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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 27 d. Nr. TP-1 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis surengtas elektroniniu būdu per 

„Microsoft Teams“ platformą. Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 27 d.  

Posėdžio pradžia 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Skirmantas Mockevičius, Tauragės regiono plėtros tarybos 

Kolegijos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorė. 

Posėdyje dalyvavo šie Kolegijos nariai: 

1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės vicemeras 

2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras 

3. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

4. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

5. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras 

6. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys 

7. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras 

9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys 

10. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 11 iš 11 Kolegijos narių.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2021 m. derinimo.  

2. Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos partnerių grupės 

sudarymo.  

3. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo 

programų Lietuvos delegacijas.  

4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo.  

5. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metinių 

užduočių ir šių užduočių įvykdymo rodiklių patvirtinimo.  

6. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui.  
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7. Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos projekto svarstymas ir išvados dėl jo teikimas Visuotiniam 

dalyvių susirinkimui.  

8. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.  

Kolegijos pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino į posėdį susirinkusius Kolegijos 

narius. Informavo, kad posėdyje dalyvauja visi Kolegijos nariai, taip pat, kad Vaidas Bendaravičius 

ir Dovydas Kaminskas informavo, jog prisijungs 5 minutėmis vėliau. Konstatavo, kad kvorumas yra. 

Supažindino su darbotvarke ir pakvietė teikti pasiūlymus ir pastabas dėl darbotvarkės. Pasiūlymų ir 

pastabų dėl darbotvarkės nebuvo.  

NUTARTA. Darbotvarkei pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2021 m. 

derinimo.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 10:00-10:39 

Pranešėja - Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos klientų 

aptarnavimo departamento direktorė.  

Pranešėja pristatė planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

programas 2021 metams, darbo rinkos situaciją Tauragės regione. Kalbėjo apie paramą darbo vietoms 

steigti ir COVID-19 priemones.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Klausimus pranešėjai 

uždavė: S.Mičiulis ir V.Bendaravičius,  

Skirmantas Mockevičius informavo, kad šiuo klausimu atskiro sprendimo Kolegija priimti 

neturi. Konstatuojama, kad pranešimą apie aktyvias darbo rinkos politikos priemonių programas 2021 

metams Kolegija išklausė ir pastabų neturi.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos partnerių 

grupės sudarymo.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 10:39-10:56 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja informavo, kad sprendimo projekto „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros 

tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo“ tikslas yra sudaryti patariamąją Tauragės regiono 

plėtros tarybos kolegijos partnerių grupę, taip įgyvendinant Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 
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įstatymo 23 straipsnio 10 dalies nuostatas – Kolegija iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, 

bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau – partneriai) atstovų sudaro patariamąją 

Kolegijos partnerių grupę. 

Partnerių grupės sudarymas, funkcijos, narių teisės ir jų netekimas, partnerių grupės veiklos 

organizavimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio ir 

Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. steigiamojo susirinkimo sprendimu Nr. 3 „Dėl Tauragės regiono 

plėtros tarybos Kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“, XI skyriaus nuostatomis.  

Atstovus į partnerių grupę deleguoti buvo pakviesti: Asociacija „Investor‘s forum“, Lietuvos 

darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos 

profesinė sąjunga „Solidarumas“, Nevyriausybinių organizacijų taryba ir Nacionalinė 

bendruomeninių organizacijų taryba. Iš jų: Asociacija „Investor‘s forum“, Lietuvos verslo 

konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų 

konfederacija nedelegavo nė vieno atstovo.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Vyko diskusija dėl 

deleguotų asmenų, delegavimo principų ir atstovavimo savivaldybėms. Vaidas Bendaravičius 

išreiškė susirūpinimą, kad tarp pasiūlytų partnerių grupės narių nėra nė vieno siūlomo nario iš Pagėgių 

savivaldybės. Skirmantas Mockevičius siūlo Kolegijos vardu kreiptis į interesų grupes dėl jų 

galimybės deleguoti atstovus pariteto principu, kad partnerių grupės atstovai atstovautų visas regiono 

savivaldybes ir įvertintų galimybę iš naujo deleguoti atstovus.  

NUTARTA.  

1. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros 

tarybos Kolegijos partnerių grupės sudarymo“.  

