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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

2019-01-15 Nr. 51/9P-1 

Tauragė 

 

Posėdis įvyko 2019 m. sausio 9 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 Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, 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 Tauragės regiono ekonominės specializacijos pilotinio projekto. 

3. Dėl kandidatų į Tauragės regiono profesinio rengimo ugdymo įstaigų tarybas 

delegavimo. 

4. Dėl švietimo ir mokslo įstaigų pertvarkos regioniniu aspektu. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pasveikino susirinkusius, 

pristatė posėdžio dalyvius, konstatavo, kad kvorumas yra (dalyvauja 10 Tarybos narių iš 14), 

svečius, supažindino su darbotvarke. Pastabų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo.  

Darbotvarkei, pritarta bendru Tarybos narių sutikimu. 

Toliau sveikinimo žodį Jonas Gudauskas suteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei 

Tauragės apskrityje Irenai Ričkuvienei.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono ekonominės specializacijos pilotinio projekto. 
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Pranešėjas – Gediminas Česonis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Regioninės politikos departamento direktorius, pateikė pristatymą „Regioninės politikos bandomoji 

iniciatyva“ (pridedama). 

Pranešėjas – Vidas Patackas, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas, pateikė 

pranešimą apie funkcines zonas, jų išskyrimo kriterijus, strategijos parengimo ir įgyvendinimo 

planą (pridedama). 

Pranešėja – Natalija Kazlauskienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos patarėja 

Europos Sąjungos Sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros srityje klausimais, 

kalbėjo apie Lietuvos regioninės politikos pokyčių poreikį. 

Pranešėja – Ana Stankaiteinė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginių 

kompetencijų grupės vyriausioji patarėja, kalbėjo apie Tauragės regiono potencialą įgyvendinti 

pilotinį projektą, vadovaujantis turima patirtimi, apie regioninės politikos ir ES paramos 

panaudojimo aspektus, kuriuos būtina keisti, apie tai, kad projektų finansavimas pagal nustatytas 

gaires nepasiteisina, reikia turėti viziją, ką norima daryti, parengtą strategiją, kokių tai duos 

rezultatų, o tada bendromis jėgomis, ieškoti finansavimo šaltinių, ir leisti regionui su jais tvarkytis 

patiems, siekiant užsibrėžto rezultato. Jei Tauragės regionui pasiseks įgyvendinti pilotinį projektą, 

tai bus labai gera patirtis pačiam regionui ateinančiame finansavimo periode, o taip pat leis nubrėžti 

gaires kitiems regionams. 

Diskusijoje dalyvavo: Tarybos nariai, pranešėjai, Romualdas Stankaitis, Centrinės projektų 

valdymo agentūros ekspertas. 

Jonas Gudauskas apibendrindamas diskusijas deklaravo, kad Taryba pritaria pilotinio 

projekto įgyvendinimui. Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu. 

Gediminas Česonis informavo, kad į projekto rengimą ir įgyvendinimą bus kviečiami 

Tarybos nariai, regiono savivaldybių administracijų atstovai, Sekretoriato nariai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl kandidatų į Tauragės regiono profesinio rengimo ugdymo įstaigų 

tarybas delegavimo. 

Pranešėja – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

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

adresuotus Sekretoriato gautus Tauragės profesinio rengimo centro ir Smalininkų technologijų ir 

verslo mokyklos vadovų prašymus deleguoti Tarybos narį į šių mokymo įstaigų tarybas, taip pat 

informavo apie gautus Jurbarko ir Tauragės rajono savivaldybių merų raštus dėl siūlomų kandidatų: 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Jolitos 

Jablonskienės kandidatūra siūloma į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą, Tauragės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio kandidatūra siūloma į Tauragės 
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profesinio rengimo centro tarybą. Pranešėja informavo, kad, vadovaujantis Švietimo ir mokslo 

ministro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1034 patvirtintu Narių į profesinio mokymo 

įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašu, Tarybos nariu negali būti valstybės politikai ir politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl Modesto Petraičio kandidatūra yra netinkama. 

Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis pareiškė atsiimąs savo siūlymą dėl 

Modesto Petraičio kandidatūros ir pasiūlė į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą deleguoti 

Tauragės regiono plėtros tarybos narę Dianą Vaitiekienę. 

Valdemaras Jasevičius pasiūlė į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą deleguoti Ireną 

Ričkuvienę, Vyriausybės atstovę Tauragės apskrityje. 

Jonas Gudauskas paprašė Dianos Vaitiekienės ir Irenos Ričkuvienės pasisakyti. 

Diana Vaitiekienė išreiškė sutikimą būti deleguota į Tauragės profesinio rengimo centro 

tarybą, informavo, kad su šios įstaigos veikla yra pažįstama, yra joje dirbusi ir glaudžiai 

bendradarbiauja kaip Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė. 

Skirmantas Mockevičius paklausė D. Vaitiekienės, ar nekils interesų konfliktas, jei ji bus 

atrinkta į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą. D. Vaitiekienė atsakė, kad nemano, jog kils 

interesų konfliktas. 

Irena Ričkuvienė išreiškė sutikimą būti deleguota į Tauragės profesinio rengimo centro 

tarybą, informavo, kad su šios įstaigos veikla yra pažįstama, yra joje dirbusi, taip pat gali sėkmingai 

atstovauti regiono plėtros tarybai, kadangi yra gerai pažįstama tiek su visų regiono savivaldybių 

veikla, tiek su regiono plėtros tarybos veikla. 

Daugiau klausimų pasiūlytoms kandidatėms nebuvo. 

Jonas Gudauskas supažindino Tarybos narius su parengtais sprendimų projektais, 

informavo, kad į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą siūloma deleguoti Jurbarko 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Jolitos 

Jablonskienės kandidatūrą. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai kandidatūrai į Smalininkų technologijų ir 

verslo mokyklos tarybą.  

Dėl kandidato į Tauragės profesinio rengimo centro tarybos narius Jonas Gudauskas 

paskelbė alternatyvų balsavimą: 

1. Deleguoti į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą Ireną Ričkuvienę – balsavo 5 „už“. 

2. Deleguoti į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą Dianą Vaitiekienę – balsavo 5 

„už“. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, Tarybos pirmininko balsas laikomas lemiamu, Jonas 

Gudauskas balsavo už Irenos Ričkuvienės kandidatūrą. 

 



4 

 

NUTARTA. 

1. Deleguoti į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą Jolitą Jablonskienę 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. 51/9S-1). 

2. Deleguoti į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą Ireną Ričkuvienę, Vyriausybės 

atstovę Tauragės apskrityje (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. 

51/9S-2). 

 

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

Pranešėjas – Rimantas Dapkus, Vyriausybės deleguotas Tarybos narys, supažindino Tarybos 

narius su parengtu Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui rašto 

projektu, kuris parengtas jam bendradarbiaujant su Diana Vaiteikiene, kuriame išdėstytas 2018-12-

13 vykusiame Tarybos posėdyje diskusijų apibendrinimas. Tarybos nariai pritarė rašto projekte 

išdėstytai nuomonei ir siūlymams. 

 

NUTARTA. Teikti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 

komitetui Tarybos nuomonę ir pasiūlymus apie švietimo ir mokslo įstaigų pertvarką regioniniu 

aspektu, kaip išdėstyta rašto projekte. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Vidas Bičkus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas, informavo, kad su Taryba pageidauja susitikti naujai paskirtas Vidaus 

reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius, paprašė Tarybos narių siūlyti jiems tinkamą datą iki 

2019 m. vasario pabaigos. 

Jonas Gudauskas pasiūlė suderinti datą el. paštu arba telefonu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


