
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 51/9P-7 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 14 d. 9 val. 

Posėdžio pirmininkai: Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta Tauragės 

regiono plėtros tarybos narė, Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras. 

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

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė Norkienė, Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja, atliekanti grupės vadovo funkcijas Rasa 

Tamulevičiūtė, grupės vyresnysis patarėjas Andrius Valickas, Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktorė Elida Drapienė, Tauragės regiono plėtros tarybos nariai, 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus 

(toliau – Sekretoriatas) vedėjas Vidas Bičkus, vyr. specialistė Asta Levickaitė, VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ Projektų valdymo departamento Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė 

(dalyvių sąrašas pridedamas).  

Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių. Nedalyvavo, iš anksto 

informavę apie atostogas, Virginijus Liepis ir  Giedrė Stulginskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Tauragės regiono plėtros tarybos darbo 

reglamento pristatymo. 

3. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų. 

4. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m. 

Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, finansavimo galimybių pristatymas.  

5. Dėl įgaliojimų Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkui  suteikimo. 

6. Dėl darbo grupės dėl Tauragės regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų 

projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, sudarymo. 

7. Dėl atstovų delegavimo: 

7.1. Į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos regionų komitete narius. 

7.2. Į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos vietos ir regionų valdžios kongrese narius. 

7.3. Į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos 

delegacijas. 

7.4. Į integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

8. Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų 

tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų 

tvarkymo srityje teikimo GPAIS. 

9. Dėl  Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 

„Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

10. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonių Nr. 

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 

09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų 

projektų derinimo. 

11. Kiti klausimai. 
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1. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkė – Eglė Stebulienė, pasveikino Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau 

– Taryba) narius, pakvietė kiekvieną prisistatyti, taip pat pateikė kiekvienam Tarybos nariui 

pasirašyti Sekretoriato parengtas nešališkumo deklaracijas, suteikė žodį posėdyje dalyvaujančiai 

Seimo narei Aušrinei Norkienei bei Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktorei Elidai Drapienei. 

Vėliau pereita prie darbotvarkės svarstymo. 

Pranešėjas – Eglė Stebulienė, supažindino su pateikta posėdžio darbotvarke, informavo, kad 

gautas prašymas pakeisti 10 p. darbotvarkės klausimą iš „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 

m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ į „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų projektų derinimo“, 

paprašė Tarybos narių pritarti darbotvarkei. 

Klausimų ir pasiūlymų dėl darbotvarkės turinio nebuvo. 

Darbotvarkei, su pakeistu 10 p. klausimu pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

NUTARTA: 

Pritarti Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio 2019-08-14 darbotvarkei, pakeičiant 10 p. 

klausimą iš „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-36 

„Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros 

paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ į „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimų projektų derinimo“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Tauragės regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento pristatymo. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, supažindino Tarybos narius su galiojančiais Tauragės regiono 

plėtros tarybos nuostatais bei darbo reglamentu, informavo, kad kiekvienas Tarybos narys 

atsakingas už viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją. Tuo tikslu Tarybos narys, 

matydamas, kad jo dalyvavimas Tarybai rengiant, svarstant ar priimant sprendimus svarstomu 

klausimu gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nusišalina. Apie tai 

yra pažymima Tarybos posėdžio protokole ir, jeigu organizuojamas Tarybos posėdis rašytinės 

procedūros tvarka, Tarybos nario balsavimo lape. 

Tarybos nariai apie galimus korupcijos ar sukčiavimo atvejus gali pranešti Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Vidaus reikalų 

ministerijos interneto svetainėse, Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje 

www.esinvesticijos.lt, Regioninės plėtros departamento prie VRM interneto svetainėje 

www.lietuvosregionai.lt; 

Jeigu Tarybos narys negali atvykti į Tarybos posėdį, apie tai raštu, elektroniniu paštu 

praneša Sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Tarybos posėdžio dienos, nurodydamas 
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priežastis, kodėl negali dalyvauti Tarybos posėdyje. Kartu su nurodytu pranešimu Tarybos narys 

gali pateikti Tarybai savo nuomonę numatomu (-ais) Tarybos posėdyje svarstyti klausimu (-ais) 

Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos posėdžio lape.  

