
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. TP-11 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis įvyko nuotoliniu būdu per Microsoft 

Teams platformą. 

Posėdžio data – 2022 m. rugsėjo 22 d.  

Posėdžio pradžia – 13 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 šie Kolegijos nariai: 

1. Dainius Bergelis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

2. Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė; 

3. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

4. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

5. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

6. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras. 

Nedalyvavo: Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras, Donatas Jackis, Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos narys, Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys,  Sigitas 

Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos narė. 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 6 iš 11 Kolegijos narių.  

Posėdyje dalyvavo kviesti asmenys: 

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

2. Rimantas Dapkus, Kolegijos partnerių grupės narys; 

3. Marius Jucikas, Kolegijos partnerių grupės pirmininkas; 

4. Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. specialistė; 

5. Rūta Misevičienė, Kolegijos partnerių grupės narė. 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke, pasiūlė posėdžio pabaigoje išklausyti Tauragės regiono plėtros tarybos 

administracijos parengtą informaciją apie regioninius projektus, bendrai finansuojamus 2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos lėšomis. Darbotvarkei pritarta 

bendru Kolegijos narių sutarimu. 
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DARBOTVARKĖ:  

1. Tauragės RPT atstovų delegavimas į INTERREG programų stebėsenos komitetus. 

2. Dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ 

projektų sąrašo pakeitimo.  

3. Dėl priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ projektų sąrašo pakeitimo. 

4. Dėl priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašo 

pakeitimo. 

5. Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams projekto pristatymas ir informacija 

apie Funkcinės zonos strategijos rengimo eigą. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Tauragės RPT atstovų delegavimas į INTERREG programų stebėsenos 

komitetus.  

Pranešėja Asta Levickaitė supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte išdėstyta informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius paprašė Kolegijos narių siūlyti kandidatus į prašomas delegacijas. 

Algirdas Meiženis pasiūlė į Pietų Baltijos programos stebėsenos komitetą deleguoti Linetą 

Dargienę, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoją. 

Skirmantas Mockevičius, pasiūlė į Lietuvos ir Lenkijos bei Pietų Baltijos programų 

stebėsenos komitetus, siekiant kokybiško ir koncentruoto informacijos valdymo, pagrindine nare 

deleguoti Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę, o 

pakaitiniais nariais į Lietuvos ir Lenkijos programos stebėsenos komitetą deleguoti Rimantą Dapkų, 

Kolegijos partnerių grupės narį, o į Pietų Baltijos programos stebėsenos komitetą deleguoti Linetą 

Dargienę. 

Dovydas Kaminskas ir Algirdas Meiženis pasisakė palaikantys Skirmanto Mockevičiaus 

siūlymą. 

Pasiūlyti kandidatai – Jurgita Choromanskytė, Rimantas Dapkus ir Lineta Dargienė sutiko 

būti deleguojami. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti sprendimo projektui su siūlomomis kandidatūromis. 

Sprendimo projektui ir siūlomoms kandidatūroms pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. 
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1. Paskirti dalyvauti į 2021–2027 metų ES finansinio laikotarpio INTERREG Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos delegacijos sudėtyje 

šiuos Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus:  

1.1. Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę 

(pagrindine nare); 

1.2. Rimantą Dapkų, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narį 

(pakaitiniu nariu). 

2. Paskirti dalyvauti į 2021–2027 metų ES finansinio laikotarpio INTERREG Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos delegacijos sudėtyje šiuos 

Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus:  

2.1. Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę 

(pagrindine nare); 

2.2. Linetą Dargienę, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos narę (pakaitine nare). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“ projektų sąrašo pakeitimo.  

Pranešėja Asta Levickaitė  supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte išdėstyta informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų sąrašo pakeitimo.  

Pranešėja Asta Levickaitė  supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte išdėstyta informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 
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4. SVARSTYTA. Dėl priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų 

sąrašo pakeitimo.  

Pranešėja Asta Levickaitė  supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte išdėstyta informacija. 

Klausimų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė pritarti. 

Parengtam sprendimo projektui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams projekto pristatymas 

ir informacija apie Funkcinės zonos strategijos rengimo eigą.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino Kolegijos narius su parengtu Tauragės regiono 

plėtros plano 2021–2027 metams (toliau – Planas) analizės dalies projektu, paaiškino tolimesnę Plano 

rengimo eigą, darbus, kurie dar turės būti atlikti, paaiškino, kokie darbai kartu su savivaldybėmis yra 

daromi, išsamiai pristatė Plane įvardintas regiono problemas, keliamus tikslus ir uždavinius. 

