
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-30 

 

  

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

RPT organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

Pasiekta 

vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Įvykdymas 

TIKSLAS 
Planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Tauragės regione ir skatinti regiono socialinę, ekonominę 

plėtrą 

UŽDAVINYS 
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono 

plėtros tarybos funkcijas 

1.  Rengti ir tvirtinti regiono 

plėtros tarybos metinį 

veiklos planą 

Parengtas ir patvirtintas  regiono plėtros 

tarybos metinis veiklos planas, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

II ketv. 1 Patvirtintas Tauragės regiono 

plėtros tarybos (toliau TRPT) 

2021 m. balandžio 27 d. 

sprendimu Nr. TS-5 

2.  Sudaryti Partnerių grupę ir 

priimant sprendimus 

atsižvelgti į Partnerių 

grupės teikiamas išvadas 

Kreiptasi į institucijas dėl atstovų į 

Partnerių grupę delegavimo ir sudaryta 

Partnerių grupė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 Raštas dėl atstovų delegavimo 

į Tauragės regiono plėtros 

tarybos Kolegijos partnerių 

grupę išsiųstas 2021 m. kovo 

15 d.  

Partnerių grupė sudaryta TRPT 

2021 m. balandžio 27 d. 

sprendimu Nr. TS-3, pakeista 

2021 m. birželio 1 d. 

sprendimu Nr. TS-8 

Priimti sprendimai, įvertinus pateiktą 

Partnerių grupės išvadą, procentai  

100 Kolegija II-IV ketv. 100 Dėl Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2015 m. spalio 19 d. 

sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros plano 

2014–2020 m. patvirtinimo“ 

pakeitimo: 

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 

TS-10 , 

2021 m. spalio 7 d. Nr. TS-13 



2 

 

3.  Rengti, tvirtinti regiono 

plėtros planą, jo 

pakeitimus 

Parengti ir priimti sprendimai dėl 

regiono plėtros plano1 pakeitimo, 

procentai 

100 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

II-IV ketv. 100 2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 

TS-10 , 

2021 m. spalio 7 d. Nr. TS-13 

Parengta ir, su Partnerių grupe 

apsvarsčius, patvirtinta regiono plėtros 

plano2 regiono esamos situacijos 

analizė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

 

II-IV ketv. 1 2021 m. gruodžio 21 d. išvada 

(Partnerių grupės posėdžio 

2021-12-21 protokolas Nr. 

PGP-3) 

4.  Organizuoti regiono 

plėtros tarybos 

administracijos darbą 

Parengti naujos įstaigos veiklai ir 

vidaus administravimui užtikrinti 

reikalingi dokumentai (tvarkos, aprašai 

ir kt.), skaičius 

7 Administracijos 

direktorius 

II-IV ketv. Organizuoti 

regiono 

plėtros 

tarybos 

administrac

ijos darbą 

Parengti: 

Pareigybių aprašymai (4), 

Tauragės regiono plėtros 

tarybos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklės, Tauragės 

regiono plėtros tarybos mažos 

vertės viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas, 

Tauragės regiono plėtros 

tarybos administracijos darbo 

reglamentas, Tauragės regiono 

plėtros tarybos administracijos 

vidaus tvarkos taisyklės, 

Asmens duomenų tvarkymo 

Tauragės regiono plėtros 

taryboje tvarkos aprašas, 

Tauragės regiono plėtros 

tarybos Buhalterinės apskaitos 

vadovas su priedais, Tauragės 

regiono plėtros tarybos 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvų 

sąrašas, Darbų saugos 

dokumentų rinkiniai, Tauragės 

regiono plėtros tarybos 

korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašas ir programa.  

 

 
1 Tauragės regiono plėtros planas 2014–2020 metams, patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 

m. patvirtinimo“ 
2 Tauragės regiono plėtros planas 2021–2030 metams 
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5.  Organizuoti Tauragės 

regiono plėtros tarybos 

organų – Visuotinio 

dalyvių susirinkimo ir 

Kolegijos,  darbą  

Suorganizuoti susirinkimai/posėdžiai, 

kuriems parengta ir pateikta svarstyti 

reikalinga medžiaga, procentai 

100 Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 100 Suorganizuoti 8 Kolegijos 

