
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-07-27 Nr. 51/9P-14 

Tauragė 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. liepos 23 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. liepos 27 d. 

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

Taryba) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas.   

Posėdyje dalyvavo 9 iš 14 Tarybos narių, užpildydami Tauragės regiono plėtros tarybos 

nario balsavimo lapą ir Tauragės regiono plėtros tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės 

akto projekto lapą (Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 2 ir 5 priedai): 

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas; 

3. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

4. Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

5. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

6. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

7. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

8. Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau 

kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

2. Priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Tauragės regiono projektų 

sąrašo keitimas. 

3. Priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo derinimas. 

 

1. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

Balsavo: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nusišalino – 0. 

 

 NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Tauragės 

regiono projektų sąrašo keitimas. 

Balsavo: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nusišalino – 0.  
 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

3. SVARSTYTA. Priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo 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“ – 9, „prieš“ – 0, nusišalino – 0.  
 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorius Severinas Bartašius 


