
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS 

 

PROTOKOLAS 

 

2020-01-10 Nr. 51/9P-1 

Tauragė 

 

Rašytinės procedūros pradžia 2020 m. sausio 8 d., pabaiga 2020 m. sausio 10 d. 

Rašytinę procedūrą vykdė Tauragės regiono plėtros tarybos Sekretoriato funkcijas vykdantis 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius.   

Procedūroje dalyvavo: Tauragės regiono plėtros tarybos nariai.  

  

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS OBJEKTAS:  

1. Dėl priemonės 08.1.1-CVPA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Tauragės regiono projektų sąrašas pakeitimo. 

2. Dėl priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ Tauragės regiono projektų sąrašas pakeitimo. 

3. Dėl 2020 metų priėmimo į Tauragės regiono profesinio mokymo įstaigas.  

4. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) pakeitimo projekto derinimo. 

 

Sprendimams priimti skubos tvarka buvo pritaikyta rašytinės tvarkos procedūra, kaip 

numato Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Tauragės Regiono plėtros 

tarybos 2017 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/9S-29, 39.2; 40; 41; 42.2; 44; 47 punktų nustatyta 

tvarka. Sprendimų projektai ir dokumentai buvo išsiųsti 2020-01-08 el. paštu Regiono plėtros 

tarybos nariams. Darbo grupės nariai pateiktiems sprendimų projektams (1 ir 2 darbotvarkės 

klausimai) bei pateiktam derinti teisės aktui  pastabų ir pasiūlymų nepateikė (Tauragės regiono 

plėtros tarybos Darbo grupės 2020-01-08 posėdžio protokolas Nr. 51/9VL-1). 

Balsavime dalyvavo 11 iš 14 Regiono plėtros tarybos narių, užpildydami Tauragės regiono 

plėtros tarybos nario balsavimo lapą (Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento 2 priedas) 

ir Tauragės regiono plėtros tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą 

(Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento 5 priedas) (pridedama):  

Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas; 

Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė; 

Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys; 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

Darius Stankus, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

Procedūroje nedalyvavo: 

Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta tarybos narė; 

Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė (atostogauja). 

 

(Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei dėl sprendimų gaunama 

daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių užpildytų Tarybos nario balsavimo lapų). 
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1. SVARSTYTA.  Dėl priemonės 08.1.1-CVPA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ Tauragės regiono projektų sąrašas pakeitimo. 

Sąrašas keičiamas dėl papildomo finansavimo 11 504,10 Eur skyrimo projektui 

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“, kurio 

preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma „Iš viso“ keičiama pagal projekto sutartį iš 

„905 836,09“ į „416 817,53“, „ES struktūrinių fondų lėšos“ keičiama iš „225 380,11“ į 

„236 884,21“, „Savivaldybės biudžeto lėšos“ keičiamos iš „680 455,98“ į „179 933,32“. 

Baigtų įgyvendinti projektų „Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir 

senelių globos namus Pagėgiuose“, „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra 

Jurbarko rajone“, „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims 

su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ lėšos keičiamos pagal baigtiems įgyvendinti 

projektams faktiškai išmokėtas lėšas. 

Parengtam sprendimo projektui pritarė visi balsavime dalyvavę Tauragės regiono plėtros 

tarybos nariai. 

 

NUTARTA: 

1. Pritarti papildomo finansavimo skyrimui projektui „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“. 

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

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

2016 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, 

ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020-01-10 sprendimas Nr. 51/9S-1). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ Tauragės regiono projektų sąrašas pakeitimo. 

Sąrašas keičiamas dėl papildomo finansavimo 129 244,00 Eur (veiklos rezervo lėšos)  

skyrimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“, kurio 

preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma „Iš viso“ keičiama pagal projekto sutartį iš 

„809 630,42“ į „725 656,21“, „ES struktūrinių fondų lėšos“ keičiama iš „235 427,00“ į 

„364 671,00“, „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos“ keičiamos skiriant papildomą 

finansavimą iš „20 772,97“ į „32 176,85“, „Savivaldybės biudžeto lėšos“ keičiamos iš „553 430,45“ 

į „328 808,36“. 

Projektų „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių 

lopšelyje-darželyje“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, 

modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką“ lėšos 

keičiamos pagal pasirašytas projektų sutartis. 

Parengtam sprendimo projektui pritarė visi balsavime dalyvavę Tauragės regiono plėtros 

tarybos nariai. 

 

NUTARTA: 

1. Pritarti papildomo finansavimo skyrimui projektui „Ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas Šilalės mieste“. 

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 
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priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-71, 

patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/9S-44 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės   09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020-01-10 sprendimas Nr. 51/9S-2). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2020 metų priėmimo į Tauragės regiono profesinio mokymo 

įstaigas. 

Regiono plėtros tarybos sprendimo projekte nurodytas Tauragės regiono profesinio mokymo 

įstaigų nurodytas planuojamų priimti 2020 metais mokinių skaičius. Tauragės regiono plėtros 

tarybos nariai pateiktam sprendimo projektui pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Parengtam sprendimo projektui pritarė 9 iš balsavime dalyvavusių Tauragės regiono plėtros 

tarybos narių, Sigitas Mičiulis ir Darius Stankus nusišalino, nes balsavimas svarstomu klausimu gali 

sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 

 

NUTARTA: 

Pateikti siūlymus dėl 2020 metų priėmimo į Tauragės regiono profesinio mokymo įstaigas, 

kaip nurodyta sprendimo projekte. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020-01-10 sprendimas Nr. 51/9S-3). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) pakeitimo projekto derinimo. 

Tauragės regiono plėtros tarybos nariams pateikta informacija apie numatomus priemonės 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo pakeitimus, apie tai, kad Darbo grupės pastabų pateiktam derinti projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui nepateikė.  

Parengtam sprendimo projektui pritarė visi balsavime dalyvavę Tauragės regiono plėtros 

tarybos nariai. 

 

NUTARTA: 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-01-06 raštu  Nr. 1D-71 „Dėl 05.2.1-

APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo“ pateiktą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-

APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą derinti be pastabų.  

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020-01-10 sprendimas Nr. 51/9S-4). 

PRIDEDAMA. 22 lapai. 

 

 

Tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


