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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2019-04-05 Nr. 51/9P-5 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 3 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: 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. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

3. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2019 m. derinimo.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių 

priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo. 
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8. Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus 

skaičiaus derinimo. 

9. Dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2018 

metais.  

10. Dėl dalyvavimo tarptautiniame investiciniame forume Ternopilyje 2019-05-23. 

11. 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. 

Jonas Gudauskas, Skirmantas Mockevičius, Virginijus Komskis ir Sigitas Mičiulis pasisakė, 

dėkodami Tarybos nariams už bendrą darbą, už priimtus regionui naudingus sprendimus, taip pat 

70-mečio proga sveikino ir už nuopelnus regionui bei nacionalinei regioninei politikai dėkojo 

Adomui Simui Einikiui, baigusiam darbą Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriuje. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

Pranešėjas – Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, informavo apie 

UAB „Naista“ planuojamą įgyvendinti gamyklos statybos projektą Jurbarko mieste, apie Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos pritarimą šiam projektui, apie tai, kad pastatyta gamykla planuoja 

sukurti  per 20 darbo vietų ir t.t., prašė Tarybos narių pripažinti šį projektą regioninės svarbos 

projektu, idant bendrovė galėtų statyti gamyklą būtent Jurbarke, o ne kuriame nors kitame regione. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pripažinti UAB „Naista“ gamyklos statybos projektą, numatomą įgyvendinti 

2,0396 ha laisvame valstybės žemės sklype, adresu Statybininkų g. 2F, Jurbarkas, regioninės 

svarbos projektu, atitinkantį toliau sprendime nurodytus Regioninės svarbos projektų kriterijų 

apraše nustatytus kriterijus (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-04-03 sprendimas Nr. 51/9S-8). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2019 m. 

derinimo 
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Pranešėjos: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Dangirutė Jurkuvienė ir patarėja 

Andžela Jakienė. 

Andžela Jakienė pateikė pranešimą „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programos 

2019 m.“ (pridedama). 

Po pranešimo Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras, klausė kokios 

galimybės darbdaviams, kurie savo gamybiniuose procesuose taiko technologijas, darbui su 

kuriomis reikalingas specialus darbuotojų parengimas, kuriems neteikiamos mokymo programos 

egzistuojančiose profesinio mokymo įstaigose, patiems apmokyti (perkvalifikuoti) darbuotojus.  

Andžela Jakienė atsakė, kad viena iš galimų priemonių yra „Pameistrystė“. Dangirutė 

Jurkuvienė kviečia darbdavius dalyvauti pačių aktyvios darbo rinkos programų rengime, taip pat 

informavo, kad yra galimybė gauti finansavimą pačių darbdavių parengtoms neformalaus mokymo 

programoms, kurios turi būti licencijuotos. Dangirutė Jurkuvienė sakė, kad darbdaviai gali 

pasirinkti profesinio mokymo įstaigas, kurios gali teikti teorinę mokymo dalį, o darbdavys suteikti 

praktinę mokymo dalį, turėtų tik būti sprendžiamas klausimas dėl finansavimo už tokį mokymą 

pasidalinimui tarp mokymo įstaigos ir darbdavio. Dėl mokymo programų pritaikymo darbdavių 

poreikiams, Užimtumo tarnyba pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, 

padedant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Būtinas „gyvas“ kontaktas, norint pasiekti gerų 

rezultatų. 

Rimantas Dapkus, Vyriausybės skirtas Tarybos narys klausė Užimtumo tarnybos nuomonės 

apie Tarybai pateiktą derinti Vyriausybės nutarimo projektą dėl 2019 metais planuojamų priimti į 

profesinio mokymo įstaigas preliminarų mokinių skaičių ir kiek jis atitinka aktyvios darbo rinkos 

politikos priemonių programas, tai pat klausė kaip keičiasi bendrai apibrėžimas „kvalifikuota darbo 

jėga“ vystantis pažangioms technologijoms. 

Užimtumo tarnybos informavo, kad nutarimo projektas su jais nebuvo derintas, tačiau 

Užimtumo tarnyba aktyviai bendradarbiauja su regione veikiančiomis profesinio mokymo 

įstaigomis – Smalininkų verslo ir technologijų mokykla bei Tauragės profesinio rengimo centru dėl 

darbuotojų poreikio regione. Tačiau Užimtumo tarnyba vertina mokymo programas, kiek tai liečia 

profesinio mokymo finansavimą mokymo įstaigose, ir nustačiusi, kad viena ar kita profesinio 

mokymo programa nėra efektyvi, siūlys ją išbraukti iš Užimtumo tarnybos finansuojamų programų 

sąrašo. 

