
 
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO 

NR. 51/9S-23 „DĖL PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU“ 

PAKEITIMO 

 

2019 m. balandžio 15 d. Nr. 51/9S-14 

Tauragė 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 straipsniu,  

atsižvelgdama  į Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 10 d. raštą Nr. 19 

-1241 ,,Dėl prašymo pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. 

51/9S-23“  ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 1-145 ,,Dėl  

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m.  balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-171  ,,Dėl pritarimo 

AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projekto pripažinimui 

regioninės svarbos projektu“ pakeitimo“, Tauragės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a :  

Pakeisti Tauragės regiono  plėtros  tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. 51/9S-23 

„Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“  ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

            „TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 straipsniu,  

atsižvelgdama  į Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 10 d. raštą Nr. 19 

-1241 ,,Dėl prašymo pakeisti Tauragės regioninės tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 51/9S-

23 1 punktą“ ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 1-145 ,,Dėl  

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m.  balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-171  ,,Dėl pritarimo 

AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projekto pripažinimui 

regioninės svarbos projektu“  pakeitimo“, Tauragės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a : 

1. Pripažinti  AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos  

projektą (toliau – Projektas), numatomą įgyvendinti 1,2521 ha laisvame valstybinės žemės sklype 

(unikalus Nr. 4400-5201-7044)  Tauragėje, Gaurės g. 22G,  regioninės svarbos projektu,  atitinkantį 

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

regioninės svarbos projektais kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 

m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1184 „Dėl regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) 

infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Aprašas), nustatytus kriterijus: 
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1.1. Projekto investicijų vertė – ne mažesnė kaip 1 mln. eurų, jeigu investuojama į 

projektus, kuriais numatoma sukurti arba rekonstruoti regiono gyventojų, viešųjų ir privačių juridinių 

asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų poreikius tenkinančią inžinerinę 

infrastruktūrą, socialinę infrastruktūrą, kaip šių rūšių infrastruktūra apibrėžta Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo įstatyme, verslo aplinkos infrastruktūrą (pramoninius parkus, mokslo ir 

technologijų parkus, inkubatorius, verslo, konferencijų ir parodų centrus ir kitą infrastruktūrą, 

tiesiogiai naudojamą ekonominei veiklai vykdyti), mokslinių tyrimų infrastruktūrą (mokslo tyrimų 

centrus, laboratorijas, kitas priemones ir išteklius, kurie naudojami moksliniams tyrimams atlikti), 

taip pat privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities 

projektus, arba 250 tūkst. eurų, išskyrus investicijas į pastatų ir statinių statybą, rekonstravimą ir 

remontą, jeigu investuojama į socialinėms ir viešosioms paslaugoms teikti reikalingų produktų, 

technologijų, procesų, metodų sukūrimą ar tobulinimą, žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą, 

privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų paslaugų srities 

projektus; 

1.2. Projektą numatoma įgyvendinti vienoje iš Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 

patvirtintos 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234, 3.1.2 dalyje 

nurodytų integruotų teritorijų plėtros programų įgyvendinimo teritorijų; 

1.3. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto 

įgyvendinimo pabaigos išlaikyta ne mažiau kaip 15 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis 

bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis 

savivaldybės, kurioje numatyta įgyvendinti projektą, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, 

jeigu projektą numatoma įgyvendinti savivaldybėje, kurioje yra 15 000 ir daugiau gyventojų; 

1.4. Per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 33 procentai 

sukuriamos produkcijos arba paslaugų bus eksportuojama. 

2. Pavesti Tauragės rajono savivaldybei: 

2.1. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti Tauragės regiono plėtros tarybai 

informaciją apie Projekto įgyvendinimą, pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimą pagal šio 

sprendimo 1 punkte įvardytus kriterijus ir jiems Apraše nustatytus atsiskaitymo už jų įgyvendinimą 

terminus; 

2.2. sužinojus aplinkybes, dėl kurių Projektas neatitinka ar neatitiks šio sprendimo 1 

punkte nurodytų kriterijų, pagal kuriuos Projektui suteiktas regioninės svarbos projekto statusas, ne 

vėliau kaip per 2 savaites nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos apie jas raštu informuoti Tauragės 

regiono plėtros tarybą.“ 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas 