2. Pavesti administracijos direktorei parengti raštą interesų grupėms dėl galimybės deleguoti 

atstovą į Tauragės regiono partnerių grupę iš Pagėgių savivaldybės.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio 

bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 10:56-11:06 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja pristatė, kad sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų 

delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas“ tikslas yra deleguoti 
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TRPT atstovus į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas, taip įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatas – Regiono 

plėtros taryba pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programas, skirtas regionų, esančių prie 

Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūros sienos, problemoms spręsti, ir atliekant 

jų įgyvendinimo stebėseną. 

Atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų 

(toliau – Interreg) ir Europos kaimynystės priemonės (toliau – EKP) programų įgyvendinimo 

dokumentus ir į tai, kad pagal 2020 m. birželio 11 d. priimto Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo nuostatas įsteigtos regionų plėtros tarybos yra 

savarankiški juridiniai asmenys, LR vidaus reikalų ministerija prašo atnaujinti informaciją apie 

Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus, paskirtus dalyvauti Interreg, EKP programų stebėsenos 

komitetų, 2021–2027 m. programų programavimo komitetų Lietuvos delegacijų sudėtyje. 

Skirmantas Mockevičius pakvietė Kolegijos narius siūlyti savo ar kitų Kolegijos narių 

kandidatūras į šiuos komitetus: Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos, 2021–2027 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo, 

Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos, EKP Lietuvos ir 

Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos, 2021 m. Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos programavimo. Vyko diskusija ir kandidatūrų kėlimas. 

Skirmantas Mockevičius apibendrino ir pasiūlė pritarti siūlymams į komitetus deleguoti 

šiuos Kolegijos narius:  

Tadą Barkų (pagrindinis narys) ir Donatą Jackį (pakaitinis narys) į Interreg Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.  

Dovydą Kaminską (pagrindinis narys) ir Giedrę Stulginskienę (pakaitinis narys) į 2021–

2027 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą.  

Skirmantą Mockevičių (pagrindinis narys) ir Sigitą Mičiulį (pakaitinis narys) į Interreg 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.  

Gintautą Macevičių (pagrindinis narys) ir Edgarą Kuturį (pakaitinis narys) į EKP Lietuvos 

ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.  

Vaidą Bendaravičių (pagrindinis narys) ir Algirdą Meiženį (pakaitinis narys) į 2021 m. 

Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą.  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl Tauragės regiono plėtros 

tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas“ 

deleguojant lentelėje įrašytus Kolegijos narius į nurodytus komitetus:  

Programa / komitetas Tauragės regiono plėtros tarybos atstovai  

Lietuvos delegacijoje 
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Interreg Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetas 

Tadas Bartkus (pagrindinis narys) 

Donatas Jackis (pakaitinis narys) 

2021–2027 m. Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos programavimo komitetas 

Dovydas Kaminskas (pagrindinis narys) 

Giedrė Stulginskienė (pakaitinis narys) 

Interreg Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetas 

Skirmantas Mockevičius (pagrindinis narys) 

Sigitas Mičiulis (pakaitinis narys) 

EKP Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetas 

Gintautas Macevičius (pagrindinis narys) 

Edgaras Kuturys (pakaitinis narys) 

2021 m. Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos programavimo komitetas 

Vaidas Bendaravičius (pagrindinis narys) 

Algirdas Meiženis (pakaitinis narys) 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. metinio veiklos plano 

patvirtinimo. 

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas –11:06-11:08 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja pristatė, kad sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. 

metinio veiklos plano ir vertinimo rodiklių patvirtinimo“ tikslas yra patvirtinti Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2021 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius, įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatas – Kolegija atlieka 

šias funkcijas: tvirtina regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą. 

Metinis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymu regioninėms plėtros tarybos suteiktus įgaliojimus ir į Sutarties Nr. 1S-126 „Dėl Valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo“, pasirašytos 2021 m. balandžio 12 d. Vidaus Reikalų ministerijos kanclerės 

Jovitos Petkuvienės ir Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorės Jurgitos 

Choromanskytės, įsipareigojimus.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Klausimų Kolegijos nariai 

nepateikė.  