Jonas Gudauskas klausė apie viešųjų darbų finansavimo programą, ar ji bus tęsiama. 

Andžela Jakienė teigia, kad ši programa turi būti peržiūrėta ir kokybiškai keičiama, nes 

ilgainiui finansavimas buvo perskirstytas į užimtumo didinimo programoms, kurios atiduotos 
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savivaldybėms. Savivaldybės turi pačios pasirengti užimtumo didinimo programas, jas teikti 

Užimtumo tarnybai, kuri jas perduoda tikslinėms grupėms. 

Ernestas Sinkus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovas, teigė, kad užimtumo 

didinimo programos yra labai naudingos, tačiau savivaldybės gali įdarbinti žmones tik laikinam 

darbui, o darbdaviai – ilgalaikiam darbui, todėl šias programas reikia tobulinti, bet būtina išlaikyti, 

siekiant mažinti ilgalaikių bedarbių skaičių. 

Jonas Gudauskas siūlo užprotokoluoti sprendimą dėl užimtumo didinimo programų 

finansavimo tvarkos parengimo, į planavimo ir įgyvendinimo procesą įtraukiant regiono plėtros 

tarybas, verslo atstovus bei savivaldybes. 

Protokolinis nutarimas. Teikti siūlymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai padidinti 

finansavimą užimtumo didinimo programai bei peržiūrėti Aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonių programos rengimo tvarką, įvertinant galimybę į šių programų rengimą, derinimą ir 

įgyvendinimą įtraukti savivaldybes bei regiono plėtros tarybas. 

 

4. 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 – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas, informavo, kad atsižvelgiant į teigiamai 

įvertintą 2019-02-01 gautą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos patikslintą projektinį 

pasiūlymą „A. Giedraičio Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ dėl papildomo 

finansavimo skyrimo projektui pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 

papunktį, papildomoms projekto veikloms įgyvendinti reikalinga papildomo finansavimo lėšų suma 

– 241 276,13 Eur ES lėšų ir 55 198,32 Eur pareiškėjo lėšų (33 909,66 Eur iš savivaldybės biudžeto 

lėšų ir 21 288,66 Eur iš KPPP lėšų), iš viso 296 474,45 Eur. 

Taip pat informavo, kad kitų sąraše esančių įgyvendinamų regiono projektų vertės 

vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.2 papunkčiu keičiamos pagal pasirašytas projektų sutartis, o 

atsižvelgiant į 2019-04-02 gautą Jurbarko rajono savivaldybės prašymą projekto „Eismo saugos 

priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai data keičiama iš „2019-04-30“ į „2019-10-30“. Terminas prašomas pratęsti dėl 

užtrukusių techninio projekto, kurį privaloma pateikti kartu su paraiška, derinimo procedūrų. Taip 

pat pasikeitė ir finansavimo šaliniai, nes pagal atnaujintą PFSA, valstybinės reikšmės keliams arba 
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rajoniniams keliams sutampantiems su valstybinės reikšmės keliais, negali būti skiriamos lėšos iš 

KPPP (Kelių priežiūros plėtros programos), kaip buvo numatyta projektiniame pasiūlyme. Todėl 

pareiškėjo finansavimas turi būti skiraimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (14 558,00 Eur perkelta į 

savivaldybės biudžeto finansavimo šaltinio stulpelį.), savivaldybės biudžeto lėšos keičiamos iš 

„64 860,00“ į „79 418,00“. 

Pranešėjas informavo, kad parengtam sprendimo projektui pritarė Tarybos darbo grupė 

(protokolas 2019-03-29 Nr. 51/9VL-4). 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA: 

1. Pritarti papildomo finansavimo skyrimui projektui „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės 

rekonstravimas Jurbarko mieste“. 

2. 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 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2019-04-03 sprendimas Nr. 51/9S-9). 

