
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-01-23 Nr. PGP-1 

Tauragė 

 

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

vyko nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. 

Posėdžio data – 2023 m. sausio 23 d. 

Posėdžio pradžia – 10 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. Marius  Jucikas, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

4. Violeta Kasnauskaitė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

5. Vaida Kisielienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

6. Nijolė Meilutienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

8. Indrė Pilypė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

10. Arūnas  Stasiūnas, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovas.  

Posėdyje nedalyvavo: Laimutė Gudavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė, 

Laura Mėlinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė, Rūta Misevičienė, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio rūmų atstovė. 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvavo 10 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. Partnerių grupės pirmininko rinkimas. 

2. Dėl išvados dėl 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros plano projekto. 

3. Informacija apie 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos ir Tauragės miesto tvarios 

plėtros strategijas. 

 

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

10 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. Partnerių grupės pirmininko rinkimas. 

Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, 

informavo apie poreikį išrinkti naują Partnerių grupės pirmininką, kuris, vadovaujantis Kolegijos 

darbo reglamentu, renkamas 6 mėnesių laikotarpiui, Marius Jucikas Partnerių grupės pirmininku 

išrinktas 2022 m. balandžio 22 d., paprašė siūlyti kandidatus. 

Indrė Pilypė pasiūlė rinkti Nijolę Meilutienę, tačiau Nijolė Meilutienė pasiūlė palikti 

pirmininku dar vienai kadencijai Marių Juciką. Marius Jucikas sutiko, kad būtų balsuojama už jo 

kandidatūrą. 

Mariaus Juciko kandidatūrai į Partnerių grupės pirmininko pareigas pritarta bendru Partnerių 

grupės narių sutarimu.  

Aivaras Skarbalius siūlo Partnerių grupės pirmininko kadenciją ilginti iki 1 metų. 

Siūlymui pritarta bendru Partnerių grupės narių sutarimu. 

 

NUTARTA.  

1. Partnerių grupės pirmininku išrinkti Marių Juciką. 

2. Siūlyti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui pakeisti 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 120 p. nustatant, kad Partnerių grupės 

pirmininkas renkamas vieneriems metams. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl išvados dėl 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros plano projekto. 

Jurgita Choromanskytė supažindino su parengtu 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros 

plano projektu su Švietimo pažangos priemone ir jos pagrindimo aprašu.  

Klausimus pranešėjai pateikė: Rimantas Dapkus, klausė, kodėl nėra detaliai išnagrinėtos ir 

aprašytos kitos pažangos priemonės, Jurgita Choromanskytė atsakė, kad planas rengiamas 

vadovaujantis Strateginio valdymo metodika ir gali būti tvirtinamas kai yra parengta bent viena 

pažangos priemonė, jos aprašymas ir pagrindimas, o kitų priemonių lėšos ir rodikliai planuojami 

preliminariai. R. Dapkus taip pat klausė dėl Pagėgių savivaldybės numatytų įsigyti autobusų kainos 

ir dydžio pagrindimo, pranešėja atsakė, kad tiek preliminariai kainuoja planuojami įsigyti elektriniai 

autobusai, kurie turi būti pritaikyti vežti mažamečius vaikus, taip pat asmenis su negalia bei juos 

lydinčius asmenis, Arūnas Stasiūnas pakomentavo, kad Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 

 

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) 
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yra optimizuotas ir jiems reikalingos talpios transporto priemonės vežti mokinius iš visos 

savivaldybės į dvi mokyklas. 

Daugiau klausimų pranešėjai nebuvo. 

Marius Jucikas pasiūlė pritarti parengtam Plano projektui. 

Mariaus Juciko siūlymui pritarta bendru Partnerių grupės narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros plano projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos ir Tauragės miesto 

tvarios plėtros strategijas. 

Partnerių grupės nariai aptarė parengtus 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos ir Tauragės 

miesto tvarios plėtros strategijų projektus, diskutavo apie keliamus strategijų tikslus, uždavinius, įvardintas 

problemas, svarstė planuojamų įgyvendinti priemonių tikslingumą. Į Partnerių grupės klausimus apie 

strategijas atsakė Jurgita Choromanskytė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Marius Jucikas 

 

Posėdžio sekretorė Asta Levickaitė 