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

 

3. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų. 

3.1. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimo. Pranešėja – 

Eglė Stebulienė, paprašė siūlyti kandidatus į Tarybos pirmininko postą. Vaidas Bendaravičius, 

Pagėgių savivaldybės meras pasiūlė Tarybos pirmininku rinkti Skirmantą Mockevičių, Jurbarko 

rajono savivaldybės merą. Kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo.  

Posėdžio pirmininkė Eglė Stebulienė paklausė ar Skirmantas Mockevičius sutinka būti 

renkamas Tarybos pirmininku. Skirmantas Mockevičius atsakė, kad sutinka. 

Eglė Stebulienė pasiūlė balsuoti už tai, kad Tarybos pirmininku būtų išrinktas Skirmantas 

Mockevičius. 

Balsavo 12 „už“. 

 

NUTARTA: Išrinkti Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininku Skirmantą Mockevičių, 

Jurbarko rajono savivaldybės merą (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. rugpjūčio 14 d. 

sprendimas Nr. 51/9S-15). 

 

 Pirmininkavimas Tarybos posėdžiui perduodamas išrinktajam Tarybos pirmininkui 

Skirmantui Mockevičiui. 

 

 

 

Vyriausybės paskirta  

regiono plėtros tarybos narė   Eglė Stebulienė 

 

  

Posėdžio sekretorė  Asta Levickaitė 
 

 

3.2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

Pranešėjas – Skirmantas Mockevičius, paprašė siūlyti kandidatus į Tarybos pirmininko 

pavaduotojo postą. Skirmantas Mockevičius pasiūlė Dovydo Kaminsko, Tauragės rajono 

savivaldybės mero kandidatūrą, Eglė Stebulienė pasiūlė Dariaus Stankaus, Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos nario, atstovaujančio Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją, 

kandidatūrą. 

Dovydas Kaminskas sutiko būti renkamas Tarybos pirmininko pavaduotoju, Darius Stankus 

– nesutiko. 

Daugiau siūlymų nebuvo. 

Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, paprašė 

balsuoti, kad Dovydas Kaminskas būtų renkamas Tarybos pirmininko pavaduotoju. 

Balsavo 12 „už“. 

Darius Stankus prašo teisės replikai po balsavimo. Pirmininkui sutikus, jis siūlo, kad 

Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas būtų keičiamas po 1-2 metų. 

Pirmininkas prašo siūlymą įrašyti į protokolą.  

NUTARTA: 

Išrinkti Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju Dovydą Kaminską, 

Tauragės rajono savivaldybės merą (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. rugpjūčio 14 d. 

sprendimas Nr. 51/9S-16). 
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Protokolinis sprendimas: kitame Tarybos posėdyje svarstyti klausimą dėl Tarybos 

pirmininko ir pavaduotojo rotacijos.  
 

 

4. SVARSTYTA. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 

2020 m. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, finansavimo galimybių pristatymas. 

4.1. Pranešėjas Andrius Valickas (pranešimas pridedamas). 

Modestas Petraitis, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius, prašo 

pranešėjo trumpai įvardinti, kokie pokyčiai laukia savivaldybių, patvirtinus pranešime minėtus 

pakeitimus bei koks juridinio asmens statusas būtų savivaldybių steigiama regiono plėtros taryba. 

Andrius Valickas sako, kad savivaldybės galės pradėti rengti regiono plėtros planą, 

pradėdamos ne nuo ministerijų patvirtintų reglamentų, o nuo savivaldybių strateginių planavimo 

dokumentų. Regiono plėtros tarybos juridinis statusas būtų Regiono plėtros taryba. 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, klausia dėl mokestinės 

sistemos savivaldybėms skatinti galimybių. Pranešėjas sako, kad jo pristatytoje reformoje 

mokestinės bazės keitimai nenumatyti. 

