
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. spalio 14 d. Nr. 51/9P-10 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 3 d. 14 val., Muziejaus g. 10A, Bijotų k., Šilalės rajono 

savivaldybėje. 

Posėdžio pirmininkas: Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras. 

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

ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė. 

Dalyvavo: Tauragės regiono plėtros tarybos nariai (toliau – Taryba), Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) 

vedėjas Vidas Bičkus, vyr. specialistai Asta Levickaitė ir Severinas Bartašius,  Centrinės projektų 

valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis, Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos 

narė Lina Lukošienė, savivaldybių administracijų atstovai  (dalyvių sąrašas pridedamas).  

Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių. Nedalyvavo: Darius 

Stankus (dėl ligos), Gintaras Bertašius, Eglė Stebulienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Diskusijos:  

2.1. Apie pilotinį projektą Tauragės regionas+. 

2.2. Apie Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektą. 

2.3. Apie rengiamą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo planą. 

2.4. Apie Lietuvos Respublikos Bendrojo plano koncepciją ir Strateginio poveikio aplinkai 

vertinimo (SPAV) ataskaitą. 

3. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioritetų pristatymas. 

4. Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir darbo reglamento keitimas. 

5. Tauragės regiono atstovų delegavimas į Lietuva-Rusija programos stebėsenos komitetą. 

6. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, pradėjo 

posėdį suteikdamas sveikinimo žodį Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui, 

supažindino su darbotvarkės projektu, pasiūlė pritarti parengtai darbotvarkei. 

Pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo, darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Diskusijos: 

2.1. Apie pilotinį projektą Tauragės regionas+. 

Pranešėjas Gediminas Česonis supažindino Tarybos narius su pilotinio projekto „Tauragė +“ 

koncepcija, kuri remiasi Tauragės regiono, kaip funkcinės zonos, strategijos rengimu, trumpai 

apžvelgė projekto idėją, tikslą, rengimo procesą, tęstinumo galimybes. 

Rimantas Dapkus siūlo papildyti savivaldybių pasiūlytą 1 sritį „Investicinio patrauklumo 

didinimas ir verslo plėtros skatinimas“ veiksmais dėl melioracijos problemų sprendimo. 

Skirmantas Mockevičius siūlo G. Česoniui panašius projekto pristatymus pateikti regiono 

savivaldybių taryboms. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu: Gediminas 

Česonis pristatys pilotinį projektą „Tauragė+“ Tauragės regiono savivaldybių taryboms. 

Posėdžių laikas derinamas su pranešėju. 



2 

 

 

2.2. Apie Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektą. 

Pranešėjas Rimantas Dapkus pateikė savo pastabas dėl Regioninės plėtros įstatymo 

pakeitimo projekto, pakvietė Tarybos narius diskutuoti dėl pastabų ir pasiūlymų suformavimo ir 

pateikimo Vidaus reikalų ministerijai. 

Skirmantas Mockevičius siūlo parengti kreipimąsi Vidaus reikalų ministerijai dėl 

Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekto. 

Pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu: Rimantas Dapkus parengs Tarybos 

vardu kreipimąsi Vidaus reikalų ministerijai, Vyriausybei, Seimo Valstybės valdymo ir 

savivaldybių komitetui dėl Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2.3. Apie rengiamą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo planą. 

Pranešėjas Vidas Bičkus informavo apie 2019 m. rugsėjo 24 d. vykusiame projekto 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ 

priežiūros komiteto posėdyje išsakytas mintis dėl geriamojo vandens tiekimo sistemos pertvarkos, 

apie siūlomas 2 alternatyvas – palikti status quo ar stambinti iki kelių vandentvarkos įmonių visoje 

Lietuvoje. Diskusijoje Tarybos nariai išsakė savo nuomones, dauguma pritaria alternatyvai dėl 

esamos situacijos, nepritaria priverstiniam įmonių jungimui (stambinimui), mano, kad 

savivaldybėms pačioms būtų leidžiama apsispręsti apjungti įmones, kurios pageidauja, mano, kad 

pirmiausia komitetas turėtų aiškiai nurodyti pertvarkos tikslą ir siekiamus rezulatatus. 

 

2.4. Apie Lietuvos Respublikos Bendrojo plano koncepciją ir Strateginio poveikio aplinkai 

vertinimo (SPAV) ataskaitą. 

Pranešėjas Rimantas Dapkus  siūlo Tarybai suformuluoti nuomonę, kurią būtų galima 

išsakyti 2019 m. spalio 4 d. Vilniuje vyksiančiame Bendrojo plano koncepcijos pristatyme. 

Severinas Bartašius, Sekretoriato atstovas, komentavo, kad Bendrojo plano rengėjai siūlo 2 

variantus, 1 – 10 Lietuvos centrų vystymas, 4 didžiųjų centrų (Kaunas, Vilnius, Klaipėda, 

Šiauliai+Panevėžys) susietų funkciniais ryšiais su kitomis zonomis, vystymas. 

