
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO  

 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. vasario 24 d. Nr. 51/9P-3 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 17 d. 13 val., Jurbarke. 

Posėdžio pirmininkas – regiono plėtros tarybos pirmininkas Jurbarko rajono savivaldybės 

meras Skirmantas Mockevičius. 

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, Užimtumo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėja 

Andžela Jakienė, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis, Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės vadas  pulkininkas Rimantas Timinskis, UAB 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro, VšĮ Savivaldybių žinios, savivaldybių administracijų 

atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas).  

Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių. Nedalyvavo: Gintaras 

Bertašius, Eglė Stebulienė,  Virginijus Liepis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės veikla po 

įvykusios pertvarkos.  

3. Funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimas. 

4. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2020 m. derinimo. 

5. Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų 

tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų 

tvarkymo srityje teikimo. 

6. Priemonės 05.4.1-LVPA-R-821-71 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas. 

7. Priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ sąrašo keitimas. 

8. Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2019 m. įgyvendinimo 

ataskaita. 

9. Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2019 m. ataskaita. 

10. Informacija apie regioninės svarbos projektų įgyvendinimo eigą. 

11. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino susirinkusius Tauragės regiono 

plėtros tarybos (toliau – Taryba) narius, posėdžio svečius, informavo, kurie Tarybos nariai 

nedalyvauja posėdyje, supažindino su darbotvarkės projektu, pasiūlė 3 darbotvarkės klausimą 

„Funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimas“ svarstyti kartu su 8 darbotvarkės klausimu 

„Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2019 m. ataskaita“. 
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Pasiūlymui dėl darbotvarkės 3 klausimo svarstymo kartu su Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos 2019 m. įgyvendinimo ataskaita pritarta bendru Tarybos narių 

sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio 

rinktinės veikla po įvykusios pertvarkos.  

Pranešėjas Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės vadas  

pulkininkas Rimantas Timinskis pateikė pristatymą apie Pagėgių pasienio rinktinės veiklą 

(pridedama), kuriame supažindino posėdžio dalyvius su pasienio rinktinės veikla, saugoma 

teritorija, turimais resursais. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Tarybos pirmininkas kartu su kitais regiono savivaldybių merais pasveikino rinktinės vadą 

su paskyrimu, palinkėjo sėkmingos tarnybos. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2020 m. 

derinimo. 

Pranešėja – Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 

klientų aptarnavimo departamento patarėja Andžela Jakienė, pristatė informaciją „Aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių programos 2020 m.“ (pridedama). 

Klausimus pranešėjai teikė Tarybos nariai: Sigitas Mičiulis, Darius Stankus, Rimantas 

Dapkus. 

Rimantas Dapkus prašė teikiant derinti programas kitais metais, pateikti analizę apie 

profesinį išsilavinimą turinčių darbuotojų poreikį regione, apie baigusiųjų profesines mokyklas 

įsidarbinimo statistiką, leidžiančią prognozuoti regiono profesinių mokymo įstaigų priimamų 

mokinių skaičių. R. Dapkus atkreipė dėmesį, kad būtų tikslinga klausimus dėl užimtumo programų 

derinimo ir profesinių mokyklų mokinių skaičiaus tvirtinimo svarstyti tame pačiame posėdyje. 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

Protokolinis sprendimas:  

1. Pritarti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programoms 2020 m. 

2. Užimtumo tarnybai teikiant derinti programas kitais metais, pateikti analizę apie 

profesinį išsilavinimą turinčių darbuotojų poreikį regione, apie baigusiųjų profesines mokyklas 

įsidarbinimo statistiką, leidžiančią prognozuoti regiono profesinių mokymo įstaigų priimamų 

mokinių skaičių. Pagal galimybę klausimus dėl užimtumo programų derinimo ir profesinių 

mokyklų mokinių skaičiaus tvirtinimo svarstyti tame pačiame posėdyje. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių 

vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo. 

Pranešėjai:  UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) direktoriaus 

pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Virginijus Noreika, Atliekų tvarkymo skyriaus 

vadovė Vilmantė Krištopaitienė pateikė pristatymą „Tauragės regiono plėtros tarybos ataskaita apie 

atliekų tvarkymą 2019 m.“ (pridedama), kuriame išdėstyta informacija, kurią privaloma teikti 

Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacine sistema, taip pat 2019 metų rodiklių palyginimą su 2018 m. 

Klausimus pranešėjams pateikė Tarybos nariai Sigitas Mičiulis, Daivaras Rybakovas, 

Dovydas Kaminskas, Skirmantas Mockevičius, Darius Stankus. 

