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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 straipsniu, 

atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019-03-08 raštą Nr. T27-42 „Dėl projekto 

pripažinimo regioninės svarbos projektu“ ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 

28 d. sprendimą Nr. T2-66 „Dėl siūlymo pripažinti UAB „Naista“ projektą regioninės svarbos 

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

1. Pripažinti UAB „Naista“ gamyklos statybos projektą (toliau – Projektas), numatomą 

įgyvendinti 2,0396 ha laisvame valstybės žemės sklype, adresu Statybininkų g. 2F, Jurbarkas, 

regioninės svarbos projektu, atitinkantį šiuos Regioninės svarbos projektų kriterijų apraše nustatytus 

kriterijus: 

1.1. 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. 

1.2. Į projektą ir su projektu susijusią veiklą, tai yra pagal projektą sukurtos infrastruktūros 

būklės palaikymą, įrangos atnaujinimą, gamybos vykdymą ir (ar) paslaugos teikimą ir kitą projekto 

vykdytojo ar partnerio (-ių) veiklą, kurią vykdyti sudaro sąlygas įgyvendintas projektas, per 5 metus 

nuo projekto įgyvendinimo pradžios numatoma pritraukti privačių tiesioginių vidaus ar užsienio 

investicijų, sudarančių ne mažiau kaip  25 procentus projekto vertės, jeigu investuojama į šio 

aprašo 4.1 papunktyje nenurodytas veiklas. 

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 Jurbarko rajono savivaldybei: 
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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 Regioninės svarbos projektų kriterijų 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  