Dovydas Kaminskas klausia ar regiono plėtros tarybos perimtų kai kurias ministerijų dabar 

vykdomas funkcijas, susijusias su ES parama. Pranešėjas sako, kad regiono plėtros tarybos vaidmuo 

būtų ne tik ES lėšų planavimas pagal ministerijų nurodytus kriterijus, bet taryba dalyvautų jau 

pirminiame strategijos kūrime. 

Skirmantas Mockevičius klausia ar Tarybos veikla būtų finansuojama vien tik savivaldybių 

lėšomis. Pranešėjas sako, kad Tarybai deleguotos funkcijos būtų finansuojamos valstybės lėšomis, 

tarybos papildomos prisiimtos funkcijos, kurios nėra numatytos įstatyme kaip privalomos, būtų 

finansuojamos savivaldybių lėšomis. Trečias finansavimo šaltinis ekspertinei pagalbai – 

struktūrinių fondų lėšos projektiniu principu. 

Rimantas Dapkus klausia ar tikrai savivaldybės turi būti šio juridinio asmens steigėjos ir 

prisiimti sau finansinę naštą, taip pat kokie prioritetai – valstybės ekonomika ar žmonių gerovė? 

Kas regionuose bus atsakingi už žaliąją ekonomiką, žiedinę ekonomiką? Pranešėjas sako, kad visos 

šios ekonomikos yra regioninės kompetencijos. R. Dapkus klausia koks likimas Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinių skyrių? Pranešėjas sako, kad 2014-2020 

metų laikotarpis baigsis 2023 metais, jį užbaigs esama struktūra, o naujojo laikotarpio 

programavimą jau vykdytų nauja struktūra. R. Dapkus klausia, ar ši reforma leistų atgauti Lietuvai 

balsavimo teisę? Pranešėjas sako, kad taip. 

Sigitas Mičiulis siūlo įrašyti regioninės plėtros įstatyme sąlygą dėl savivaldybių skatinimo, 

kad virš plano surinktas gyventojų pajamų, pelno mokestis, bent jo dalis, būtų paliekamas 

savivaldybėms. Pranešėjas sako, kad apie finansinį skatinimą galima būtų galvoti vėliau, tačiau tai 

reikalauja daugiau diskusijų, o ši reforma liečia labiau investicines lėšas, o ne mokestines. 

Darius Stankus klausia ar naujų Tarybų sudėtyje savivaldybių atstovavimo principas išliktų 

toks pat? Pranešėjas sako, kad taip, tai leidžia mažesnėms savivaldybėms lygiateisiškai dalyvauti 

tarybos veikloje, ir todėl netinka viešosios įstaigos modelis. 

Dagiau klausimų nebuvo. 

 

4.2. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, finansavimo galimybės. 

Pranešėja – Rasa Tamulevičiūtė, pranešimas pridedamas. 

4.3. Pasirengimas pritraukti plyno lauko investicijas. 

Pranešėja – Živilė Kazlauskaitė, pranešimas pridedamas. 

Klausia: Sigitas Mičiulis, kokiam laikotarpiui de minimis pagalba 200 000 Eur? Rasa 

Tamulevičiūtė sako, kad 3 metams. 

Daugiau klausimų nebuvo. 

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė 15 minučių pertrauką. 
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Posėdžio primininkas skelbia, kad posėdis tęsiamas. Posėdyje nedalyvauja Tarybos narys 

Gintaras Bertašius. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkui  suteikimo. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, informavo, kad Taryba gali suteikti Tarybos pirmininkui 

įgaliojimus sprendimo projekte numatytais atvejais atstovauti Tarybai, kai nereikia priimti 

sprendimų. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Įgalioti Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininką organizuoti pasitarimus 

dėl kylančių Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos klausimų, atstovauti arba paskirti Tauragės 

regiono plėtros tarybos narį atstovauti Tauragės regiono plėtros tarybai Lietuvos Respublikos 

Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, 

teismuose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose ir kitais 

teisės aktų numatytais atvejais (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-

17). 

