
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-06-22 Nr. PGP-3 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) posėdis 

vyko nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. 

Posėdžio data – 2022 m. birželio 22 d. 

Posėdžio pradžia – 14 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marius Jucikas, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių 

grupės pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyriausioji specialistė.   

Posėdyje dalyvavo Partnerių grupės nariai: 

1. Bronislovas  Ambrozas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas; 

2. Rimantas  Dapkus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

3. Laimutė Gudavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

4. Marius  Jucikas, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

5. Nijolė Meilutienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

6. Inga Mejerienė, Lietuvos profesinių sąjungų „Sandrauga“ atstovė; 

7. Aivaras Skarbalius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

8. Arūnas  Stasiūnas, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovas.  

Posėdyje nedalyvavo: Violeta Kasnauskaitė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė, 

Vaida  Kiselienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė, Laura Mėlinavičienė, 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė, Rūta Misevičienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

rūmų atstovė, Indrė  Pilypė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė. 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvavo 8 iš 13 Partnerių grupės narių.  

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė; 

2. Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. specialistė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“ pakeitimo 

projekto derinimas. 

2. Informacija apie rengiamą Tauragės regiono 2021–2027 metų plėtros plano projektą. 

 

Marius Jucikas pradėjo posėdį, pristatė posėdžio dalyvius, informavo, kad posėdyje dalyvauja 

8 iš 13 Partnerių grupės narių, konstatavo, kad kvorumas yra ir kad posėdyje atstovaujama kiekviena 
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iš Reglamento1 110.1 papunktyje nurodytų interesų grupių. Supažindino su posėdžio darbotvarke, 

pasiūlė pritarti. Pateiktai posėdžio darbotvarkei pritarta bendru Partnerių grupės narių sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių 

planas“ pakeitimo projekto derinimas. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad Indrė Pilypė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos 

atstovė, iš anksto el. paštu išreiškė pritarimą šiam darbotvarkės klausimui. 

Asta Levickaitė pateikė informaciją apie parengtą Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams dalies „Priemonių planas“ (toliau – Planas) pakeitimo projektą.  

Klausimus pranešėjai pateikė: Rimantas Dapkus, Marius Jucikas. 

Partnerių grupės pirmininkas Marius Jucikas siūlo pritarti parengtam Plano pakeitimo 

projektui. 

Mariaus Juciko siūlymui Partnerių grupės nariai pritarė bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių 

planas“ pakeitimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie rengiamą Tauragės regiono 2021–2027 metų plėtros 

plano projektą. 

Jurgita Choromanskytė supažindino su rengiamu Tauragės regiono 2021–2027 metų plėtros 

plano projektu, su plano rengimo procesu, sprendžiamomis problemomis ir pan. 

Klausimus pranešėjai pateikė: Rimantas Dapkus, Marius Jucikas, Nijolė Meilutienė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Marius Jucikas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 

 

1
 Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas, patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 3 (Tauragės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 

2021 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. DS-6 redakcija) 

  