Skirmantas Mockevičius siūlo Plano projektą su bent viena pažangos priemone teikti svarstyti 

savivaldybių taryboms. Jurgita Choromanskytė mano, kad, siekiant patvirtinti Planą dar šiais metais, 

savivaldybių tarybose (jei toks poreikis bus) Plano projektas turėtų  būti svarstomas iki 2022 m. spalio 

15 d., kad būtų galima lapkričio mėnesį teikti Plano projektą derinti Vidaus reikalų ministerijai. 

Skirmantas Mockevičius ir Algirdas Meiženis prašo, kad regiono plėtros tarybos administracija kuo 

skubiau pateiktų merams projektų sąrašus, kurie bus derinami su savivaldybių tarybomis. 

Rimantas Dapkus klausė, kurioje Plano rengimo stadijoje Plano projektas bus derinamas su 

Kolegijos Partnerių grupe. Pranešėja atsakė, kad derinimas su Partnerių grupe vyks pagal Regioninės 

plėtros įstatyme numatytą tvarką – Partnerių grupė teiks išvadą prieš teikiant Plano projektą tvirtinti 

Kolegijai, tačiau rengiamas Plano projektas jau keletą kartų buvo svarstytas Partnerių grupės 

posėdžiuose, Partnerių grupė gali teikti pastabas ir pasiūlymus bet kuriame Plano projekto rengimo 

etape. Skirmantas Mockevičius pasiūlė kviesti Partnerių grupės narius ir į savivaldybių tarybose 

vyksiančius Plano projekto svarstymus. Rimantas Dapkus mano, kad toks Plano rengimo procesas, 

kuomet su Partneriais derinimas vyksta tik galutiniame etape yra ydingas, taip pat pažymėjo, kad jis 

buvo teikęs pastabą dėl to, kad Plano projekte nėra gvildenamos žemės ūkio problemos. Skirmantas 

Mockevičius atkreipė dėmesį, kad Žemės ūkio ministerija neskyrė lėšų regioninėms priemonėms, o 
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Jurgita Choromanskytė paminėjo, kad Plano projekto analizės dalyje yra išanalizuota daug sričių, 

tame tarpe ir žemės ūkio.  

Skirmantas Mockevičius klausė, kokia tvarka turi būti pateikiami projektai, pretenduojantys 

būti finansuojami regioninių priemonių lėšomis, Jurgita Choromanskytė atsakė, kad projektai turi būti 

pateikiami prioriteto tvarka ir tiek, kad reikalingos finansavimo lėšos neviršytų bendrų regionui 

suplanuotų lėšų. Skirmantas Mockevičius išsakė nuogąstavimą, kad jei įgyvendinant projektus bus 

sutaupyta lėšų, bus problematiška įtraukti naujus projektus į Planą. Pranešėja ragino savivaldybes 

rengti projektų investicinius ir techninius projektus jau dabar, tai leis maksimaliai tiksliai suplanuoti 

lėšas. 

Algirdas Meiženis klausė, ar bus įmanoma atlikti Plano projekto pakeitimus po jo svarstymo 

savivaldybių tarybose, jei bus toks poreikis. Pranešėja atsakė, kad visoms pastaboms ir pasiūlymams 

turės pritarti Kolegija. 

Kolegijos nariai aptarė pateiktą Funkcinės zonos strategijos projektą, diskutavo dėl 

planuojamų projektų tikslingumo, ypač daug dėmesio skirta dumblo tvarkymo projektui, aptartos 

galimos problemos ir jų sprendimo būdai. 

 

6. Kiti klausimai. 

6.1. Asta Levickaitė pateikė Kolegijos nariams informaciją apie regioninius projektus, bendrai 

finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos lėšomis 

(pridedama). 

6.2. Skirmantas Mockevičius pasiūlė paskirti kitą Kolegijos posėdį organizuoti Tauragėje 

2022 m. lapkričio 3 d. 13 val.. Siūlymui pritarta bendru posėdyje dalyvavusių Kolegijos narių 

sutarimu. 

14.45 val. Skirmantas Mockevičius paskelbė posėdžio pabaigą. 

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 


