
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. lapkričio 26 d. Nr. 51/9P-12 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 20 d. 14 val., Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje. 

Posėdžio pirmininkas: regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Dovydas Kaminskas, 

Tauragės rajono savivaldybės meras (Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Skirmantas 

Mockevičius į posėdį atvyko pavėlavęs, todėl pirmininkauti posėdžiui pavesta Tarybos pirmininko 

pavaduotojui). 

Posėdžio sekretorė – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo: Tauragės regiono plėtros tarybos nariai (toliau – Taryba), Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) 

vedėjas Vidas Bičkus, vyr. specialistai Asta Levickaitė ir Severinas Bartašius,  Aplinkos 

ministerijos, UAB „Smart Continent LT“, savivaldybių administracijų, regiono vandentvarkos 

įmonių atstovai  (dalyvių sąrašas pridedamas).  

Posėdyje dalyvavo 9 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių. Nedalyvavo: Rimantas 

Dapkus, Gintaras Bertašius, Eglė Stebulienė, Giedrė Stulginskienė, Virginijus Liepis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Diskusijos:  

2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių stambinimo plano pristatymas. 

2.2. Apie „Karšuvos“ regiono plėtros kryptis ir galimybes.  

3. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

4. Teisės aktų derinimas: 

4.1. Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo 

regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo pakeitimas. 

4.2. Priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas. 

5. Tauragės regiono projektų sąrašų keitimas: 

5.1. Priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ sąrašo keitimas. 

5.2. Priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ sąrašo 

keitimas. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Dovydas Kaminskas pradėjo posėdį suteikdamas sveikinimo žodį 

Pagėgių savivaldybės merui Vaidui Bendaravičiui, informavo, kurie Tarybos nariai nedalyvauja 

posėdyje, informavo, kad Tarybos narys Rimantas Dapkus iš anksto raštu informuodamas, kad 

nedalyvaus posėdyje, pateikė Tarybos nario nuomonės lapą (pridedama), supažindino su jo turiniu, 

supažindino su darbotvarkės projektu, pasiūlė pritarti parengtai darbotvarkei. 

Pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo, darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Diskusijos: 

2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių stambinimo plano pristatymas. 

Pranešėja Agnė Kniežaitė-Gofmanė informavo, kad Aplinkos ministerijos užsakymu UAB 

„Smart Continent LT“ atliko Lietuvos vandenvarkos sistemos tyrimą, kurio rezultatų apžvalgą 

pristatė Justas Jasevičius (pranešimas pridedamas). 
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Diskusijoje dalyvavo: pranešėjai, Tarybos nariai, posėdyje dalyvaujantys regiono 

savivaldybių vandentvarkos įmonių atstovai. 

 

2.2. Apie „Karšuvos“ regiono plėtros kryptis ir galimybes. 

Pranešėjas Antanas Gedvilas pateikė informaciją (pranešimas pridedamas). 

Skirmantas Mockevičius siūlo Tarybos nariams palaikyti pranešėjo iniciatyvas dėl 

Žemaitijos kunigaikščių atminimo medalių projekto, visų regiono savivaldybių merai pritarė 

apdovanojimui, pasirašė jo nuostatus. 

 

3. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė, supažindino su parengtu regiono plėtros plano dalies 

„Priemonių planas“ pakeitimo projektu. Informavo, kad Tarybos Darbo grupė pateiktam projektui 

pastabų nepateikė, Vidaus reikalų ministerija pateikė teigiamą išvadą dėl plano pakeitimo projekto. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Dovydas Kaminskas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Tarybos nariai Sigitas Mičiulis ir Darius Stankus informavo, kad jie nusišalina nuo šio 

sprendimo priėmimo, nes yra Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai kartu su AB 

„Vilkyškių pieninė“, kurios projektas siūlomas įtraukti į regiono plėtros planą, vadovu. 

Posėdžio sekretorė informavo, kad nusišalinus dviem tarybos nariams nebebus Tarybos 

narių daugumos, reikalingos sprendimui priimti. 

Tarybos nariai nepritarė Sigito Mičiulio ir Dariaus Stankaus nusišalinimui. 

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 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. 51/9S-38). 

 

4. SVARSTYTA. Teisės aktų derinimas: 

4.1. Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo 

regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo pakeitimas 

Pranešėjas Vidas Bičkus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas, supažindino Tarybos narius su Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 2019-11-06 raštu Nr. 1D-5527 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo pakeitimo projekto derinimo“ pateiktu derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl Regionų 

socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos 

projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu, su Tarybos Darbo grupės pateiktomis 

pastabomis, pasiūlė darbo grupės pastabas papildyti siūlymu išbraukti derinamo dokumento 5.4. 

papunktį, kaip perteklinį reikalavimą. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Dovydas Kaminskas supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui, Darbo grupės ir Vido Bičkaus pateiktoms pastaboms 

pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 

Pateikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019-11-06 

raštu Nr. 1D-5527 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto derinimo“ 

pateiktam derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės 

plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. lapkričio 20 d. 

sprendimas Nr. 51/9S-39). 

 

4.2. Priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas. 

Pranešėjas Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas, supažindino su 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“ projektu, su UAB Tauragės atliekų tvarkymo 

centro atstovų pateiktomis pastabomis. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Dovydas Kaminskas supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui su pasiūlytomis pastabomis pritarta bendru Tarybos narių 

sutarimu. 

 

NUTARTA. Pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2019-11-12 raštu Nr. 1D-5643 „Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo“ 

pateikto 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“ projekto (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. 

51/9S-40). 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono projektų sąrašų keitimas. 

5.1. Priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ sąrašo keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su parengtu priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo projektu. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Dovydas Kaminskas supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ 

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-30 

„dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės   07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. 

lapkričio 20 d. sprendimas Nr. 51/9S-41). 
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5.2. Priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ sąrašo 

keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su parengtu priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo projektu. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Dovydas Kaminskas supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 51/9S-23 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

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

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. 51/9S-42). 

 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

PRIDEDAMA. 47 lapai. 

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Dovydas Kaminskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

 

 