 

6. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės dėl Tauragės regiono plėtros tarybai teikiamų derinti 

teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, sudarymo. 

Pranešėjas – Vidas Bičkus, informavo, kad Tarybos darbo grupė yra suformuota, jos sudėtis 

keičiama pagal savivaldybių pateiktus dokumentus dėl narių delegavimo. Darbo grupė neapsiriboja 

vien tik teisės aktų derinimu, jos funkcijos numatytos darbo grupės reglamente. 

Eglė Stebulienė klausia ar yra verslo struktūrų atstovų Darbo grupėje. Pranešėjas sako, kad 

Tauragės apskrities verslininkų asociaciją atstovauja Tomas Juodikis. 

Darius Stankus siūlo peržiūrėti esamų socialinių ir ekonominių partnerių atstovus, esančius 

darbo grupėje, prašyti jų deleguoti atstovus, kurie aktyviai dalyvautų Darbo grupės veikloje.  

Eglė Stebulienė siūlo kreiptis į verslą atstovaujančias struktūras „Investuok Lietuvoje“, 

„Versli Lietuva“, kad jie deleguotų savo atstovus į darbo grupę. 

Skirmantas Mockevičius siūlo priimti protokolinį sprendimą dėl Tarybos narių pasiūlymų 

dėl Darbo grupės sudėties keitimo. 

Vidas Bičkus informavo, kad rengiantis ateinančiam finansiniam periodui bus rengiamas 

regiono plėtros planas, kiti strateginiai planavimo dokumentai, kuriems reikės daugiau nuomonių ir 

patariamųjų balsų, kurie galėtų veikti kaip ta pati arba atskira, išplėsta darbo grupė. 

Skirmantas Mockevičius siūlo nesudaryti kitos darbo grupės, palikti esančia, tik, reikalui 

esant, į jos posėdžius kviesti daugiau suinteresuotų pusių atstovų. Pirmininko siūlymui pritarė visi 

Tarybos nariai. 

Daugiau klausimų ir pasiūlymų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 

51/9S-51 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“  1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 

sprendimas Nr. 51/9S-18). 

Protokolinis sprendimas: kitame Tarybos posėdyje atnaujinti Darbo grupės sudėtį, 

kreiptis raštu dėl esančių socialinių ir ekonominių partnerių atstovų ir kreiptis į „Investuok 

Lietuvoje“ bei „Versli Lietuva“ dėl jų atstovų delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos 

darbo grupę. 
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7. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo: 

7.1. Į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos regionų komitete narius. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie gautą Lietuvos savivaldybių asociacijos raštą, 

kuriuo prašoma Tarybos siūlyti kandidatus į Lietuvos Respublikos delegaciją Europos regionų 

komitete, apie kandidatams keliamus reikalavimus dėl partiškumo, užsienio kalbos mokėjimo ir 

apie kandidatų atrankos tvarką. 

Skirmantas Mockevičius siūlo Dovydo Kaminsko kandidatūrą tikruoju nariu, o Daivaro 

Rybakovo, Jurbarko rajono savivaldybės vicemero kandidatūrą pakaitiniu nariu. 

Kitų siūlymų nepateikta. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu ir 

paprašė balsuoti. 

Pasiūlytoms kandidatūroms pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Siūlyti šias Tauragės regiono atstovų kandidatūras į Lietuvos delegaciją  

Europos Sąjungos regionų komitete:  Dovydą Kaminską, Tauragės rajono savivaldybės  merą, 

tikruoju nariu, Daivarą Rybakovą, Jurbarko rajono savivaldybės vicemerą, pakaitiniu nariu (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-19). 

