
 
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“ I 

PUNKTO  PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 51/9S-26 

Tauragė 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 straipsniu,  

atsižvelgdama  į Tauragės rajono savivaldybės mero 2020 m. gegužės 6 d. raštą Nr. 19-1865 ,,Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 51/9S-23 „Dėl projekto 

pripažinimo regioninės svarbos projektu“ I punkto 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. sprendimo Nr. 51/9S-23 

„Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„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: 

1.1. Projekto investicijų vertė – 34,7 mln. Eur (be PVM) ; 

1.2. Projektą numatoma įgyvendinti Tauragės mieste, 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 50 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis 

bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis 

Tauragės rajono savivaldybės vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis; 

1.4. Per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 90 procentai 

sukuriamos produkcijos  bus eksportuojama.“ 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 


