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DĖL PASIŪLYMO INVESTUOTI Į NAUJAI STEIGIAMĄ VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ
„ŽALIASIS REGIONAS“
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių
turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d.
nutarimu Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 7 ir 8 punktais teikiame pasiūlymą dėl sprendimo investuoti į naujai steigiamą viešąją
įstaigą „Žaliasis regionas“ (toliau – Įstaiga).
Įstaigą steigia Jurbarko rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė
ir Tauragės rajono savivaldybė. Įstaiga steigiama įgyvendinant Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategiją, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T266, Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-51, Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-138, Tauragės rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-99, ir siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos fondų ir
valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. J08-CPVA-V–02-0001 „Funkcinės
zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“, kurio partneriai yra visos
Įstaigą steigiančios savivaldybės.
Įstaigos veiklos tikslas – didinti Tauragės regiono konkurencingumą, sudarant sąlygas verslo
ir turizmo plėtrai ir investicijų pritraukimui, organizuojant viešojo transporto paslaugų teikimą bei
kuriant patrauklų Tauragės regiono įvaizdį. Įstaigos veiklos sritys:
• verslo plėtros skatinimas ir investicinio patrauklumo didinimas;
• sąlygų turizmo plėtrai gerinimas bei atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimas;
• viešojo transporto Tauragės regione paslaugų organizavimas ir patrauklumo didinimas;
• Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir
jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas;
• bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo iniciavimas, rengimas ir
įgyvendinimas;
• patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas.
Įsteigus Įstaigą ir jai pradėjus veiklą numatoma, kad Įstaigos veiklos srityse bus sudarytos
sąlygos efektyviau teikti viešąsias paslaugas regiono lygiu, padidinti savivaldybių bendradarbiavimą
ir gerosios patirties sklaidą.

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166,
el. p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188713933

Kaip Jurbarko rajono savivaldybės stojamasis įnašas Įstaigai būtų perduodamas Jurbarko
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Jurbarko rajono savivaldybės
biudžeto – 2500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų).
Pasiūlymas atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus šiuos kriterijus (atsižvelgiant į tai, kad Įstaiga steigiama
naujai ir jos veikla pradiniame etape apims viešųjų paslaugų teikimo optimaliausių organizavimo
būdų nustatymą vertinimo kriterijų vertine išraiška pateikti negalima, todėl pateikiama tik kokybinė
išraiška):
- investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas, nes steigiamos Įstaigos veiklos sritys apims
verslo plėtros skatinimą ir investicinio patrauklumo didinimą, sąlygų turizmo plėtrai gerinimą bei
atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimą bei viešojo transporto Tauragės regione paslaugų
organizavimą ir patrauklumo didinimą;
- investuojant bus siekiama savivaldybės ar visos šalies ekonominės ir socialinės sanglaudos
Europos Sąjungos erdvėje, taip pat regionų ar pasaulio mastu, nes steigiamos Įstaigos viena iš
veiklos sričių apims bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo iniciavimą, rengimą ir
įgyvendinimą;
- investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės
ir prieinamumas), įsteigus įstaigą bus pagerintas viešojo transporto paslaugos teikimas, ji bus
teikiama viešąją paslaugą organizuojant regiono lygiu;
- iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba
užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų
valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas, nes Įstaigą steigiančių savivaldybių viešosios paslaugos
bus teikiamos efektyviau, jų vykdymą organizuojant bendrai su Įstaigą steigiančiomis
savivaldybėmis.
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