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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. spalio 11 d. Nr. KP-5 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis surengtas mišriuoju būdu – posėdis vyko 

Tauragėje, Kranto g. 3, 3 kolegijos nariai dalyvavo posėdyje nuotoliniu būdu, prisijungę per  

„Microsoft Teams“ platformą.  

Posėdžio data – 2021 m. spalio 6 d.  

Posėdžio pradžia – 15 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. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

2. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

3. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

4. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

5. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys; 

6. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

7. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

8. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

9. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

10. Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė. 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 10 iš 11 Kolegijos narių.  

Kiti posėdžio dalyviai:  

1. Vidas Bičkus, Tauragės profesinio rengimo centro direktorius; 

2. Indrė Butenienė, Tauragės regiono plėtros tarybos ekspertė; 

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

4. Gediminas Česonis, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ekspertas; 

5. Rimantas Dapkus, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narys; 

6. Vaida Kisielienė, Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narė; 

7. Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. specialistė; 
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8. Renaldas Radvila, ESO Paslaugų tarnybos vadovas. 

 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke. Pastabų ir pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės nebuvo. Darbotvarkei 

pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. ESO ir savivaldybių bendradarbiavimas.  

2. Informacija apie Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams ir Funkcinės zonos 

strategijos rengimo eigą. 

3. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę ir Interreg Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. 

4. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 

5. Tauragės regiono projektų sąrašų keitimas. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. ESO ir savivaldybių bendradarbiavimas.  

Pranešėjas – Renaldas Radvila pateikė pranešimą „Savivaldybių ir ESO bendradarbiavimas“ 

(pridedama). 

Klausimus pranešėjui pateikė Kolegijos nariai Sigitas Mičiulis, Skirmantas Mockevičius. 

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams ir 

Funkcinės zonos strategijos rengimo eigą.  

Pranešėjai: Gediminas Česonis pateikė pranešimą „Regiono plėtros plano rengimas“ 

(pridedama) ir Indrė Butenienė pateikė panešimą „Tauragės regiono plėtros planas“ (pridedama). 

Jurgita Choromanskytė supažindino su Funkcinės zonos strategijos rengimo bendra situacija, 

rengimo eiga, problemomis, su kuriomis susiduriama, su Kolegijos nariais aptarė galimas veiksmų 

alternatyvas. 

Diskusijoje dalyvavo Kolegijos nariai.  
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3. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į Tauragės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę ir Interreg Pietų 

Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.  

3.1. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino su Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimo 

projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ aiškinamajame rašte 

pateikta informacija, paprašė Kolegijos narių siūlyti pagrindinį narį į sprendimo projekte nurodytą 

darbo grupę. Skirmantas Mockevičius pasiūlė deleguoti Astą Levickaitę, pakaitiniu darbo grupės 

nariu palikti Edgarą Kuturį, Pagėgių savivaldybės tarybos narį, o Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

delegavus narį į Kolegiją, grįžti prie šio klausimo svarstymo. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui ir skirti šiuos Tauragės regiono plėtros 

tarybos atstovus į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupę: pagrindiniu nariu Astą Levickaitę, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. 

specialistę, pakaitiniu nariu – Edgarą Kuturį, Pagėgių savivaldybės tarybos narį. 

 

3.2. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į Interreg Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. 

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino su Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimo 

projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo 

programų Lietuvos delegacijas“ aiškinamajame rašte pateikta informacija, paprašė Kolegijos narių 

siūlyti pagrindinį narį į Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą. Skirmantas Mockevičius pasiūlė deleguoti Jurgitą Choromanskytę pagrindinius nariu, visus 

kitus sprendimo projekte nurodytus deleguojamus asmenis palikti tuos pačius, o Šilalės rajono 

savivaldybės tarybai delegavus narį į Kolegiją, grįžti prie šio klausimo svarstymo. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui ir skirti Jurgitą Choromanskytę 

pagrindiniu nariu į Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą. 

 

4. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros plano keitimas. 
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Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimo 

projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ aiškinamajame rašte pateikta 

informacija. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevčius supažindino su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė pritarti. 

Balsavo: „už“ – 9, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (Algirdas Meiženis). 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Tauragės regiono projektų sąrašų keitimas. 

Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su šių Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimų 

projektų aiškinamuosiuose raštuose pateikta informacija: 

5.1. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 51/9S-12 „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 51/9S-44 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.3. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-13 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-11 „Dėl 

Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 

07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo; 
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5.5. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-30 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės   07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.6. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 51/9S-18  

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.7. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-37 

„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.8. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-24 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės   05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.9. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 24  d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės   08.1.1-CVPA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.10. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-6 „Dėl 

Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 

08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5.11. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-11 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 05.2.1-APVA-R-008  „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 
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5.12. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 51/9S-36 

„Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros 

paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtais sprendimų projektais, pasiūlė pritarti 

visiems 12 sprendimų projektų. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu 

NUTARTA. Pritarti pateiktiems 12 sprendimų projektų. 

 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kolegijos nario Sigito Mičiulio prašymu Skirmantas Mockevičius paklausė Kolegijos narių 

nuomonės dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Ukrainos Ternopilio regionu. Sigitas Mičiulis 

informavo, kad ryšiai su Ternopilio regionu yra palaikomi daugiau nei 10 metų, bendradarbiavimą 

kuravo ankstesnė regiono plėtros taryba, o VšĮ Ternopilio bičiulių draugijos nariais yra Tauragės, 

Šilalės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybės. 

Skirmantas Mockevčius išsakė nuomonę, kad bendradarbiavimas tarp savivaldybių ir jų 

miestų-partnerių vyksta sklandžiai, o regioninis bendradarbiavimas nebėra aktualus. 

Vidas Bičkus, VšĮ Ternopilio bičiulių draugijos pirmininkas, informavo, kad nebeplanuoja 

tęsti pirmininkavimo Ternopilio bičiulių draugijoje, tačiau sprendimą dėl pirmininko ir savivaldybių 

dalyvavimo bičiulių draugijos veikloje turėtų priimti visuotinis viešosios įstaigos narių susirinkimas. 

Kolegijos nariai pritarė siūlymui kviesti VšĮ Ternopilio bičiulių draugijos visuotinį narių susirinkimą 

ir ten tęsti diskusijas dėl tolimesnio bendradarbiavimo. 

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą. 

PRIDEDAMA. 42 lapai. 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 
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