posėdžiai (iš jų: 5 žodiniai, 3 

rašytine procedūra), 4  

Visuotinio dalyvių susirinkimo 

posėdžiai, 3 Partnerių grupės 

posėdžiai 

6.  Priimti sprendimus dėl 

regiono projektų sąrašų 

keitimo, vykdant 2014–

2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

tarpinės institucijos 

funkcijas3 

Patvirtinti siūlomų finansuoti regiono 

projektų sąrašų pakeitimai, procentas 

100 Kolegija II-IV ketv. 100 Priimta 12 sprendimų dėl 

siūlomų finansuoti regiono 

projektų sąrašų pakeitimų 

patvirtinimo 

 
3 Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2014 m. birželio 

4 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 11 p. 
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7.  Rengti, svarstyti ir teikti 

siūlymus dėl regionų 

plėtros taryboms teikiamų 

derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų 

Svarstyti siūlymai dėl regionų plėtros 

taryboms teikiamų derinti teisės aktų, 

programų, planavimo dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų, procentas 

100 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 100 Svarstyta 17 siūlymų dėl 

regiono plėtros tarybai pateiktų 

derinti teisės aktų: 1 regioninės 

plėtros įstatymo pakeitimo 

projektas, 11 ministerijų 

įsakymų projektų, susijusių su 

2014–2020 metų Veiksmų 

programos priemonių 

planavimo ir projektų 

įgyvendinimo reglamentavimu 

(1 regionų plėtros planų 

rengimo metodika, 1 projektų 

atrankos tvarkos aprašas, 7 

projektų finansavimo sąlygų 

aprašai, 1 priemonių 

įgyvendinimo planai, 1 

Integruotų teritorijų vystymo 

gairių projektas), 5 kiti teisės 

aktų projektai, 

reglamentuojantys apskričių 

herbų naudojimą, regioninės 

svarbos projektų atranką, 

SFMIS naudojimą, profesinių 

mokyklų mokinių skaičių bei 

2021–2030 m. Viešojo 

valdymo plėtros programos 

dalį. Pastabos ir pasiūlymai 

pateikti dėl 2 teisės aktų 

8.  Tvirtinti Kolegijos 

personalinę sudėtį 

Priimti sprendimai dėl Kolegijos 

personalinės sudėties, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

I ketv. 1 Kolegijos personalinė sudėtis 

patvirtinta Visuotinio dalyvių 

susirinkimo 2020-12-23 

sprendimu Nr. 4 

9.  Nustatyti regiono plėtros 

tarybos lėšų naudojimo 

tvarką 

Nustatyta regiono plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarka, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 1 Tauragės regiono plėtros 

tarybos lėšų naudojimo tvarkos 

aprašas patvirtintas Visuotinio 

dalyvių susirinkimo 

2021 m. gegužės 3 d. 

sprendimu Nr. DS-1 
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10.  Nustatyti regiono plėtros 

tarybos vidaus kontrolės 

tvarką 

Nustatyta regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės tvarka, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 1 Tauragės regiono plėtros 

tarybos vidaus kontrolės 

tvarkos aprašas patvirtintas 

Visuotinio dalyvių susirinkimo 

2021 m. gegužės 3 d. 

sprendimu Nr. DS-3 

 

11.  Tvirtinti regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų 

darbo apmokėjimo 

sistemą 

Patvirtinta regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 1 Tauragės regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktoriaus ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema patvirtinta Visuotinio 

dalyvių susirinkimo 2021 m. 

gegužės 3 d. sprendimu Nr. 

DS-4 

 

12.  Teikti informaciją apie 

Tauragės regiono plėtros 

tarybos veiklą 

Užtikrinti informacijos teikimą apie 

Tauragės regiono plėtros tarybos veiklą 

interneto svetainėje (kai bus sukurta), 

procentai 

100 Administracijos 

direktorius 

 

III-IV ketv.  Informacija apie Tauragės 

regiono plėtros tarybos veiklą, 

iki kol bus sukurta RPT 

interneto svetainė, skelbiama 

www.lietuvosregionai.lt  

13.  Skelbti Regioninės plėtros 

įstatyme nustatytus teisės 

aktus teisės aktų registre 

Paskelbti teisės aktų registre 

Regioninės plėtros įstatyme nustatyti 

teisės aktai, procentai  

100 Administracijos 

direktorius 

II-IV ketv. 100 Regioninės plėtros įstatyme 

nustatyta skelbti RPT 

sprendimus dėl regiono plėtros 

plano pakeitimo – paskelbti 2 

(2021-08-10 sprendimas 

Nr.TS-10 ir 2021-10-07 

sprendimas Nr. TS-13) ir 

sprendimus dėl regioninės 

svarbos projektų – paskelbtas 

1 (2021-06-11 sprendimas Nr. 

TS-9) 

 

http://www.lietuvosregionai.lt/

