
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO  

 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 51/9P-2 

Tauragė 
 

 

Posėdis įvyko 2021 m. vasario 24 d. 13 val., nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų 

platformą. 

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 (toliau – Taryba) nariai:  

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

3. Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

4. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas; 

5. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

6. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys; 

7. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

8. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

9. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

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

11. Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo. 

12. Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė. 

Kviesti asmenys: 

1. Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriatas) vyr. specialistas 

2. Vidas Bičkus, Tauragės profesinio rengimo centro direktorius;  

3. Vilmantė Krištopaitienė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro Atliekų 

tvarkymo skyriaus vadovė; 

4. Asta Levickaitė, Sekretoriato atstovė 

5. Virginijus Noreika, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius; 

6. Ernestas Sinkus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėjas; 

7. Osvaldas Šarmavičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas; 

8. Jolanta Šeflerienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir 

turto skyriaus vedėja; 

9. Petras Vainauskas, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas. 

Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 Tauragės regiono plėtros tarybos narių (kvorumas yra). 

Nedalyvavo tarybos nariai: Virginijus Liepis, Daivaras Rybakovas,. 

 

Skirmantas Mockevičius pradėjo posėdį, supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo, 

kad siūloma įtraukti papildomą klausimą „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į 

Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo 

grupę“, pasiūlė tvirtinti darbotvarkę. 

Darbotvarkei, su papildomu klausimu, pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 
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DARBOTVARKĖ: 

 

1. Informacija apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų 

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

tvarkymo srityje. 

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Tauragės regiono projektų sąrašo keitimas. 

3. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

4. Tauragės regiono plėtros plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita. 

5. Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2020 metų įgyvendinimo 

ataskaita. 

6. Informacija apie regioninės svarbos projektų įgyvendinimo eigą. 

7. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

8. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Informacija apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

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

vykdymą atliekų tvarkymo srityje. 

Virginijus Noreika informavo, kad UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, regiono 

plėtros tarybos prašymu, parengta informacija apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

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

vykdymą atliekų tvarkymo srityje pateikta raštu regiono plėtros tarybai. 

Vilmantė Krištopaitienė pateikė apibendrintą informaciją (pristatymas pridedamas).  

Klausimus pranešėjui teikė regiono plėtros tarybos nariai Sigitas Mičiulis, Skirmantas 

Mockevičius, Tadas Bartkus, Edgaras Kuturys, Vaidas Bendaravičius. 

Pasisakė: Skirmantas Mockevičius, Dovydas Kaminskas, Algirdas Meiženis. 

 

Skirmantas Mockevičius supažindino Tarybos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė balsuoti. 

Balsavo: „už“ – 10, „prieš“ – 2 (Sigitas Mičiulis, Eglė Stebulienė), „susilaikė“ – 0. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

  

2. SVARSTYTA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Tauragės regiono projektų sąrašo 

keitimas. 

Pranešėjas – Severinas Bartašius, supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Klausimų pranešėjui nebuvo. 

Tarybos pirmininkas pasiūlė pritarti parengtam sprendimo projektui. 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

3. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

Pranešėja – Asta Levickaitė, supažindino su pažymoje dėl sprendimo projekto pateikta 

informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Tarybos pirmininkas pasiūlė pritarti parengtam sprendimo projektui. 
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Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita. 

Pranešėja – Asta Levickaitė supažindino su parengta ataskaita (pridedama). 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2020 metų 

įgyvendinimo ataskaita. 

Pranešėja – Asta Levickaitė supažindino su parengta ataskaita (pridedama). 

 

6. SVARSTYTA. Informacija apie regioninės svarbos projektų įgyvendinimo eigą. 

Darius Stankus informavo nusišalinąs nuo klausimo svarstymo, nes yra Tauragės  apskrities 

verslininkų asociacijos tarybos narys. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Gintaras Bertašius supažindino posėdžio dalyvius su informacija, pateikta 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2021-02-23 Nr. 19-838 „Dėl regioninės svarbos 

projekto ,,AB ,,Vilkyškių pieninė” įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos“ 

įgyvendinimo ataskaitos“. 

Ernestas Sinkus supažindino posėdžio dalyvius su informacija, pateikta Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos 2021-02-24 raštu Nr. R4-31E-322 „Dėl regioninės svarbos projekto 

įgyvendinimo nutraukimo“. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Pranešėja – Asta Levickaitė informavo, kad Tarybos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 

51/9S-22 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ deleguoti asmenys baigia 

darbą institucijoje, todėl prašoma deleguoti kitus Tarybos atstovus. 

Skirmantas Mockevičius paprašė siūlyti kandidatūras. 

Pasiūlyta skirti Tadą Bartkų pagrindiniu nariu, Edgarą Kuturį pakaitiniu nariu. Abu pasiūlyti 

kandidatai sutiko. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė pritarti siūlymui. 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUSPRĘSTA. Skirti nurodytus Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į Tauragės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę ir 

pripažinti netekusiu galios Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 

51/9S-22 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“. 

 

8. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

PRIDEDAMA. 35 lapai. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