Skirmantas Mockevičius paprašė patikslinti Informacijos apie komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą dalį „Numatoma kurti regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra“, TRATC atstovams 

išsiaiškinti su Aplinkos apsaugos agentūra dėl pateiktoje ataskaitoje numatytų plėtros priemonių 

būtinumo, jei galima, pateikti alternatyvius siūlymus dėl plėtros priemonių. 

Skirmanto Mockevičiaus pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 
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Daugiau klausimų ir pasiūlymų pranešėjams nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė papildyti jį siūlymu dėl alternatyvių numatomų kurti regioninės atliekų tvarkymo 

infrastruktūros priemonių. 

Parengtam sprendimo projektui, papildytam įpareigojimu UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centrui iki 2020 m. kovo 1 d. pateikti Tauragės regiono plėtros tarybai alternatyvius 

siūlymus dėl numatomų kurti regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros priemonių, pritarta bendru 

Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 

1. Pritarti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktai informacijai apie 

regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje. 

2. Įpareigoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą iki 2020 m. kovo 1 d. 

pateikti Tauragės regiono plėtros tarybai alternatyvius siūlymus dėl numatomų kurti regioninės 

atliekų tvarkymo infrastruktūros priemonių.  

3. Įgalioti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą pateikti pridedamą 

informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų 

apskaitos informacine sistema (GPAIS).  

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. 51/9S-7). 

 

5. SVARSTYTA. Priemonės 05.4.1-LVPA-R-821-71 „Savivaldybes jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

keitimas. 

Pranešėjas – Severinas Bartašius pateikė informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 2020-02-03 raštu Nr. 1D-601 pateiktą derinti priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-

821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą, jame numatomus atlikti pakeitimus: 

atsižvelgiant į pakeistas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, taip pat perskirstytas 

Priemonės lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus; Regionų 

projektų sąrašas visam Priemonės lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2020 m. balandžio 1 d., o 

paraiškų finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas – ne ilgesnis nei iki 

2020 m. birželio 1 d.; Tauragės regionas įgyvendina vieną bendrą visų savivaldybių projektą: 

nesuplanuotas likutis regione  yra tik 1 584 Eur, kurį pagal keičiamą PFSA turėtume suplanuoti 

2020 m., jei yra poreikis, galima kreiptis dėl papildomo finansavimo. 

Pranešėjas informavo, kad pateiktam derinti projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui 

Tarybos Darbo grupė pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė Tarybos nariams išklausyti trumpą informaciją apie regione 

įgyvendinamą projektą  „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros 

plėtra Tauragės regione“, jo eigą, pasiektus rezultatus. Tarybos nariams pritarus, projektą pristatė 

Gaiva Mačiulaitienė, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjams nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė jam pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-02-03 raštu Nr. 1D-601 

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

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

Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo derinimo“ pateiktą derinti 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
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gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-

LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą derinti be pastabų. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. 51/9S-8). 

 

6. SVARSTYTA. Priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas“ sąrašo keitimas. 

Pranešėja – Asta Levickaitė pateikė informaciją apie parengtą priemonės 08.1.3-CPVA-R-

609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

projektą, kuriame siūloma pakeisti preliminarių projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumas pagal 

baigtiems įgyvendinti projektams faktiškai išmokėtas lėšas, o įgyvendinamų projektų – pagal 

pasirašytas projektų sutartis, informavo, kad pakeitus sąrašą lieka nesuplanuotas ES lėšų likutis 

15 410,81 Eur, kurį būtų galima panaudoti, jei Sveikatos apsaugos ministerija leis, naujiems 

projektams finansuoti, paminėjo, kad Darbo grupė pastabų parengtam sprendimo projektui 

nepateikė, taip pat, kad Darbo grupė siūlo lėšų likutį panaudoti tų sveikatos priežiūros įstaigų, 

kurios dar negavo finansavimo pagal šią priemonę, projektams finansuoti. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė jam pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71, 

patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 51/9S-35 „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

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

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl sutikimo suplanuoti 

nesuplanuotą ES fondų lėšų limito dalį (15 410,81 Eur) regiono projektams finansuoti. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. 51/9S-9). 

 

7. SVARSTYTA. Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2019 m. 

įgyvendinimo ataskaita. 

Pranešėja – Asta Levickaitė pateikė apibendrintą informaciją apie Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2019 m. (pridedama). 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Pasiūlymus dėl Integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo pristatė Centrinės 

projektų valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis, pateikdamas pristatymą „Tauragė+ 

funkcinės zonos strategijos rengimas“ (pridedama).  