Skirmantas Mockevičius siūlo bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2021 m. metinio veiklos plano patvirtinimo“.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 

m. metinių užduočių ir šių užduočių įvykdymo rodiklių patvirtinimo.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 11:08-11:11 
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Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja pristatė, kad sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus 2021 m. metinių užduočių ir šių užduočių įvykdymo rodiklių 

patvirtinimo“ tikslas yra patvirtinti Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 

2021 m. metines užduotis ir šių užduočių įvykdymo rodiklius, taip įgyvendinant Tauragės regiono 

plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Tauragės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 

m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“, 

34.3. papunkčio nuostatas – Kolegija atlieka jai Regioninės plėtros įstatyme nustatytas funkcijas ir 

šias funkcijas: nustato administracijos direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina metines užduotis 

administracijos direktoriui ir šių užduočių įvykdymo rodiklius, įgyvendina kitus administracijos 

direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje. 

Pranešėja informavo, kad užduotys parengtos pagal sutarties Nr. 1S-126 „Dėl Valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo“, pasirašytos 2021 m. balandžio 12 d. tarp LR vidaus Reikalų ministerijos 

kanclerės Jovitos Petkuvienės ir Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorės Jurgitos 

Choromanskytės, įsipareigojimus taip pat atsižvelgiant į patvirtintą Tauragės regiono plėtros tarybos 

2021 m. metinį veiklos planą ir jame įrašytų priemonių, už kurių įvykdymą atsakingas administracijos 

direktorius, įgyvendinimą.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Klausimų Kolegijos nariai 

nepateikė.  

Skirmantas Mockevičius siūlo bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl Tauragės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metinių užduočių ir šių užduočių įvykdymo rodiklių 

patvirtinimo“.  

 

7. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 

pirmininkui.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 11:11-11:16 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja informavo, kad sprendimo projekto „Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės regiono 

plėtros tarybos kolegijos pirmininkui“ tikslas yra vadovaujantis protingumo principu ir išvengiant per 

dažno Kolegijos posėdžių organizavimo naštos įgalioti Kolegijos pirmininką priimant sprendimus dėl 

kasdienės Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos organizavimo, įgyvendinant kitus darbdavio 



7 
 

įsipareigojimus administracijos direktoriaus atžvilgiu, derinant teisės aktų projektus, ar atstovaujant 

Tauragės regiono plėtros tarybą.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Klausimų Kolegijos nariai 

nepateikė.  

Skirmantas Mockevičius siūlo bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl įgaliojimų suteikimo 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui“.  

 

8. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos projekto svarstymas ir išvados dėl jo teikimas 

Visuotiniam dalyvių susirinkimui.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 11:16-11:24 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja informavo, kad Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegija, vadovaudamasi 

Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Tauragės regiono plėtros tarybos visuotinio 

dalyvių susirinkimo 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 

nuostatų patvirtinimo“, 34.4 punktu, svarsto administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos 

projektą ir teikia išvadas dėl jo Visuotiniam dalyvių susirinkimui.   

Pranešėja papildo, kad teikiama ne tik administracijos direktoriaus, bet ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, kadangi šios abi tvarkos yra inkorporuotos į vieną sistemą, kurį 

gegužės 3 d. vyksiančiame Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui 

tvirtinti.  

Skirmantas Mockevičius pakvietė užduoti klausimus pranešėjai. Klausimus dėl sprendimo 

projekto uždavė E.Kuturys ir V.Juzėnas.  

Skirmantas Mockevičius siūlo bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

NUTARTA. Derinti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 

sprendimo projektą „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ be pastabų.  

 

Kolegijos pirmininkas, Skirmantas Mockevičius informavo, kad visais darbotvarkėje 

numatytais klausimais Kolegija sprendimus priėmė ir pasiteiravo Kolegijos narių ar jie turi papildomų 

klausimų, kuriuos reikėtų aptarti. Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorė pristatė Kolegijos nariams nuo tarybos įsteigimo ir jos priėmimo į darbą 

dienos, atliktus darbus, informavo apie gegužės mėnesį planuojamus posėdžius: visuotinio dalyvių 
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susirinkimo, partnerių grupės, Kolegijos. Taip pat pranešė, kad artimiausiu metu bus skelbiami 

konkursai administracijos darbuotojų: eksperto, vyriausio specialisto ir buhalterio pareigoms užimti.  

Kolegijos pirmininkas, Skirmantas Mockevičius skelbia Tauragės regiono plėtros tarybos 

kolegijos 2021 m. balandžio 27 dienos posėdį baigtu.  

Posėdžio pabaiga – 11.45 val.  

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

Posėdžio sekretorė    Jurgita Choromanskytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