 

7.2. Į Lietuvos Respublikos delegacijos Europos vietos ir regionų valdžios kongrese narius. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie gautą Lietuvos savivaldybių asociacijos raštą, 

kuriuo prašoma Tarybos siūlyti kandidatus į Lietuvos Respublikos delegaciją Europos vietos ir 

regionų valdžios kongrese, apie kandidatams keliamus reikalavimus dėl partiškumo, užsienio kalbos 

mokėjimo ir apie kandidatų atrankos tvarką. 

Posėdžio primininkas prašo siūlyti kandidatus. 

Siūlymų nebuvo, Skirmantas Mockevičius siūlo savo kandidatūrą į Lietuvos delegaciją  

Europos Tarybos vietos valdžios kongrese tikruoju nariu. 

Skirmanto Mockevičiaus kandidatūrai pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

Skirmantas Mockevičius siūlo Giedrės Stulginskienės, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

narės kandidatūrą į Lietuvos delegaciją  Europos Tarybos regionų valdžios kongrese tikruoju nariu. 

Kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo. 

Giedrės Stulginskienės kandidatūrai pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Siūlyti šias Tauragės regiono atstovų kandidatūras į Lietuvos delegaciją  

Europos Tarybos vietos valdžių kongrese - Skirmantą Mockevičių tikruoju nariu, į Lietuvos 

delegaciją  Europos Tarybos regionų valdžių kongrese  - Giedrę Stulginskienę tikruoju nariu 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-20). 

 

7.3. Į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos 

delegacijas. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie gautą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos raštą, prašantį deleguoti Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į 2014-2020 metų 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną bei 

Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų Lietuvos delegaciją. 

Siūlomi delegatai į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą – Rimantas Dapkus, pagrindiniu nariu, Ligita Kazlauskienė, pakaitiniu nariu, į Pietų 

Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą – Eglė Stebulienė pagrindiniu 

nariu, Tadas Bartkus, pakaitiniu. 

Kitų siūlymų nebuvo. Klausimų pranešėjai nebuvo. 
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Skirmantas Mockevičius supažindino tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

balsuoti. 

Parengtam sprendimo projektui ir pasiūlytoms Rimanto Dapkaus, Ligitos Kazlauskienės, 

Eglės Stebulienės, Tado Bartkaus kandidatūroms pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Deleguoti šiuos Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į 2014-2020 metų 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegaciją: 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas – 

Rimantas Dapkus, pagrindinis narys, Ligita Kazlauskienė, pakaitinis narys, Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas – Eglė Stebulienė, pagrindinis narys, 

Tadas Bartkus, pakaitinis narys (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 

51/9S-21). 

 

7.4. Į integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie gautą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos raštą, prašantį deleguoti Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Taip pat 

informavo, kad iki šiol Tauragės regiono plėtros tarybai atstovavo Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir vyr. 

specialistas Severinas Bartašius, taip pat informavo, kad Taryba turėtų deleguoti savo narius, o 

norėdama deleguoti įstaigos, atliekančios sekretoriato funkcijas narius, reikėtų gauti tos įstaigos 

vadovo sutikimą. 

Skirmantas Mockevičius siūlo palikti tuos pačius atstovus. Tarybos nariai pritaria. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

balsuoti. 

Parengtam sprendimo projektui ir pasiūlytoms Vido Bičkaus ir Severino Bartašiaus 

kandidatūroms pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Skirti šiuos Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėją Vidą 

Bičkų pagrindiniu nariu ir vyr. specialistą Severiną Bartašių pakaitiniu nariu (Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-22). 

 

8. SVARTSYTA. Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių 

vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo GPAIS. 

Pranešėjas – Aivaras Betingis. Pranešimas pridedama. 