Diskusijose išsakytos nuomonės pritarė 1-ajam variantui – 10 esamų regionų centrų 

vystymui. 

Skirmantas Mockevičius siūlo kreiptis į Seimo narius ir bendrojo plano rengėjus išsakyti 

Tarybos nuomonę. 

Pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu: Severinas Bartašius parengs Tarybos 

vardu kreipimąsi š Seimo narius Aušrinę Norkienę ir Ričardą Jušką bei Bendrojo plano rengėjus 

(Aplinkos ministeriją) dėl Tarybos nuomonės ir prašymo palaikyti bendrojo plano koncepcijos 

variantą dėl 10 esamų regionų centrų vystymo. 

 

3. SVARSTYTA. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioritetų 

pristatymas. 

Pranešėja Lina Lukošienė pateikė informaciją apie Tauragės apskrities regioninės kultūros 

tarybos 2020-2023 metams suformuotus kultūrinės raidos prioritetus (pranešimas pridedamas). 

Paprašė pritarti.  

Rimantas Dapkus atkreipė dėmesį, kad analizėje nėra regiono bendrumo vaizdo, neaiškios 

problemos viso regiono mastu, o projektų vertinimo kriterijai nesudaro prielaidų objektyviam 

projektų vertinimui. 

Skirmantas Mockevičius siūlo papildyti pateiktus prioritetus, įtraukiant renginių 

regioniškumo principą, o šiems pateiktiems prioritetams pritarti tik su išlyga, kad jie galioja tik 

šiam kvietimui teikti paraiškas, kurio terminas baigiasi 2019-10-04. 

Pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu: Pritarti Tolygios kultūrinės raidos 

įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioritetams su sąlyga, kad jie, kaip išdėstyta, galioja tik 

kvietimui teikti paraiškas, kurio terminas baigiasi 2019-10-04, o iki kito kvietimo teikti paraiškas  
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turi būti papildyti, įtraukiant renginių regioniškumo principą, ir dar kartą suderinti su Taryba, 

taip pat užtikrinti grįžtamąjį ryšį informuojant Tarybą apie atrinktus finansuoti projektus. 

 

4. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir darbo 

reglamento keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė, Sekretoriato atstovė, pateikė informaciją apie Darbo grupės 

sudėtyje ir Darbo grupės reglamente siūlomus atlikti pakeitimus. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo 

projektu, pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 

1. Patvirtinti nurodytos sudėties Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupę. 

2. Patvirtinti Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės darbo reglamentą. 

3. Pripažinti netekusiu galios Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 11 d. 

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

reglamento patvirtinimo“ (Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 

51/9S-33). 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono atstovų delegavimas į Lietuva-Rusija programos 

stebėsenos komitetą. 

Pranešėja Asta Levickaitė, informavo apie Vidaus reikalų ministerijos kreipimąsi dėl 2014–

2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuva-Rusija programos stebėsenos komiteto sudėties 

atnaujinimo. 

Skirmantas Mockevičius siūlo deleguoti Šilalės rajono savivaldybės vicemerą Tadą Bartkų, 

o pakaitiniu asmeniu Pagėgių savivaldybės vicemerę Ligitą Kazlauskienę. 

Tadas Bartkus ir Ligita Kazlauskienė sutinka. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo 

projektu, pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA.  

1. Deleguoti Šilalės rajono savivaldybės vicemerą Tadą Bartkų, o pakaitiniu asmeniu 

Pagėgių savivaldybės vicemerę Ligitą Kazlauskienę į 2014–2020 metų Europos kaimynystės 

priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos delegaciją. 

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. gegužės 11 d. 

sprendimą Nr. 51/9S-16 „Dėl Atstovų delegavimo į 2014-2020 metų Europos kaimynystės 

priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą“ 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 51/9S-34). 

 

6. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė, informavo apie pagal savivaldybių prašymus ir baigtų 

įgyvendinti projektų duomenis siūlomus tvirtinti Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams 

dalies „Priemonių planas“ pakeitimus. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu Tarybos sprendimo 

projektu, pasiūlė pritarti. 

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 
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plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (Tauragės 

regiono plėtros tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 51/9S-35). 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su Tauragės rajono savivaldybės mero 

Dovydo Kaminsko inicijuotu Tauragės regiono savivaldybių merų susitarimo dėl Tauragės regiono 

dainų ir šokių šventės organizavimo projektu. 

Pasiūlyta parengti susitarimą ir, suderinus su visais merais, pateikti pasirašyti. 

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

PRIDEDAMA. 13 lapų. 

 

 

 

 

Tarybos  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

 

 


