
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023 m. vasario 3 d. Nr. TP-1 

Tauragė 

 

Vadovaujantis Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 58 p., Tauragės 

regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis įvyko mišriuoju būdu. 

Posėdžio data – 2023 m. vasario 3 d.  

Posėdžio pradžia – 10 val. 

Posėdžio pirmininkas – Skirmantas Mockevičius, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 

(toliau – Kolegija) pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras. 

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

Posėdyje dalyvavo 11 Kolegijos narių (kvorumas yra), 9 Kolegijos nariai dalyvavo posėdyje 

fiziškai, 2 Kolegijos nariai (Dainius Bergelis ir Edgaras Kuturys) dalyvavo nuotoliniu būdu, ir 

kviestieji svečiai: Vidaus reikalų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Kolegijos 

partnerių grupės nariai, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos, UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 11 iš 11 Kolegijos narių.  

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke. Darbotvarkei pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano tvirtinimas. 

2. Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano tvirtinimas. 

3. Informacija apie 2023–2029 m. Tauragė+ funkcijos zonos strategiją ir 2023–2029 m. 

Tauragės miesto tvarios plėtros strategiją. 

4. Dėl projekto ,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0003 įgyvendinimo. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano tvirtinimas.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, 

supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateikta informacija, 

 
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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priminė, kad Plano dalims Situacijos analizė, Tikslai ir uždaviniai Kolegija pritarė 2022 m. rugsėjo 

22 d. posėdyje (protokolinis nutarimas), pateikus vertinimui atsakingoms ministerijoms ir gavus 

pastabas ir pasiūlymus, Plane atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, tačiau Plano esminė informacija 

nepasikeitė, Plane patikslinta informacija apie savivaldybių tarybų patvirtintą Funkcinės zonos 

strategiją, Planas teikiamas tvirtinti, vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, papildžius jį 

Švietimo pažangos priemone, apžvelgė šioje priemonėje suplanuotus savivaldybių projektus, 

finansuotinas veiklas, projektams planuojamas lėšas ir siekiamas rodiklių reikšmes, atkreipė dėmesį, 

kad kitų pažangos priemonių lėšos ir siektinos rodiklių reikšmės yra suplanuotos preliminariai ir bus 

tikslinamos rengiant pačias pažangos priemones, ministerijoms patvirtinus pažangos priemonių 

finansavimo gaires ir gavus savivaldybių pasiūlymus dėl projektų įtraukimo į regiono plėtros planą. 

Klausimus pranešėjai pateikė: Donatas Jackis, Vidmantas Juzėnas, Skirmantas Mockevičius. 

Diskusijoje dalyvavo Kolegijos nariai, Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos 

Regioninės politikos grupės vadovė, Gediminas Česonis, Centrinės projektų valdymo agentūros 

ekspertas, Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Odeta 

Bačianskienė. Donatas Jackis atkreipė dėmesį, kad Plane 2.4.1. „Aplinkos būklė ir apsauga“ aprašant 

vandens kokybę, žemės ūkis įvardintas kaip pagrindinis teršėjas kaimiškose teritorijose ir mano, kad 

reikėtų formuluotę pakeisti. Kolegijos nariai diskutavo su Plano rengėjais ir pasiūlė pakeisti teiginį 

„Pagrindinis vandens taršos šaltinis kaimiškose savivaldybėse – žemės ūkio veikla.“ į „Vandens taršos 

šaltiniai: mažų aglomeracijų/gyvenviečių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pajėgumų trūkumas, taip 

pat žemės ūkio veikla.“ 

Donato Jackio siūlymui pakeisti formuluotę pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

Pasisakė: Rimantas Dapkus, Kolegijos partnerių grupės atstovas. 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu 

sprendimo projektu, pasiūlė pritarti. 

Sprendimo projektui, su Donato Jackio pasiūlymu, pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui, įtraukiant Donato Jackio siūlymą. 

 

2. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano 

tvirtinimas.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė, supažindino Kolegijos narius su sprendimo aiškinamajame 

rašte pateikta informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė pritarti. 

Sprendimo projektui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 
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NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie 2023–2029 m. Tauragė+ funkcijos zonos strategiją ir 

2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategiją. 

Pranešėja Jurgita Choromanskytė informavo, kad 2023–2029 m. Tauragė+ funkcijos zonos 

strategiją per pastarąją savaitę patvirtino visos Tauragės regiono savivaldybių tarybos, o Tauragės 

rajono savivaldybės taryba patvirtino ir 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategiją, 

informavo, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus pažangos priemonių gaires bus rengiama Plano 

„Tauragės funkcinės zonos pažangos priemonė“ bei „Tauragės miesto tvarios plėtros pažangos 

priemonė“. 

