verslo investicijas, norint matyti bendrą situaciją. 

Skirmantas Mockevičius siūlo būtinai į bendrąjį planą įtraukti Nemuno vandens kelią, kuris 

svarbus visai Lietuvai ir mūsų regionui, geležinkelio linija Tauragė–Pilviškiai, kurie yra numatyti 

Tauragės regiono bendrajame plane. 

Jonas Gudauskas siūlo įtraukti ugdymo bazę. 

Protokolinis nutarimas: teikti LRBP rengėjams siūlymus dėl nacionalinės strateginės 

infrastruktūros įtraukimo į LRBP.  

 

3. 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 informavo apie pagal regiono savivaldybių 

gautus pasiūlymus parengtą Tauragės regiono plėtros plano Priemonių plano ir Stebėsenos keitimo 

projektą, informavo, kad Tarybos darbo grupė pritarė parengtam plano keitimo 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. 
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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“, dalis „Priemonių planas“ ir „Stebėsena“ ir išdėstyti jas nauja 

redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-11-14 sprendimas Nr. 51/9S-54). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. 

sprendimo Nr. 51/9S-23 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

Pranešėja – Asta Levickaitė, informavo, kad pagal Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos prašymą priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Tauragės 

regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71 projekto „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų 

likvidavimas rajone“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas prašytas pakeisti iš 

„2018-12-30“ į „2019-06-30“, tačiau priemonės finansavimo sąlygų aprašo 66 punkte numatyta 

sąlyga, kad „Paraiškų pateikimo paskutinė data nustatoma regionų projektų sąraše, bet ne vėlesnė 

nei 6 mėnesiai nuo regionų projektų sąrašo patvirtinimo ar pakeitimo dienos“, todėl 

rekomenduotinas paraiškos pateikimo terminas negali būti vėlesnis nei „2019-05-14“ (planuojama 

sąrašo tvirtinimo data 2018-11-14). Pranešėja atkreipė dėmesį, kad projekto rengėjas su šia sąlyga 

supažindintas, parengtam regiono projektų sąrašo keitimo projektui pritarė Tarybos darbo grupė. 

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 aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono 

projektų sąrašą, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 

51/9S-23 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-11-14 

sprendimas Nr. 51/9S-55). 
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5. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 d. 

sprendimo Nr. 51/9S-11 „Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių 

teritorijų vystymas. II“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė informavo, kad 2018-10-18 baigtas įgyvendinti projektas 

07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko 

mieste“, bendrai finansuotas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ lėšomis, 

o regiono projektų sąrašas turi būti keičiamas pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 19.2 papunktį (t. 

y., keičiant regiono projekto informaciją, pateikiamą patvirtintame regiono projektų sąraše), baigus 

įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) 

pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas. Nepanaudoto lėšų likučio 

83 080,54 Eur šioje priemonės nėra galimybės panaudoti, nes projektas sąraše buvo vienintelis. 

Tarybos nariams pasiūlyta protokoliniu sprendimu pavesti Sekretoriatui informuoti Vidaus reikalų 

ministeriją ir Centrinę projektų valdymo agentūrą apie ES struktūrinių fondų lėšų likutį 83 080,54 

Eur, kuris neplanuojamas panaudoti, informavo, kad Tarybos darbo grupė pritarė parengtam 

sprendimo projektui 

Skirmantas Mockevičius nesutinka su siūlymu ir prašo Tarybos narių bendru sutarimu 

kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl nepanaudotų lėšų perkėlimo kitų regiono projektų 

įgyvendinimui. 

Skirmanto Mockevičiaus prašymui Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu. 

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.  

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo 

laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

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

2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 51/9S-11 „Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai 
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finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo 

laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-11-14 sprendimas Nr. 51/9S-56). 