Tarybos nariai pageidavo, kad informacija būtų pateikiama palyginimo su praėjusių metų 

duomenimis principu, taip pat pageidauja kitam Tarybos posėdžiui gauti informaciją apie priemones 

atliekų tvarkymo kaštams mažinti. 

Klausimus apie atliekų kiekius, požeminių aikštelių įrengimą, pagrindines problemas 

pranešėjui pateikė Tarybos nariai: Daivaras Rybakovas, Sigitas Mičiulis. 

Daugiau klausimų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

balsuoti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA.: 
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1. Pritarti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktai informacijai apie 

regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje (pridedama). 

2. Įgalioti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą pateikti pridedamą informaciją 

Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacine sistema (GPAIS) (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-

23). 

Protokolinis sprendimas. Įpareigoti UAB TRATC artimiausiu metu pateikti Tarybai 

lyginamąją 2017 ir 2018 metų informaciją apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių 

vykdymą atliekų tvarkymo srityje, kitam Tarybos posėdžiui parengti informaciją apie priemones 

atliekų tvarkymo kaštams mažinti. 
 

9. SVARSTYTA. Dėl  Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 

51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie gautus savivaldybių prašymus dėl regiono plėtros 

plano keitimo dėl projektų „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ ir 

„Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus 

laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ lėšų pakeitimo papildomam projektų 

finansavimui, supažindino su parengtu regiono plėtros plano dalies Priemonių planas pakeitimo 

projektu. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

balsuoti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pakeisti Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros 

plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalis „Priemonių planas“ ir „Stebėsena“ ir išdėstyti jas nauja 

redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-24). 

 

10. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-

R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų 

pakeitimų projektų derinimo. 

Pranešėja Asta Levickaitė informavo apie Tarybai pateiktus derinti priemonių Nr. 09.1.3-

CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-

CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų projektus, 

kuriuose keičiami regionams skirti lėšų limitai (pridedamos rezervo lėšos) ir pratęsiami regiono 

projektų sąrašų sudarymo terminai. Informavo, kad lėšų keitimas numatytas suderinus su Taryba 

(Tauragės RPT 2019 m. balandžio 3 d. posėdis) ir kad savivaldybių administracijų atstovai pastabų 

nepateikė. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė 

balsuoti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019-08-06 raštu Nr. 1D-

3984 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų derinimo“ pateiktus 2014–2020 metų 
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Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų projektus derinti be pastabų (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019-08-14 sprendimas Nr. 51/9S-25). 

 

12. Kiti klausimai. 

Vidas Bičkus klausia Tarybos narių, ar mato prasmę tęsti bendradarbiavimą su Ternopilio 

sritimi (Ukraina), jei taip, reikėtų savivaldybėms atnaujinti deleguotus atstovus. 

Eglė Stebulienė klausia, kokią naudą regionas gauna iš bendradarbiavimo, siūlo iškelti 

bendradarbiavimui tikslus ir pamatuoti rezultatus. 

Vidas Bičkus paminėjo vykusius vizitus, užmegztus bendradarbiavimo ryšius tarp atskirų 

savivaldybių, fizinių asmenų, verslo bendradarbiavimo bandymus, įsteigtą Lietuvos garbės 

konsulatą Ternopilyje. 

Apie bendradarbiavimo naudą pasisakė: Sigitas Mičiulis, Dovydas Kaminskas, siūlo tęsti, 

tačiau mato poreikį diskutuoti apie bendradarbiavimo formą. 

Vidas Bičkus siūlo savivaldybėms apsvarstyti galimybę numatyti savo biudžetuose 

finansavimą bendradarbiavimo veikloms. 

Skirmantas Mockevičius mano, kad savivaldybės, norėdamos savo biudžetuose skirti lėšas, 

turi pagrįsti jų poreikį. Vidas Bičkus primena apie Tarybos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su 

Ternopilio sritimi. 

Bendradarbiavimo naudą paminėjo ir Rimantas Dapkus. 

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

 

Tarybos  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

 

 


