
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 20 d. Nr. 51/9P-6 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 16 d. 13 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektronines ryšio 

priemones. 

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, atliekančio Tarybos Sekretoriato funkcijas  (toliau – 

Skyrius) vyr. specialistė. 

 

Dalyvavo:  

Tauragės regiono plėtros tarybos nariai: 

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

3. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas; 

4. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

5. Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė; 

6. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

7. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys; 

8. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

9. Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

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

11. Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė; 

Kviesti asmenys: 

12. Severinas Bartašius, Skyriaus vyr. specialistas; 

13. Raimondas Bastys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

14. Vidas Bičkus, Skyriaus vedėjas; 

15. Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

16. Asta Levickaitė, Skyriaus vyr. specialistė; 

17. Virginijus Noreika, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – TRATC) 

direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas; 

18. Modestas Petraitis, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

19. Edita Vaitkienė, TRATC Plėtros skyriaus vadovė. 

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

Bertašius, Eglė Stebulienė, Virginijus Liepis. 

 

Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su posėdžio 

darbotvarke. 

Darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto. 

2. Dėl papildomų projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

veiklų.  
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3. Kovos su COVID-19 regione situacijos aptarimas. 

4. Dėl slaugos ligoninių darbo organizavimo koordinatoriaus paskyrimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projekto. 

Pranešėjas – Virginijus Noreika informavo, kad maisto atliekų tvarkymas bus privalomas 

nuo 2023 metų visoms savivaldybėms, dabar tik didžiųjų miestų. Patvirtintus planuojamus Aprašo 

pakeitimus, TRATC galėtų įsigyti įrenginius augalinės kilmės maisto atliekų tvarkymui kartu su 

žaliosiomis atliekomis: smulkintuvą, sijotuvą ir įrengti žaliųjų atliekų aikštelėje 2 uždarus žaliųjų 

atliekų kompostavimo tunelius, jei užtektų lėšų, uždengti žaliųjų atliekų aikšteles. Kelia klausimą, ar 

Tauragės regiono plėtros taryba pritartų, kad TRATC teiktų paraišką dėl minėtos įrangos įsigijimo 

įgyvendinant projektą finansuojamą priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ lėšomis. 

Klausimus pranešėjui pateikė: Skirmantas Mockevičius, Sigitas Mičiulis, Daivaras 

Rybakovas, Vaidas Bendaravičius, Tadas Bartkus, Darius Stankus. 

Pasiūlymai: Sigitas Mičiulis siūlo apsvarstyti bio jėgainių įrengimo galimybes, kuriose būtų 

galima deginti maisto ir žaliąsias atliekas, išnaudoti galimybę atliekų perdirbimui naudoti Tauragės 

vandenų turimą įrangą. Skirmantas Mockevičius prašo TRATC atstovų pateikti alternatyvius 

pasiūlymus dėl maisto atliekų tvarkymo. 

Daugiau pasiūlymų negauta. 

Skirmantas Mockevičius siūlo TRATC‘ui dalyvauti priemonės 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projekte, o pateiktą derinti Aprašo projektą 

derinti be pastabų. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Teikti kitam rašytinės procedūros būdu vykdomam Tarybos posėdžiui 

sprendimo projektą derinti Aprašo pakeitimo projektą be pastabų. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl papildomų projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ veiklų.  

Pranešėjas Vidas Bičkus informavo apie elektroniniu paštu Tarybos nariams pateiktą 

TRATC raštą dėl papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamam projektui 05.2.1-APVA-R-008-

71-0002 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

TRATC atstovai paaiškino, kad planuojamas regiono sąvartyne statyti pastatas galėtų būti 

naudojamas atliekų paruošimui pakartotiniam naudojimui. 

Sigitas Mičiulis siūlo pritarti. 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti TRATC prašymui dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui 

„Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

 

 

3. SVARSTYTA. Kovos su COVID-19 regione situacijos aptarimas. 

Tarybos nariai dalinosi problemomis, jų sprendimo alternatyvomis savivaldybėse kovoje su 

COVID-19. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl slaugos ligoninių darbo organizavimo koordinatoriaus paskyrimo. 

Dovydas Kaminskas informavo, kad, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos 

prašymą, Tauragės regione slaugos ligoninių darbo organizavimo koordinatore buvo paskirta 

Lauksargių globos namų direktorė Jovita Černeckienė, tačiau, vertinant gaunamą informaciją, 

koordinatorius turėtų turėti daugiau kompetencijų medicinos srityje. Skirmantas Mockevičius prašo 



3 

 

Dovydo Kaminsko įkalbėti Jovitą Černeckienę neatsisakyti koordinavimo iki kol bus aiškiau 

apibrėžtas šios veiklos tikslas ir laukiami rezultatai.  

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


