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2022 m. lapkričio 3 d. Nr. TP-13 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis įvyko Tauragėje. 

Posėdžio data – 2022 m. lapkričio 3 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 9 Kolegijos nariai (kvorumas yra) ir kviestieji svečiai: Vidaus reikalų 

ministerijos, Kolegijos partnerių grupės nariai, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas). 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 9 iš 11 Kolegijos narių.  

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke. Darbotvarkei pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Regioninės politikos aktualijos. 

2. Dėl  pritarimo Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 metams dalies projektui.  

3. 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos projekto pristatymas. 

4. ESO ir savivaldybių bendradarbiavimas. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Regioninės politikos aktualijos.  

Pranešėja Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės 

politikos grupės vadovė pateikė pristatymą „Regioninės politikos aktualijos“ (pridedama).  

Kalbant apie bendrus kelių savivaldybių projektus ar bendrai kelių savivaldybių planuojamas 

teikti ar teikiamas paslaugas, pranešėja prašė išsakyti problemas, su kuriomis susiduriama, kokios 

pagalbos reikėtų iš ministerijos. Pasisakė savivaldybių merai, Jurgita Choromanskytė. 

Klausimus pranešėjai pateikė Sigitas Mičiulis. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl  pritarimo Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 metams dalies 

projektui.  
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Pranešėja Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, 

pateikė pristatymą „Tauragės regiono plėtros planas 2022–2030 metams“ (pridedama). 

Pranešėja informavo, kad pristatytas Tauragės regiono plėtros planas 2022–2030 metams 

(toliau – Planas) projektas dar bus papildomas, tikslinamas ir keičiamas iki kol bus pateiktas derinti 

Vidaus reikalų ministerijai ir tvirtinti Kolegijai, tačiau Plano dalys „I SKYRIUS. REGIONO 

PLĖTROS PLANO TERITORINĖ APRĖPTIS IR REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ“, 

„II SKYRIUS. REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“ iš esmės yra baigtos rengti. 

Klausimą pranešėjai pateikė Rimantas Dapkus, Kolegijos partnerių grupės narys. 

Skirmantas Mockevičius apibendrino pranešimą ir paprašė Kolegijos narių pritarti 

parengtoms Plano projekto dalims „I SKYRIUS. REGIONO PLĖTROS PLANO TERITORINĖ 

APRĖPTIS IR REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ“, „II SKYRIUS. REGIONO 

PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano projekto dalims „I skyrius. 

Regiono plėtros plano teritorinė aprėptis ir regiono esamos situacijos analizė“, „II skyrius. Regiono 

plėtros tikslai ir uždaviniai“. 

 

3. SVARSTYTA. 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos projekto 

pristatymas. 

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino posėdžio dalyvius su rengiamos 2023–2029 m. 

Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos projektu, atlikta situacijos analize, išskirtomis spręstinomis 

problemomis, atlikta SSGG analize, iškeltais tikslais, uždaviniais bei jų vertinimo rodikliais. Taip pat 

pristatė planuojamų strategijos įgyvendinimo veiksmų plano projektą. 

Pastabų Strategijos projektui nebuvo. Diskusijoje apie strategijos projektą dalyvavo visi 

posėdžio dalyviai.  

 

4. SVARSTYTA. ESO ir savivaldybių bendradarbiavimas.  

Pranešėjas Ovidijus Martinonis, ESO Valdybos narys ir Tinklų vystymo tarnybos direktorius, 

pateikė pristatymą „ESO ir savivaldybių bendradarbiavimas“ (pridedama). 

Klausimus pranešėjui pateikė Kolegijos nariai: Sigitas Mičiulis, Skirmantas Mockevičius, 

Dovydas Kaminskas, Vidmantas Juzėnas, Donatas Jackis, Algirdas Meiženis. Sigitui Mičiuliui 

atsakymą dėl galios mokesčio padidėjimo pranešėjas pažadėjo pateikti atskirai. 

 

5. Kiti klausimai. 
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Skirmantas Mockevičius informavo, kad yra gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos kvietimas vienam Kolegijos ir vienam Partnerių grupės atstovui dalyvauti Europos 

Tarybos tarpusavio vertinimo susitikime 2022 m. lapkričio 8 d. Vilniuje. Paklausė, kas norėtų 

dalyvauti. Lineta Dargienė ir Rimantas Dapkus pasisakė dalyvausią. 

16.15 val. Skirmantas Mockevičius paskelbė posėdžio pabaigą. 

PRIDEDAMA. 44 lapai. 

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 


