
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. 51/9P-8 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 11 d. 13 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų 

platformą. 

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. Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

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. Vidas Bičkus, Skyriaus vedėjas; 

14. Asta Levickaitė, Skyriaus vyr. specialistė; 

15. Modestas Petraitis, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

16. Genovaitė Pukelytė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vedėja. 

 

Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių (kvorumas yra). 

Nedalyvavo: Vaidas Bendaravičius, Eglė Stebulienė, Virginijus Liepis. 

 

Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su posėdžio 

darbotvarke, informavo, kad prieš posėdį gautas prašymą į darbotvarkę įtraukti klausimą „Tauragės 

regiono plėtros plano keitimas“ ir svarstyti jį skubos tvarka. 

Darbotvarkei, papildytai klausimu „Dėl Tauragės regiono plėtros plano pakeitimo“ pritarta 

bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl AB Vilkyškių pieninės regioninės svarbos projekto. 

2. Priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ sąrašo keitimas. 



2 

 

3. Priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ sąrašo 

keitimas. 

4. Priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo keitimo derinimas. 

5. Tauragės regiono plėtros plano keitimas.  

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl AB Vilkyškių pieninės regioninės svarbos projekto. 

Pranešėjas – Dovydas Kaminskas supažindino su informacija, pateikta sprendimo projekte, 

aiškinamajame rašte, kituose Tarybos nariams pateiktuose, su klausimo svarstymu susijusiuose, 

dokumentuose. Paaiškino, kad sprendimo keitimas inicijuotas gavus iš AB „Vilkyškių pieninė“ 

papildomą informaciją apie planuojamą įgyvendinti projektą.  

Nuo klausimo svarstymo pareiškė nusišaliną Tarybos nariai: Giedrė Stulginskienė, Darius 

Stankus, Sigitas Mičiulis (Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tarybos nariai) ir Gintaras 

Bertašius (AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius).  

Tarybos narių nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu. 

Skirmantas Mockevičius paprašė, kad Gintaras Bertašius pristatytų daugiau informacijos apie 

projektą, jo eigą. Gintaras Bertašius kalbėjo apie projekto tikslą, planuojamą gaminti produkciją, jos 

apimtis, planuojamus rezultatus, įgyvendinimo eigą, potencialią projekto naudą Tauragei ir visam 

regionui. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė pritarti parengtam sprendimo projektui ir paprašė Tarybos 

narių balsuoti. 

Balsavo: „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

NĖRA KVORUMO. 

 

NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo priėmimą kitam Tarybos posėdžiui. 

 

2. SVARSTYTA. Priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sąrašo keitimas.  

Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu Tarybos sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

3. SVARSTYTA. Priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ sąrašo keitimas. 

Pranešėjas Severinas Bartašius supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu Tarybos sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 
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4. SVARSTYTA. Priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo derinimas. 

Pranešėjas Severinas Bartašius supažindino su planuojamais pakeitimais pateiktame derinti 

teisės akte, pasiūlė Tarybai, atsižvelgiant į priemonės projektams keliamus parengtumo 

reikalavimus iki paraiškos pateikimo, teikti pastabą dėl galutinio paraiškos pateikimo termino – 

vietoje teisės akto projekte numatyto termino 2020 m. rugsėjo 1 d., siūlyti 2020 m. spalio 1 d. 

Pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Teikti pastabą pateiktam derinti priemonės 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

Pranešėja – Asta Levickaitė supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu Tarybos sprendimo projektu, pasiūlė 

pritarti. 

Pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

6. Kiti klausimai. 

6.1. Vidas Bičkus informavo, kad dėl COVID-19 atšauktas 2020 m. gegužės pabaigoje turėjęs 

vykti tarptautinis investicinis forumas Ternopilyje (Ukraina). 

6.2. Diskusija dėl Regioninės plėtros įstatymo keitimo projekto. Kalbėta apie pakeitimus, 

kurie su regiono plėtros taryba nebuvo diskutuoti, abejota, ar tikslinga priimti įstatymą, kurio kai kurie 

aspektai kelia abejonių ir reikalauja daugiau diskusijų. Pasiūlyta kreiptis raštu į LR Seimą ir Seimo 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą su prašymu prieš teikiant įstatymą Seimui, dar kartą 

išdiskutuoti jį su regionų plėtros tarybomis, kadangi šias institucijas įstatymas liečia labiausiai, taip 

pat, kadangi įstatymo projektas, kuris dabar svarstomas Seimo komitete yra visiškai kitoks (daug 

pakeitimų), nei tas, kuris buvo pristatytas Tarybai 2019 metais. 

Protokolinis įrašas: Rimantui Dapkui parengti Tauragės regiono plėtros tarybos vardu 

kreipimąsi į LR Seimą ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą dėl pakartotino 

Regioninės plėtros įstatymo projekto derinimo su regionų plėtros tarybomis. 

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