2. Įpareigoti Sekretoriatą parengti raštą Vidaus reikalų ministerijai Tarybos vardu dėl 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ 

nepanaudotų lėšų perkėlimo kitų projektų įgyvendinimui. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. 

sprendimo Nr. 51/9S-31 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius informavo, kad atsižvelgiant į 2018-10-22 

Pagėgių savivaldybės administracijos raštą Nr. R2-1684 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo“, 

taip pat 2018-11-07 informaciją papildantį raštą Nr. R2-1770, kuriuose prašoma skirti papildomą 

finansavimą projektui „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“, 

parengtas priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo projektas, kuriame projekto 

„Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ lėšos keičiamos pagal 

pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir didinamos papildomam finansavimui 

reikalingomis lėšomis, informavo, kad Tarybos darbo grupė pritarė parengtam sprendimo 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. Pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašą, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. 

sprendimu Nr. 51/9S-31 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės   06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 
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regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2018-11-14 sprendimas Nr. 51/9S-57). 

 

7. SVARSTYTA. Dėl 2018-10-24 dieną Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 

komiteto posėdyje svarstyto klausimo ir teikiamų pasiūlymų dėl UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centro 2000–2006 m. įgyvendintam Sanglaudos fondo projektui Nr. 

2001/LT/16/P/PE/004 pritaikytos finansinės korekcijos ir dėl jos susidariusių skolų, aptarimo.  

Pranešėja UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro Plėtros skyriaus vadovė Edita 

Vaitkienė trumpai supažindino Tarybos narius su situacija, dėl kurios buvo minėtam projektui 

pritaikyta finansinė korekcija, dėl, jos pasėkoje, susidariusios įmonės skolos, atsakingų institucijų 

sprendimų. 

Jonas Gudauskas siūlo parengti Tarybos vardu raštą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Finansų ministerijai ir 

Europos Parlamento nariui Broniui Ropei, prašant rasti galimybę (galbūt peržiūrint ir pakoreguojant 

teisės aktus) 2000-2006 m. laikotarpio projektams skolą nurašyti ar kompensuoti Valstybės 

biudžeto lėšomis. 

Tarybos nariai Jono Gudausko siūlymui pritarė bendru sutarimu. 

Protokolinis nutarimas: pakartotinai kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos 

Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą, Finansų ministeriją, prašant rasti 

galimybę (galbūt peržiūrint ir pakoreguojant teisės aktus) 2000-2006 m. laikotarpio projektams 

skolą nurašyti ar kompensuoti Valstybės biudžeto lėšomis. 

 

8. SVARSTYTA. Informacija apie Tauragės regiono projektų įgyvendinimą.  

Pranešėja – Asta Levickaitė pateikė informaciją apie Tauragės regiono projektų pagal 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones įgyvendinimą 

(pridedama). 

 

9. Bendrovės „Jatech“ pasiūlymas. 

Pranešėjai: Arvydas Daugėla (Jatech atstovas Baltijos šalims), Arūnas Pakulis (UAB 

Energijos tiekimas), Karolis Turčinavičius (UAB Energijos tiekimas) supažindino Tarybos narius 

su bendrovės „Jatech“ siūloma produkcija – LED technologijų šviestuvais viešosioms erdvėms bei 

pastatams, o UAB Energijos tiekimas atstovas – su naujomis finansinėmis galimybėmis 

modernizuoti gatvių apšvietimą (pridedama). 

 

10. Kiti klausimai. 
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10.1. SVARSTYTA. Dėl Susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo derinimo. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo, kad pateiktiems derinti  Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 

25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-

R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektui ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui pastabų ir pasiūlymų iš Tarybos ir 

Tarybos darbo grupės narių nebuvo gauta, kad Tarybos darbo grupė siūlo pritarti tesiės aktų keitimo 

projektams be pastabų.  

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. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos 

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

prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių 

skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2016 m. balandžio  25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) 

,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto 

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės 

„Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projektus derinti be pastabų (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-11-14 sprendimas Nr. 51/9S-

58). 

 

10.2. SVARSTYTA. Dėl priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėjas Severinas Bartašius pateikė informaciją apie parengtą priemonės 05.1.1-APVA-

R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Tauragės regiono projektų sąrašo projektą, kuriame, 

pagal gautą Tauragės rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo finansavimo, 

padidintos projekto „Paviršinių nuotekų sistemų  tvarkymas Tauragės mieste“ lėšos. 
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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. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 

d. sprendimu Nr. 51/9S-12 „Dėl Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-11-14 

sprendimas Nr. 51/9S-59). 

 

PRIDEDAMA. 8 lapai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