 

5. 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 – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė, informavo, kad atsižvelgiant į 2019-03-26 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos raštą ir 2019-04-02 Jurbarko rajono savivaldybės 

prašymą regiono plėtros plano priemonių plane keičiama 3.2.1.1.7 projekto „Šilalės rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano  gamtinio karkaso sprendinių koregavimas  ir bešeimininkių 

apleistų pastatų likvidavimas  rajone“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą iš 

2019-05-11 į 2019-06-30; finansavimo sutarties sudarymo datą iš 2019-07 į 2019-09, bei projekto 

1.2.1.1.4 „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai data iš „2019-04-30“ į „2019-10-30“ (atitinkamai ir kiti įgyvendinimo 

terminai), kadangi projektų parengtumas netenkina iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 
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institucijai priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatytų projekto parengtumui 

taikomų reikalavimų. Siūlomi keitimai tenkina regionų plėtros planų rengimo metodikos 39.1 

papunkčiu apibrėžtą neesminio keitimo nuostatą.  

Pranešėja informavo, kad parengtam sprendimo projektui pritarė Tarybos darbo grupė 

(protokolas 2019-03-29 Nr. 51/9VL-4). 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius 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 

plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019-04-03 sprendimas Nr. 51/9S-10). 

 

6. 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 Tauragės regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-

APVA-R-019-71, atsižvelgiant į 2019 m. kovo 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

raštą Nr. ESS-50(8.1.5.) „Dėl Tauragės regiono projektų sąrašo tikslinimo“, keičiama projekto 

„Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir 

bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai data iš „2019-05-14“ į „2019-06-30“, kadangi projekto parengtumas netenkina  iki 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

numatytų projekto parengtumui taikomų reikalavimų. Pranešėja informavo, kad parengtam 

sprendimo projektui pritarė Tarybos darbo grupė (protokolas 2019-03-29 Nr. 51/9VL-4). 

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 



7 

 

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 2019-04-03 

sprendimas Nr. 51/9S-11). 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

kuruojamų regioninių priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo. 

Pranešėjas – Severinas Bartašius informavo, kad Tarybos Darbo grupės posėdyje 

(protokolas 2019-03-19 Nr. 51/9VL-3) svarstytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2019-02-14 raštu Nr. SR-582 pateiktas kreipimasis į Tauragės regiono plėtros tarybą  

dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ regioninio planavimo priemonių 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, 09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ veiklos lėšų rezervo paskirstymo, nurodydama preliminarias veiklos 

lėšų rezervo lėšų sumas Tauragės regionui 251 027,23 eurai, iš kurių 73 295,06 eurai pagal 

priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“, 121 782,83 eurai pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ ir 55 949,35eurai pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ ir siūlydama 3 galimus rezervo lėšų paskirstymo variantus: 

1. Palikti veiklos lėšų rezervą pagal priemones taip, kaip tai numatyta; 

2. Priemonėms numatytą veiklos lėšų rezervą perkelti į pasirinktą vieną aktualiausią 

priemonę; 

3. Laisvai pagal poreikį paskirstyti bendrą visų trijų priemonių veiklos lėšų rezervą 

kelioms priemonėms pasirinktinai. 

Tauragės regiono  savivaldybių atstovai Tarybos darbo grupės posėdyje 2019-03-14 išsakė 

pagal aukščiau nurodytas priemones įgyvendinamų projektų lėšų poreikį: 

1. Priemonė 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“, preliminari lėšų rezervo suma 73 295,06 eurai : 

Projekto 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 

Šilalės mieste“ sutartyje numatytas pareiškėjo indėlis sudaro 64,7 % projekto vertės, ES lėšos – 

32,4 %, valstybės biudžeto lėšos 2,9 %. Finansavimo intensyvumui išlyginti (85 % ЕS, 7,5 % VB, 

7,5 % savivaldybės), ES lėšų poreikis 616 807,78 Eur, 54 424,22 Eur VB 54 424,22 Eur SB), 

papildomo finansavimo max poreikis 381 380,78 Eur ES lėšų. Siūloma naudoti šios priemonės lėšų 
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rezervą 73 295,06 Eur ir priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ lėšų rezervą 55 949,35 Eur (iš viso 129 244,41 Eur). Panaudojus abiejų šių priemonių 

rezervo lėšas, liktų poreikis dar 252 136,37 Eur ES lėšų, kurios, jei nepanaudotos kituose 

regionuose, galėtų būti perkeltos Tauragės regionui. 

