
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 
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Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2019 m. sausio 23 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: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius, 

Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai, Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) darbuotojai, 

Tarybos darbo grupės nariai, regiono savivaldybių administracijų atstovai (dalyvių sąrašas 

pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus prisistatymas. 

3. Dėl Tauragės regiono plėtros plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos. 

4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2018 metais ataskaitos. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pasveikino susirinkusius, 

pristatė posėdžio dalyvius, svečius, konstatavo, kad kvorumas yra (dalyvauja 10 Tarybos narių iš 

14), supažindino su darbotvarke. Pastabų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo.  

Darbotvarkei, pritarta bendru Tarybos narių sutikimu. 

 

2. SVARSTYTA. Vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus prisistatymas. 

Pranešėjas – Tautvydas Tamulevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras 

informavo, kad jo vizito tikslas ne tik prisistatyti, bet ir išgirsti Tarybos narių nuomonę, pasiūlymus 
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dėl ateinančio ES finansavimo periodo planavimo, nes Taryba turi patirties, prašo pasidalinti 

mintimis. 

Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės meras, teigė, kad Taryba dirba efektyviai, 

kartu su Darbo grupe, kuri leidžia politikams neatitrūkti nuo sprendžiamų darbinių klausimų ir 

sprendimus priimti efektyviai ir operatyviai, tarybos nariai turi galimybę dalintis patirtimi su kitų 

rajonų kolegomis, atkreipė dėmesį, kad sklandžiam ES paramos priemonių įgyvendinimui neretai 

trukdžius sudaro nelankstus kai kurių ministerijų požiūris, ko pasėkoje negalima priimti sprendimų, 

atsižvelgiant į esamą situaciją, o privaloma laikytis plano, kuris sudarytas prieš 2-3 metus ir, 

pasikeitus situacijai, gali būti nebeaktualus. Kalbėdamas apie pilotinį projektą „Tauragė+“, teigė, 

kad dabar jis turi tapti prioritetu visiems tarybos nariams, savivaldybėms bei Vidaus reikalų 

ministerijai, reikalinga informacija, kad galėtume pereiti prie konkrečių darbų. 

Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras, atkreipė dėmesį, kad pasigendama regiono 

verslo atstovų motyvuoto dalyvavimo, taip pat pastebėjo, kad regionus silpnina viešųjų įstaigų 

centralizavimas, taip pat, kad finansavimo sprendimų teisė turėtų būti perleista patiems regionams. 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės vicemeras, kalbėjo apie savivaldybių turimus 

strateginio planavimo dokumentus, kuriuose nėra numatyta regiono ekonominės specializacijos 

kryptys, tačiau dėl to šie dokumentai netampa nereikšmingais. Vicemero nuomone, planuojami 

regioninės politikos pokyčiai turi apimti ir fiskalinę politiką. Prašo, kad Vidaus reikalų ministerija 

dėtų pastangas įtikinti kitas ministerijas atsižvelgti į regionų, ypač mažesniųjų, poreikius ir jų 

vystymui skirti prioritetines priemones. 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, atkreipė dėmesį, kad kuriant 

naujas strategijas, tokias, kaip pilotinė iniciatyva dėl naujo regioninės politikos modelio, regionams 

reikalinga ne tik finansinė, bet ir metodinė pagalba, taip pat siūlo skirti ypatingą dėmesį Tauragės 

regionui, kaip pasienio regionui. 

Giedrė Stulginskienė, Socialinio ir ekonominio partnerio, Tauragės apskrities verslininkų 

asociacijos atstovė, kalbėjo, kad verslo atstovai įsijungia į veiklą ten, kur mato naudą, teigė, kad 

darbo vietų regione nestinga, tačiau trūksta motyvuotų, kvalifikuotų specialistų. 

Rimantas Dapkus, Vyriausybės deleguotas Tarybos narys, kreipėsi į viceministrą, 

prašydamas įžvalgų apie Tarybos veiklą, kaip buvusio Alytaus Tarybos nario, nuomonės apie 

Sekretoriatų likimą. Tautvydas Tamulevičius teigė, kad Tarybų bei Sekretoriatų veikla turi būti 

stiprinama, Taryboms suteikiama daugiau funkcijų, įgaliojimų, o Sekretoriatų funkcijos turės būti 

peržiūrimos ryšium su ES struktūrinės paramos finansinio periodo pabaiga, o naujoms funkcijoms 

reikia naujo požiūrio. Tauragės Tarybą viceministras įvardijo kaip puikų pavyzdį, kaip gali būti 

sklandžiai prieinami susitarimai dėl regiono plėtros, siekiant maksimaliai naudingai panaudoti ES 

investicijas. 
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Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, išsakė nuomonę dėl Tarybos 

sudėties papildymo socialinių ir ekonominių partnerių atstovais, kuriam, iš esmės, pritaria, tačiau 

mano, kad Taryboje turėtų atstovauti to paties regiono, o ne nacionalinių asocijuotų struktūrų nariai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros plano įgyvendinimo 2018 metais 

ataskaitos. 

Pranešėja – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė, pateikė informaciją apie Tauragės regiono 

plėtros plano 2014-2020 metams įgyvendinimą 2018 metais (pridedama), paprašė Tarybos pritarti 

parengtai ataskaitai, taip pat informavo, kad Sekretoriatas išsiuntė Tauragės, Jurbarko rajonų ir 

Pagėgių savivaldybės administracijoms raštą dėl savivaldybių administracijų prievolės iki vasario 1 

d. teikti savo Taryboms ir Sekretoriatui informaciją apie Tauragės integruotų teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimą 2018 metais. 

Jonas Gudauskas prašo pateikti analogišką informaciją 2019 m. sausio 30-31 d. 

vyksiančiuose regiono savivaldybių tarybų posėdžiuose. 

Saulius Lapėnas prašo papildyti informaciją palyginamaisiais duomenimis apie ES paramos 

lėšas, skirtas regionui 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. periodais. 

Protokolinis nutarimas. Pritarti Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams 

įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai. Įpareigoti Sekretoriatą parengti ir pristatyti 2019 m. sausio 

30-31 d. vyksiančiuose regiono savivaldybių tarybų posėdžiuose informaciją apie Tauragės 

regiono plėtros tarybos veiklą ir Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams įgyvendinimą 

2018 metais. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2018 metais ataskaitos. 

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

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas, pateikė Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2018 metais 

ataskaitą (pridedama). 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


