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Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. 

Tauragės regiono plėtros taryba - subjektas, įgyvendinantis nacionalinę regioninę politiką Tauragės 

regione ir tikslinėse teritorijose. Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono savivaldybių 

merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto 

asmens bei 5 socialinių ir ekonominių partnerių deleguotų narių. 

Įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo (Nr. XIII-583, 2017-06-30) pakeitimui, regionų 

plėtros tarybų sudėtys papildytos socialinių ir ekonominių partnerių atstovais. Šiandien galiojanti 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėtis patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 7 d. 

įsakymu Nr. 1V-334: 

 

Gintaras Bertašius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

Rimantas Dapkus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas; 

Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras; 

Viktoras Krolis, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

Saulius Lapėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

Darius Stankus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys; 

Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys; 

Giedrė Stulginskienė, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovė; 

Eugenijus Urlikas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

Diana Vaitiekienė, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovė. 

 

Tarybai vadovauja Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. 

Tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės meras. 

 

Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros 

tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros 

tvarka. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

   

Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatai ir darbo reglamentas patvirtinti Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/9S-14, darbo reglamentas pakeistas 2017 

m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/9S-29. 

 

2018 m. įvyko 26 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžiai (6 įprastiniai posėdžiai ir 20 

posėdžių taikant rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti 64 sprendimai. 

 

Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą Tauragės 

regione ir įgyvendinti  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 

(toliau – Veiksmų programa), Taryba priėmė sprendimus, kuriais buvo tvirtinami ar keičiami 

Tauragės regiono projektų sąrašai pagal atskiras 2014-2020 metų regioninio planavimo priemones, 

derinami teisės aktų, skirtų Veiksmų programos prioritetų įgyvendinimui, projektai. 

 

Taryba, vykdydama jai deleguotas funkcijas, per 2018 metus patvirtino 4 regioninių 

priemonių sąrašus iš 23 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 



investicijų veiksmų programos regioninių priemonių, priėmė 17 sprendimų dėl patvirtintų regiono 

projektų sąrašų keitimo. Į Tauragės regiono projektų sąrašus įtraukti 32 nauji projektai, planuojami 

įgyvendinti pagal regioninio planavimo priemones. 

 

Įgyvendinant į regiono projektų sąrašus įtrauktus regioninius projektus bus diegiamos 

darnaus judumo priemonės Tauragės mieste, atnaujinama sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, 

gerinama sveikatos paslaugų kokybė, vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra 

bei modernizavimas, gerinamas kraštovaizdis. 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius (Sekretoriatas). 

Efektyviam Tarybos darbui užtikrinti veikia darbo grupė iš regiono savivaldybių 

administracijų atstovų, Sekretoriato darbuotojų, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų bei 

regione veikiančių bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovų. 

  

2018 metais Taryba delegavo atstovus į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, derino 2018 metais priimamų į profesinio 

mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių, pripažino AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės 

pieno perdirbimo gamyklos statybos projektą regioninės svarbos projektu. 

 

Per 2018 metus Taryba 8 kartus tvirtino Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m., 

patvirtinto 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26, Priemonių plano keitimus. 

 

Taryba, įgyvendindama jai teisės aktų deleguotas funkcijas, išklausė informaciją apie 

Tauragės integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2017 metais. 

Tauragės regiono plėtros taryba pagal kompetenciją dalyvavo teisės aktų, susijusių su 2014-

2020 metų programavimo periodu, projektų derinime, teikė pastabas ir pasiūlymus (25 sprendimai). 

 

Įgyvendinant 17-osios Vyriausybės programą, Taryba 2018 metais atliko didelį darbą, 

rengiant Tauragės regiono Specializacijos ir kompetencijos didinimo programos ir jos konkretų 

Veiksmų planą. Klausimai buvo nagrinėjami Tarybos, darbo grupės posėdžiuose, darbiniuose 

susitikimuose su apskrities Verslininkų asociacija ir apskrities socialiniais ir ekonominiais 

partneriais. Vadovaujantis „Lietuvos regioninės politikos Baltąja knyga darniai ir tvariai plėtrai 

2017–2030“ (kuriai pritarta Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje 2017 m. gruodžio 15 

d.), parengtas Veiksmų planas su konkrečiomis priemonėmis pagal patvirtintas regiono 

specializacijos kryptis. Vidaus reikalų ministerijos sprendimu Tauragės regionas pasirinktas 2019 

metais įgyvendinti ekonominės specializacijos pilotinį projektą. 

 

Informacija apie regiono plėtros tarybos posėdžius ir jame svarstomus klausimus skelbiama 

Regioninės plėtros prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje adresu: 

http://www.lietuvosregionai.lt. 

 

PRIDEDAMA. Informacija apie Tarybos narių dalyvavimą posėdžiuose, 1 lapas.  

 

 

 

 

 

Parengė: 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Tauragės apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Asta Levickaitė 

2019-01-07  



Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2018 m. 

 

 

Vardas Pavardė 

 

Dalyvavo 

žodiniuose 

posėdžiuose 

Žodinių 

posėdžių iš 

viso 

Dalyvavo 

rašytinėse 

procedūrose 

Rašytinių 

procedūrų iš 

viso 

Lankomumas  

Jonas Gudauskas 5 5 19 21 95% 

Valdemaras Jasevičius 5 5 17 21 90% 

Virginijus Komskis 5 5 18 21 93% 

Sigitas Stonys 5 5 16 21 88% 

Sigitas Mičiulis 4 5 18 21 83% 

Darius Stankus 5 5 14 21 83% 

Skirmantas Mockevičius 5 5 19 21 95% 

Saulius Lapėnas 4 5 18 21 83% 

Rimantas Dapkus 3 5 20 21 78% 

Viktoras Krolis 1 3 3 15 27% 

Eugenijus Urlikas 1 3 12 15 57% 

Gintaras Bertašius 0 3 8 15 27% 

Diana Vaitiekienė 3 3 12 15 90% 

Giedrė Stulginskienė 2 3 7 15 57% 

 