Kolegijos nariai aptarė ir diskutavo apie planuojamas strategijų veiklas ir projektus, galimybes 

bent dalies projektų finansavimo sutartis pasirašyti dar šių metų pabaigoje. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl projekto ,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0003 įgyvendinimo.  

Pranešėjas Virginijus Noreika, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, 

supažindino su problema dėl lėšų trūkumo, kuri iškilo įvykdžius viešuosius pirkimus dėl žaliųjų 

atliekų tvarkymui skirto pastato ir stoginės statybos Tauragės regiono sąvartyne. Projektui užbaigti 

(pastatui pastatyti) pagal pateiktą mažiausią kainą trūksta per 800 tūkst. eurų, pareiškėjas kreipėsi į 

Aplinkos ministeriją, tačiau pažado skirti papildomų lėšų projektui negavo, ministerija siūlo 

pareiškėjui prisidėti prie projekto finansavimo savo arba regiono savivaldybių lėšomis ir, jei liks 

nesuplanuotų lėšų nuo kitų regionų, tikėtis papildomo finansavimo intensyvumui pakeisti arba 

sumažinti pirkimo sumą. Pranešėjas informavo, kad pirkimo iš naujo skelbti nebegali, nes dėl 

procedūrų trukmės nebespėtų įgyvendinti projekto iki 2023 m. rugsėjo 1 d. 

Savivaldybių merai sako, kad didinti savo lėšų indėlio į projektą negali, nes nėra numatyta 

lėšų savivaldybių biudžetuose. Edita Vaitkienė, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 

Plėtros skyriaus vadovė, teigia, kad bandytų tartis su rangovais dėl galimybės vykdyti projektą 

etapais ir sutartyje numatyti galimybę atsisakyti dalies darbų, jei negaus papildomo finansavimo. 

Dovydas Kaminskas pritaria Editos Vaitkienės siūlymui ir siūlo pareiškėjui aptarti situaciją su 

bendrovės akcininkais ir planuoti savivaldybių tarybose gauti pritarimą, esant būtinybei, garantiniam 

raštui dėl papildomo finansavimo iš savivaldybių biudžeto. 

Skirmantas Mockevičius siūlo kalbėtis RPT administracijai su Aplinkos ministerija ir 

Kolegijos vardu parengti prašymą dėl papildomo finansavimo lėšų skyrimo. 
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5. Kiti klausimai. 

Jurgita Choromanskytė informavo apie planuojamus atlikti darbus ir nurodė, kad iki 

savivaldos rinkimų būtina Kolegijai apsvarstyti visą eilę ataskaitų, jei bus patvirtintos pažangos 

priemonių finansavimo gairės ir papildyti regiono plėtros planą naujomis pažangos priemonėmis. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė kitą Kolegijos posėdį organizuoti 2023 m. kovo 24 d. 10 val. 

Jurbarke (tiksli posėdžio vieta bus derinama vėliau). Siūlymui pritarta bendru sutarimu. 

NUTARTA. Kitas Kolegijos posėdis vyks 2023 m. kovo 24 d. 10 val. Jurbarke. 

 

Skirmantas Mockevičius siūlo vasario 6 d. Panemunės pilyje vyksiančiame susitikime regiono 

savivaldybių merams pasirašyti susitarimo dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos 

įgyvendinimo veiksmų vykdymo pakeitimą. Siūlymui pritarta. 

Dovydas Kaminskas siūlo apsvarstyti Susisiekimo ministerijos rengiamą galimybių studiją 

dėl geležinkelio linijos Kaunas – Klaipėda plėtros, ir siūlyti Susisiekimo ministerijai įtraukti Tauragės 

regiono savivaldybių atstovus į šį procesą, siekiant pagerinti mūsų regiono susisiekimo sistemą 

geležinkeliais, ypač per Kryžkalnį, kuris aktualus visoms regiono ir gretimoms savivaldybėms. 

Kolegijos nariai pritarė siūlymui bendru sutarimu. Skirmantas Mockevčius siūlo Tauragės rajono 

savivaldybei parengti siūlymą Susisiekimo ministerijai, kurį pasirašys Kolegijos pirmininkas. 

 

 Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 11.50 val. Skirmantas Mockevičius paskelbė posėdžio 

pabaigą. 

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 


