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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. birželio 1 d. Nr. TP-2 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis surengtas elektroniniu būdu per 

„Microsoft Teams“ platformą. Posėdis įvyko 2021 m. birželio 1 d.  

Posėdžio pradžia 10.30 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. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

4. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras  

5. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys 

6. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

7. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 7 iš 11 Kolegijos narių.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo.  

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.  

Kolegijos pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino į posėdį susirinkusius Kolegijos 

narius. Informavo, kad posėdyje dalyvauja 7 Kolegijos nariai. 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.  
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2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo 

Nr. TS-3 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo.  

Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 10:40-11:00 

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

Pranešėja informavo, kad sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 

m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 

partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo“ tikslas yra papildyti patariamąją Tauragės regiono plėtros 

tarybos kolegijos partnerių grupę, kad ši atitiktų Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 

straipsnio 14 dalies 2 punkto nuostatas – Renkant partnerius ir jų atstovus į partnerių grupę, turi būti 

užtikrinama, kad ne daugiau kaip pusę visų partneriams atstovaujančių partnerių grupės narių 

sudarytų tai pačiai interesų grupei priklausančių partnerių deleguoti atstovai.  

Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 patvirtintą 

darbo grupę sudaro 11 narių, iš kurių verslo organizacijų interesų grupei atstovauja 4 

nariai,  profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei – 1 narė, o bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų interesų grupei – 6 nariai. Taigi, daugiau nei pusę visų partneriams 

atstovaujančių partnerių grupės narių sudarė tai pačiai interesų grupei – bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų – priklausančių partnerių deleguoti atstovai. Šiuo sprendimu papildome 

partnerių grupės sudėtį 2 profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei priklausančių partnerių 

deleguotais atstovais. Tokiu būdu ištaisome situaciją ir užtikriname, kad partnerių grupė būtų 

sudaryta laikantis Įstatymo nuostatų.  

Giedrė Stulginskienė paklausė pranešėjos iš kurios savivaldybės yra du papildomai deleguoti 

partnerių grupės nariai.  

Sprendimo projekto rengėja atsakė, kad tiek B. Ambrozas, tiek V. Kiselienė abu dirba 

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose. Taip pat informavo, kad partnerių 

grupės nariai atstovauja savo interesų grupių interesus, o ne savivaldybės, kurioje dirba ar gyvena 

interesus. Savivaldybės interesus atstovauja Kolegijos nariai, kurių skaičius priklauso nuo kiekvienos 

Tauragės regiono plėtros tarybos steigėjos gyventojų skaičiaus.  

Skirmantas Mockevičius, pakvietė teikti klausimus pranešėjai. Klausimų nebuvo. Posėdžio 

pirmininkas pakvietė Kolegijos narius pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.  

NUTARTA.  

Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. 

balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 

partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo“.  
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2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

2.1. Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 11:00-11:20 

Pranešėja – Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji 

specialistė, informavo, kad 2021 m. gegužės 27 d. gautas UAB „Naista“ raštas dėl regioninės svarbos 

projekto išbraukimo iš Tauragės regiono plėtros plano, supažindino Kolegijos narius su rašto turiniu, 

atkreipė dėmesį, kad klausimas dėl UAB „Naista“ projekto, kuris Tauragės regiono plėtros tarybos 

2019 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 51/9S-8 buvo pripažintas regioninės svarbos projektu, statuso 

netekimo buvo ne kartą aptartas ir pasiūlė Kolegijai sprendimą dėl šio projekto statuso netekimo 

priimti vykdant Kolegijos posėdį rašytinės procedūros būdu. 

Pranešėja taip pat informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. 

gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-390 pakeitus Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programą, 

būtina atitinkamus pakeitimus atlikti ir Tauragės regiono plėtros plano dalyje „Priemonių planas“. 

Taip pat siūloma atlikti techninio pobūdžio keitimus, patikslinant plano dalyje „Priemonių planas“ 

nurodytą su projektų finansavimo sutarčių pasirašymu, pakeitimu ar projektų užbaigimu susijusią 

informaciją. Sprendimą dėl Tauragės regiono plėtros plano pakeitimo taip pat siūloma priimti 

vykdant rašytinę procedūrą.  

NUTARTA. Organizuoti Kolegijos posėdį vykdant rašytinę procedūrą dėl sprendimų 

priėmimo šiais klausimais: 

1. Dėl UAB „Naista“ regioninės svarbos projekto statuso netekimo. 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros plano pakeitimo. 

 

2.2. Klausimo svarstymo pradžios ir pabaigos laikas – 11:20-11:30 

Skirmantas Mockevičius informavo, kad 2021 m. birželio 9 d. 10 val. Raudonės pilyje vyks 

susitikimas su Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertu Gediminu Česoniu dėl strategijos 

Tauragė+ turizmo krypties aptarimo, pasiūlė į šį susitikimą pakviesti visus Kolegijos narius, 

savivaldybių administracijų direktorius, strateginio planavimo skyrių vedėjus ir regiono plėtros 

tarybos administracijos darbuotojus. 

NUTARTA. Pritarti Kolegijos pirmininko siūlymui. 

 

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 

informavo, kad nuo birželio 1 dienos Tauragės regiono plėtros tarybos administracijoje dirba jau 
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keturi darbuotojai. Administraciją papildė Indrė Butenienė, ekspertė, ir Asta Levickaitė, vyriausioji 

specialistė. Taip pat, nuo birželio 1 d. 0,3 etatu pareigas eina ir administracijos buhalterė.  

Kolegijos pirmininkas, Skirmantas Mockevičius skelbia Tauragės regiono plėtros tarybos 

kolegijos 2021 m. birželio 1 dienos posėdį baigtu.  

Posėdžio pabaiga – 11.35 val.  

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Jurgita Choromanskytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


