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Posėdis įvyko 2020 m. liepos 8 d. 10 val., Vilkyškiuose, Pagėgių sav. 

Posėdžio pirmininkas – regiono plėtros tarybos pirmininkas Jurbarko rajono savivaldybės 

meras Skirmantas Mockevičius. 

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, Vyriausybės kanceliarijos patarėja Europos 

Sąjungos sanglaudos politikos, investicinės paramos regioninės politikos srityje klausimais Natalija 

Kazlauskienė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė Viktorija Jakubauskytė–

Andriulienė, savivaldybių administracijų atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas).  

Posėdyje dalyvavo 8 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių (kvorumas yra). 

Nedalyvavo tarybos nariai: Gintaras Bertašius, Ligita Kazlauskienė, Virginijus Liepis, Algirdas 

Meiženis, Darius Stankus, Eglė Stebulienė. 

 

Skirmantas Mockevičius pradėjo posėdį. Sveikinimo žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras 

Vaidas Bendaravičius. 

Posėdžio pirminikas supažindino su posėdžio darbotvarke, pasiūlė tvirtinti darbotvarkę. 

Darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Iniciatyvų konkurso „Regionai: atradimų žemėlapiai“ pristatymas ir geriausios Tauragės 

regiono iniciatyvos autorės Rimos Norvilienės apdovanojimas. 

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

Tauragės regiono projektų sąrašo keitimas 

3. Tauragė + funkcinės zonos strategijos apžvalga. 

4. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengta analizė ir rekomendacijos regiono investicinės 

aplinkos gerinimui 

5. Diskusija apie Tauragė + funkcinės zonos strategijos įgyvendinimą, VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ rekomendacijas ir Nacionalinio pažangos plano rodiklių analizės Tauragės regionui 

rezultatus 

6. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Iniciatyvų konkurso „Regionai: atradimų žemėlapiai“ pristatymas ir 

geriausios Tauragės regiono iniciatyvos autorės Rimos Norvilienės apdovanojimas. 

Vidas Bičkus pateikė informaciją apie Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos skelbtą originalių idėjų bei iniciatyvų konkursą tema „Regionai: atradimų žemėlapiai“, 

drauge su Tarybos pirmininku pasveikino ir įteikė padėką bei atminimo dovaną geriausios Tauragės 

regiono iniciatyvos „Negirdėti faktai apie Šilalę“ autorei Rimai Norvilienei. Konkurso laureatę taip 

pat sveikino Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Bartkus. 

  

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

infrastruktūros plėtra“ Tauragės regiono projektų sąrašo keitimas. 
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Pranešėja – Asta Levickaitė, supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės narys, pasiūlė pritarti parengtam sprendimo 

projektui, akcentavo planuojamo statyti pastato reikalingumą. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Tarybos pirmininkas pasiūlė pritarti parengtam sprendimo projektui. 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

3. SVARSTYTA. Tauragė + funkcinės zonos strategijos apžvalga. 

Pranešėjas – Gediminas Česonis pateikė pristatymą (pridedama). Informavo, kad dėl 

strategijos įgyvendinimo veiksmų turi būti pakeista Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programa, o vėliau ir Tauragės regiono plėtros planas. 

Diskusijoje apie Tauragė + funkcinės zonos strategiją ir jos įgyvendinimą dalyvavo Tarybos 

nariai, Natalija Kazlauskienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė. 

 

4. SVARSTYTA. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengta analizė ir rekomendacijos regiono 

investicinės aplinkos gerinimui. 

Pranešėja – Viktorija Jakubauskytė–Andriulienė pateikė pristatymą (pridedama). 

 

5. SVARSTYTA. Diskusija apie Tauragė + funkcinės zonos strategijos įgyvendinimą, VšĮ 

„Investuok Lietuvoje“ rekomendacijas ir Nacionalinio pažangos plano rodiklių analizės Tauragės 

regionui rezultatus. 

Diskusijoje dalyvavo Tarybos nariai, Natalija Kazlauskienė, Genovaitė Pukelytė, Vidas 

Bičkus. 

 

6. Kiti klausimai. 

Dėl socialinio būsto fondo plėtros priemonės lėšų panaudojimo. Asta Levickaitė informavo 

apie gautą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020-07-03 raštą Nr. (21.12.8E-22)SD-3557, 

kuriuo regionų plėtros tarybos raginamos kritiškai įvertinti rizikingų projektų įgyvendinimo 

galimybes ir iki 2020 m. liepos 17 d. pateikti ministerijai atsakymą apie savo sprendimus dėl 

rizikingų projektų įgyvendinimo bei konkrečiame regione numatomas nepanaudoti ES lėšas. 

Rizikingu įvardintas Šilalės rajono savivaldybės projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002, 

kuriame panaudota tiki 41,52 proc. lėšų, o socialinių būstų įsigyta tik 10 iš sutartyje numatytų 25. 

Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Bartkus įsipareigojo iki 2020 m. liepos 15 d. 

pateikti informaciją apie sprendimą dėl projekto. 

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 

 

PRIDEDAMA. 33 lapai. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


