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Rašytinės procedūros pradžia 2018 m. spalio 25 d., pabaiga 2018 m. spalio 29 d. 

Rašytinę procedūrą vykdė Regiono plėtros tarybos Sekretoriato funkcijas vykdantis Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius.   

Procedūroje dalyvavo: Regiono plėtros tarybos nariai.  

  

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS OBJEKTAS:  

 

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 

prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo.  
Sprendimui priimti skubos tvarka buvo pritaikyta rašytinės tvarkos procedūra, kaip numato 

Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Tauragės Regiono plėtros tarybos 

2017 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/9S-29, 39.1; 39.2; 40; 41; 42.2; 44; 47 punktų nustatyta 

tvarka. Sprendimo projektas ir medžiaga buvo išsiųsta Regiono plėtros tarybos nariams bei 

socialiniams ir ekonominiams partneriams. Darbo grupės nariai pritarė sprendimo projektui 

(Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės 2018-10-25 posėdžio protokolas Nr. 51/9VL-25). 

Pateiktam sprendimo projektui pritarė 11 iš 14 Regiono plėtros tarybos narių, užpildydami 

Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapus (Tauragės regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento 5 priedas): AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius Gintaras 

Bertašius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Rimantas Dapkus, Šilalės rajono 

savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras 

Jasevičius, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Jurbarko rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Saulius Lapėnas, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, Jurbarko 

rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys 

Darius Stankus, AB Kauno Tiltai valdybos narys ir ekonomikos direktorius Eugenijus Urlikas, 

Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė; procedūroje nedalyvavo: Klaipėdos 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Viktoras Krolis, Pagėgių savivaldybės 

mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė 

Stulginskienė (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-10-29 sprendimas Nr. 51/9S-52). 

(Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei dėl sprendimų gaunama 

daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių užpildytų Tarybos nario balsavimo lapų). 

 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 

51/9S-31 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Sprendimui priimti skubos tvarka buvo pritaikyta rašytinės tvarkos procedūra, kaip numato 

Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento, patvirtinto Tauragės Regiono plėtros tarybos 

2017 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/9S-29, 39.1; 39.2; 40; 41; 42.2; 44; 47 punktų nustatyta 

tvarka. Sprendimo projektas ir medžiaga buvo išsiųsta Regiono plėtros tarybos nariams bei 

socialiniams ir ekonominiams partneriams. Darbo grupės nariai pritarė sprendimo projektui 

(Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės 2018-10-25 posėdžio protokolas Nr. 51/9VL-25). 
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Pateiktam sprendimo projektui pritarė 11 iš 14 Regiono plėtros tarybos narių, užpildydami 

Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapus (Tauragės regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento 5 priedas): AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius Gintaras 

Bertašius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Rimantas Dapkus, Šilalės rajono 

savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras 

Jasevičius, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Jurbarko rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Saulius Lapėnas, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, Jurbarko 

rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys 

Darius Stankus, AB Kauno Tiltai valdybos narys ir ekonomikos direktorius Eugenijus Urlikas, 

Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė; procedūroje nedalyvavo: Klaipėdos 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Viktoras Krolis, Pagėgių savivaldybės 

mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė 

Stulginskienė (Tauragės regiono plėtros tarybos 2018-10-29 sprendimas Nr. 51/9S-53). 

(Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei dėl sprendimų gaunama 

daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių užpildytų Tarybos nario balsavimo lapų). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas 

 

 

 

Tarybos posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