Gedimino Česonio pasiūlytiems veiksmams, siūlomiems įtraukti į Tauragės regiono 

integruotą teritorijų vystymo programą pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė Tarybos sprendimu pritarti parengtai Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019 m. ataskaitai, papildant ją siūlymais 

dėl integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo: 

1. Išbraukti Produkto rodiklius „1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.)“ ir „1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius 
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(vnt.)“, kadangi programoje nėra suplanuota priemonių įgyvendinimo veiksmų, siekiančių šių 

rodiklių. 

2. Papildyti programos įgyvendinimo teritoriją susieta Šilalės rajono teritorija. 

3. Papildyti Tauragės regiono integruotą teritorijų vystymo programą Tauragės+ funkcinės 

zonos strategijos kompleksine priemone. 

Siūlymams dėl programos pakeitimo pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA. 

1. Pritarti Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2019 m. įgyvendinimo 

ataskaitai. 

2. Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl Tauragės regiono in-

tegruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo. 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. 51/9S-10). 

 

8 SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos 2019 m. ataskaita. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, pristatė pranešimą apie Tauragės regiono plėtros tarybos veiklą 

2019 metais (pridedama). 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

 

9. SVARSTYTA. Informacija apie regioninės svarbos projektų įgyvendinimo eigą. 

Pranešėjas – Ernestas Sinkus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir 

strateginio planavimo skyriaus vedėjas, informavo, kad, vadovaudamasi Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2019-04-03 sprendimo 51/9S-8  2.1 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 

teikia informuoja Tauragės regiono plėtros tarybą apie UAB „Naista“ gamyklos statybos regioninės 

svarbos projekto įgyvendinimą: 

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2019 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 51/9S-8 UAB „Naista“ gamyklos statybos 

projektas buvo pripažintas regioninės svarbos projektu, 2019 m. balandžio 9 d. sudarė Valstybinės 

žemės nuomos sutartį Nr. G3-33 dėl 2,0396 ha ploto žemės sklypo, esančio Jurbarko r. sav., 

Jurbarko m., Statybininkų g. 2F. 

2. UAB „Naista“ 2019 m. spalio 24 d. prašymu Tauragės regiono plėtros taryba 2019 m. 

gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/9S-45 gamyklos statybos projektą įtraukė į Tauragės regiono 

plėtros planą.  

3. Regioninės svarbos projektų kriterijų apraše nustatytų kriterijų įmonė dar nėra 

įgyvendinusi, nes ūkinės komercinės veiklos išnuomotame sklype kol kas nevykdo. 

Vadovaudamasis valstybinės žemės nuomos sutarties 7.3 punktu nuomininkas įsipareigoja per 18 

mėn. nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą, o 7.4. punktu – 

per 24 mėn. pradėti statybos darbus žemės sklype. Atsižvelgiant į nustatytus terminus, įmonė savo 

įsipareigojimus privalo pradėti vykdyti 2020 metais.  

 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius informavo, kad Tarybos nariai su posėdžio medžiaga el. paštu gavo 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2020-02-03 rašąs Nr. 19-512 „Dėl informacijos apie 

regioninės svarbos projekto įgyvendinimą“, kuriame teikiama informacija apie regioninės  svarbos 

projekto ,,AB ,,Vilkyškių pieninė” įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statyba“ 

įgyvendinimą pagal Tauragės regiono plėtros 2014-2020 m. plane nustatytus kriterijus. 

Klausimų ir pasiūlymų dėl pateiktos informacijos nebuvo. 

 

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

1. Rimantas Dapkus pateikė informaciją apie projekto 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 

„Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ 

įgyvendinimo eigą. Klausė savivaldybių atstovų, ar regiono bendruomenės pageidautų dalyvauti 

kaip partneriai projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo 
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galimybių didinimas“, kurio paraišką planuoja teikti Lietuvos regioninių tyrimų institutas dėl 

finansavimo iš 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo (APF) 1 poveikio 

sričiai „Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose“. Projekto tikslas – vietos savivaldos ir 

regioniniu lygmeniu veikiančių vietos bendruomenių narių pilietinio aktyvumo ir lyderių gebėjimų 

stiprinimas bei piliečių skatinimas įsitraukti į tarpinstitucines partnerystes su vietos valdžia, verslu 

ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją ir gerinant gyvenimo kokybę.  

Savivaldybių merai pažadėjo informuoti savo rajonų bendruomenes. 

2. Romualdas Vaitkus, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius pateikė informaciją 

apie Tauragės regiono atstovavimą parodoje Adventur 2020. 

3. Vidas Bičkus, dėl stovyklos organizavimo Ternopilio apskrities (Ukraina) vaikams, dėl 

dalyvavimo investiciniame forume Ukrainoje 2020 m. gegužės mėnesį. Savivaldybių merai pritarė 

stovyklos organizavimui ir Tauragės regiono delegacijos vykimui į investicinį forumą. 

 

PRIDEDAMA. 106 lapai. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