2. Priemonė 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, preliminari lėšų 

rezervo suma 121 782,83 Eur planuojama panaudoti projekto 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 

„Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas“ papildomam finansavimui 

papildomoms projekto veikloms įgyvendinti. 

Darbo grupės nariai pritarė šiam rezervo lėšų panaudojimo būdui ir teikia Tarybai siūlymus: 

1. Siūlyti Ministerijai leisti panaudoti veiklos rezervo lėšas panaudojimo variantui: „3. 

Laisvai pagal poreikį paskirstyti bendrą visų trijų priemonių veiklos lėšų rezervą kelioms 

priemonėms pasirinktinai“. 

2. Teikiant atsakymą ŠMSM dėl rezervo lėšų planavimo, informuoti, kad, esant galimybėms 

ir (ar) sutaupymams kituose regionuose, Tauragės regionui būtų skirtos papildomos ES fondų lėšos, 

nes Šilalės rajono savivaldybės administracijai yra poreikis gauti papildomą finansavimą 

įgyvendinamam projektui pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 „Ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas Šilalės mieste“, kurio ES fondų lėšų poreikis viršija Tauragės regionui 

nustatytas preliminarias rezervo lėšas. 

 

Protokolinis sprendimas. Pritarti Darbo grupės 2019-03-14 posėdyje išsakytiems 

siūlymams ir teikti informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai: 

1. Leisti panaudoti veiklos rezervo lėšas panaudojimo variantui: „3. Laisvai pagal poreikį 

paskirstyti bendrą visų trijų priemonių veiklos lėšų rezervą kelioms priemonėms pasirinktinai“. 

2. Skirti  veiklos rezervo lėšas 121 782,83 Eur priemonei 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų 

tinklo efektyvumo didinimas“, 129 244,41 Eur priemonei 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. 

3. Esant galimybėms ir (ar) sutaupymams kituose regionuose, Tauragės regionui skirti 

papildomų ES fondų lėšų (252 136,37 Eur) priemonei 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 „Ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“ finansavimui. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių 

preliminaraus skaičiaus derinimo. 

Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, informavo nusišalinąs nuo šio 

sprendimo priėmimo ir išėjo iš posėdžio salės. 
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Pranešėja Asta Levickaitė informavo, kad Tauragės regiono profesinio mokymo įstaigos 

pateikė informaciją apie jų planuojamus 2019 m. priimti mokinių skaičius. 

Tarybos nariai siūlo teikti pastabas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, nurodant, kad 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtindama 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas 

mokinių preliminarų skaičių, atsižvelgtų į 2019 metais priimamų į Tauragės regiono profesinio 

mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių, taip pat, kad ateityje, skirstant finansavimą 

profesiniam mokymui, būtų numatyta galimybė verslininkams, rengiantiems savo darbuotojus, gauti 

kompensaciją ar dalinį finansavimą už neformalųjį profesinį darbuotojų ugdymą, o planuojant 

priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių būtų organizuojamos 

diskusijos kiekviename Lietuvos regione su visomis suinteresuotomis šalimis bei regiono plėtros 

taryboms svarstymui pateikiama išsami informacija apie toje apskrityje identifikuotus specialistų 

rengimo poreikius ir rengimo pajėgumus esančiose profesinio mokymo įstaigose. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pateikti pastabas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. SR-737 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto“ 

pateiktam derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2019 metais priimamų į 

profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo“ projektui (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019-04-03 sprendimas Nr. 51/9S-12) 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo 2018 metais. 

Pranešėja – Asta Levickaitė, supažindino Tarybos narius su parengta, pagal iš regiono 

savivaldybių gautą informaciją, Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo 2018 metais ataskaita. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo tarptautiniame investiciniame forume Ternopilyje 

2019-05-23. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, informavo apie 2019-05-23 Ternopilyje (Ukraina) vyksiantį 

tarptautinį investicinį forumą „Ternopilščina Invest – 2019“ ir regiono savivaldybių atstovai 

kviečiami dalyvauti, taip pat, kad 2019-05-22 Ternopilyje vyks Lietuvos Respublikos konsulato 

atidarymas, tad vykstantieji į forumą, galėtų dalyvauti ir šiame renginyje. 

 

 



10 

 

11. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nubuvo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


