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PROTOKOLAS 

2018-12-21 Nr. 51/9P-25 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 13 d., Šilalėje.  

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. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties keitimo. 

3. Informacija apie Tauragės regiono projektus, įgyvendinamus pagal  2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones. 

4. Dėl švietimo ir mokslo įstaigų pertvarkos regioniniu aspektu. 

5. Dėl planuojamo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 keitimo. 

6. Dėl melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių 

pertvarkymo modelio. 

 

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 1 

papildomą klausimą „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 
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apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo“. Pastabų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo.  

Darbotvarkei, papildytai 1 klausimu pritarta bendru Tarybos narių sutikimu. 

Toliau sveikinimo žodį Jonas Gudauskas suteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei 

Tauragės apskrityje Irenai Ričkuvienei.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties keitimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo apie gautą Pagėgių 

savivaldybės mero potvarkį dėl delegavimo į Tarybos darbo grupę, kurio pagrindu siūloma keisti 

Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės sudėtį, išbraukiant pareigas nustojusią eiti Dainorą 

Butvydienę, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorę, vietoje jos įrašant Alvidą Einikį, 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai einantį administracijos 

direktoriaus pareigas. 

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 tarybos 2018 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 

51/9S-51 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“  1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-12-13 

sprendimas Nr. 51/9S-61). 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie Tauragės regiono projektus, įgyvendinamus pagal  

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones. 

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

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones įgyvendinimą 

(pridedama). 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras, klausė, kodėl informacijoje teigiama, 

kad baigti įgyvendinti tik 3 regiono projektai, nors vien Tauragės rajone baigtos bene 15 projektų 

veiklos. Pranešėja atsakė, kad informacija parengta remiantis duomenų bazės SFMIS duomenimis, 

kurioje projektas įvardijamas kaip „Baigtas įgyvendinti“ tik tuomet, kai patvirtinama jo galutinė 

ataskaita. 

Jonas Gudauskas klausė ar bus skelbiamas papildomas kvietimas dėl Kaimo plėtros 

programos projektų teikimo. 
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Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas, informavo, kad pagal dabar galiojančias taisykles 

galima bus tik perkelti projektus iš patvirtinto rezervinių projektų sąrašo į pagrindinį sąrašą. Jei liks 

nesuplanuotų lėšų, Taryba gali kreiptis į Ūkio ministeriją prašydama leisti skelbti papildomą 

kvietimą. 

Daugiau klausimų pranešėjai nebuvo. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl švietimo ir mokslo įstaigų pertvarkos regioniniu aspektu. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas, informavo, kad į Tauragės regiono plėtros tarybą kreipėsi 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, prašydamas pateikti 

Tarybos nuomonę ir pasiūlymus dėl apskričių teritorijose veiklą vykdančių kolegijų ir profesinio 

mokymo įstaigų galimos pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos kokybę ir finansavimą bei 

didinti jų vaidmenį regionų plėtroje. Taip pat informavo apie Kauno kolegijos gautą pasiūlymą, su 

kuriuo Tarybos nariai buvo supažindinti el. paštu.  Taip pat informavo, kad Sekretoriatas neturi 

pakankamai informacijos apie planuojamą švietimo įstaigų pertvarką, Švietimo ir mokslo 

ministerija išsamios informacijos neteikia. 

Diana Vaitiekienė, Socialinis ir ekonominis partneris,  

Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovė, siūlo pritarti Kauno kolegijos pateiktam 

siūlymui. Jonas Gudauskas taip pat siūlo pritarti Kauno kolegijos siūlymui, tačiau siūlo 2019 m. 

sausio pabaigoje ar vasario pradžioje Kauno kolegijos Tauragės skyriuje organizuoti Tarybos 

posėdį, į jį pakviesti visas suinteresuotas šalis (regione veikiančių aukštųjų bei profesinių ugdymo 

įstaigų atstovus, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus) ir diskutuoti šiuo klausimu plačiau, o 

Tarybos narių Dianos Vaitiekienės ir Rimanto Dapkaus paprašė parengti pagal kompetencijas 

atsakymą Seimo komitetui.  

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Jono Gudausko pasiūlymui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl planuojamo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

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

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 keitimo. 

Pranešėjas – Severinas Bartašius pateikė informaciją apie planuojamą projektų finansavimo 

sąlygų aprašo keitimą, kuris teikiamas tik kaip informacija, nes nėra esminis ir su Taryba nėra 

derinamas. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 
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6. SVARSTYTA. Dėl melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių 

santykių pertvarkymo modelio. 

Pranešėjas – Stasys Tubutis, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 

skyriaus vyr. specialistas, pateikė informaciją apie problemą dėl melioracijos statinių racionalesnio 

valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio (pridedama). 

Jonas Gudauskas informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės meras jau kreipėsi į Žemės 

ūkio ministeriją dėl problemos, siūlo tuo klausimu pasirūpinti ir kitoms regiono savivaldybėms. 

 

7. SVARSTYTA. 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 pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė informavo, kad pagal gautą Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos prašymą nukelti projekto paraiškos terminą, parengtas priemonės 05.5.1-APVA-R-

019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo projektas.  

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 2018-12-13 

sprendimas Nr. 51/9S-62). 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


