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POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 
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Tauragė 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. gegužės 22 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. gegužės 25 d. 

Posėdžio pirmininkas – Skirmantas Mockevičius, Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – 

Taryba) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Asta Levickaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 14 iš 14 Tarybos narių, užpildydami Tauragės regiono plėtros tarybos 

nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą (Tauragės regiono plėtros tarybos 

darbo reglamento1 5 priedas): 

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

3. Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

4. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas; 

5. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

6. Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė; 

7. Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

10. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

11. Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

12. Darius Stankus, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

13. Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo; 

14. Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė. 

 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau 

kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo projektų derinimas. 

2. Vidaus reikalų ministerijos priemonių įgyvendinimo plano (PĮP) keitimo projekto 

derinimas. 

3. Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių pakeitimo 

projekto derinimas. 

 

1. SVARSTYTA. Susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo projektų derinimas. 

Balsavo: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nusišalino – 0. 

 

 NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Vidaus reikalų ministerijos priemonių įgyvendinimo plano (PĮP) 

keitimo projekto derinimas. 

                                                 

1 Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 

d. sprendimu Nr. 51/9S-14 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ 
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Balsavo: „už“ – 12, „prieš“ – 1 (Eglė Stebulienė), nusišalino – 0.  

Tarybos narys R. Dapkus nebalsavo nei „už“, nei „prieš“, nurodydamas argumentus: 

„SUSILAIKAU, nes negaliu nepritarti, kadangi yra tikrai labai svarbių ir gerų pakeitimų, tačiau 

negaliu ir pritarti, nes neįvertinta situacija, kuriai ypatingai reikšmingą neigiamą poveikį daro 

COVID-19 iššaukta krizė ir jai suvaldyti nėra numatyta konkrečių priemonių; taip pat yra 

elementarių klaidų, bei kai kurie numatyti pasiekimo rodikliai yra didinami, nors labai tikėtina, kad 

dėl dabar kylančios krizės jie nebus pasiekti.“ 
 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 

pakeitimo projekto derinimas. 

Balsavo: „už“ – 12, „prieš“ – 2 (Rimantas Dapkus ir Eglė Stebulienė), nusišalino – 0.  

Rimantas Dapkus nurodė argumentus: „Negaliu pritarti Įsakymo projektui, kuris parengtas, 

„siekiant: – įgyvendinti išorės ekspertų atlikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų, skirtų 

integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimo rekomendacijas dėl integruotų 

teritorijų vystymo programų (toliau – ITVP) įgyvendinimo stebėsenos ir viešinimo tobulinimo“, nes 

„2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimas“ 

2018 m. liepos 27 d. pateiktoje Galutinės ataskaitos redakcijoje aptarta situacija iš esmės skiriasi nuo 

šiomis dienomis besiklostančios dėl COVID-19 iššauktos krizės situacijos, todėl labai abejotina dėl 

tikslingumo vadovautis ankstesnei situacijai pritaikytomis rekomendacijomis, o taip pat iš pateiktų 

Įsakymo ir jo priedų kyla daug abejonių dėl galimybės „– padidinti ITVP keitimo procedūros 

efektyvumą“, nes numatyta akivaizdžiai labai didelė biurokratinė našta, kurios vykdymui reikės 

nemažų išteklių; o taip pat dėl dabartinės krizės iššauktų padarinių gali būti nepasiekti anksčiau 

suplanuoti rodikliai ir dėl to labai neaišku, kokios sankcijos gali atsirasti pagal „Integruotų teritorijų 

vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių“ 66 punktą; bei pagal šias gaires numatomi 

veiksmai, kurių gali nepavykti įgyvendinti, jeigu bus priimtas dabartinės redakcijos Regioninės 

plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/89ff8f1098de11eaa51db668f0092944?jfwid=-16pzxb474m“. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


