
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 15 d. Nr. TP-7 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis įvyko Jurbarke, Dariaus ir Girėno g. 

120A. 

Posėdžio data – 2021 m. gruodžio 7 d.  

Posėdžio pradžia – 14 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. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

7. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

8. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

9. Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė. 

(nedalyvavo Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys). 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 9 iš 10 Kolegijos narių.  

Posėdyje taip pat dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos atstovai, 

Vyriausybės kanceliarijos patarėja ES Sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros 

srityje klausimais, deleguota Europos Komisijos, Natalija Kazlauskienė, VšĮ Centrinės projektų 

valdymo agentūros ekspertas Gediminas Česonis, Kolegijos partnerių grupės atstovai, Tauragės 

regiono profesinio rengimo mokyklų vadovai, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos klientų 

aptarnavimo departamento patarėja Andžela Jakienė, savivaldybių administracijų atstovai (dalyvių 

sąrašas pridedamas).  

 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke, informavo, kad gautas pasiūlymas sukeisti vietomis 3 ir 4 
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darbotvarkės klausimus, tam, kad pasiūlymai dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo 

įstaigas būtų suformuluoti po diskusijos apie profesinio mokymo perspektyvas. Pasiūlytam 

darbotvarkės pakeitimui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimo. 

2. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į regiono profesinio rengimo 

mokyklų tarybas.  

3. Diskusija apie Tauragės regiono profesinio mokymo perspektyvas. 

4. Dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. 

5. Informacija apie Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams ir 2023–2029 m. 

Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos projektų  rengimo eigą. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 

projektų rengimo.  

Pranešėja – Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė pateikė informaciją apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos ir 

dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“, 

projektų finansavimo sąlygas, galimus pareiškėjus, partnerius ir kita. Taip pat informavo, kad regione 

galima gauti finansavimą tik vienai paraiškai, todėl finansavimo regioninio ir savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planams reikia kreiptis bendra paraiška, kad šiuo metu yra pradėtas rengti 

bendradarbiavimo sutarties projektas, kuris turės būti pridėtas prie paraiškos ir kuriame turi būti 

numatyti pareiškėjo, savivaldybių, Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro santykiai įgyvendinant 

projektą. Kiekviena savivaldybė atskirai turės svarstyti klausimą savo taryboje dėl dalyvavimo 

projekte. 

Kolegijos narys Vidmantas Juzėnas klausė, ar būtų galimybė plano rengimo išlaidas, 

viršijančias gaunamą finansavimą įtraukti į sąnaudas, jei pareiškėjas būtų Tauragės atliekų tvarkymo 

centras. Pranešėja atsakė, kad klausimas, dėl išlaidų, viršijančių finansavimą, apmokėjimo, bus 

numatytas bendradarbiavimo sutartyje, kuri bus derinama tiek su savivaldybėmis, tiek su Tauragės 

atliekų tvarkymo centru. 

Kitų klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 
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2. SVARSTYTA. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į regiono profesinio 

rengimo mokyklų tarybas.  

2.1. Pranešėja Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. specialistė supažindino 

su informacija, pateikta sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovo 

delegavimo į  Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą“ aiškinamajame rašte, taip pat su 

reikalavimais kandidatams, nustatytais Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 10 įsakymu 

Nr. V-1034. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė deleguoti į Smalininkų  technologijų ir verslo mokyklos 

tarybą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją 

Aušrą Baliukynaitę, informavo, kad jos sutikimas yra gautas. Kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė balsuoti. 

Aušros Baliukynaitės kandidatūrai pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Deleguoti į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą Tauragės regiono 

plėtros tarybos atstovę Aušrą Baliukynaitę, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėją. 

 

2.2. Pranešėja Asta Levickaitė, Tauragės regiono plėtros tarybos vyr. specialistė supažindino 

su informacija, pateikta sprendimo projekto „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos atstovo 

delegavimo į  Tauragės profesinio rengimo centro tarybą“ aiškinamajame rašte, taip pat su 

reikalavimais kandidatams, nustatytais Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos 

apraše, informavo, kad Kolegija gali deleguoti kitą atstovą arba palikti Tauragės regiono plėtros 

tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 51/9S-2 deleguotą atstovą. 

Skirmantas Mockevičius pasiūlė deleguoti Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorę. 

Kolegijos narys Vidmantas Juzėnas paklausė, ar buvo gautas Tauragės profesinio rengimo 

centro direktoriaus prašymas deleguoti atstovą, nes 2019 m. deleguoto atstovo 5 metų kadencija ir 

įgaliojimai atstovauti regiono plėtros tarybai nėra pasibaigę. Jurgita Choromanskytė atsakė, kad 

prašymas nebuvo gautas, o Kolegija turi teisę suteikti įgaliojimus ir juos atšaukti.  

Pasisakė Kolegijos nariai: Algirdas Meiženis, Sigitas Mičiulis, Dovydas Kaminskas, Donatas 

Jackis, Kolegijos partnerių grupės narys Rimantas Dapkus, Tauragės profesinio rengimo centro 

direktorius Vidas Bičkus. 
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Skirmantas Mockevičius supažindino Kolegijos narius su parengtu sprendimo projektu, 

pasiūlė balsuoti, už tai, kad deleguoti Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorę. 

Balsavo: „už“ – 6, „prieš“ – 0, susilaikė – 3 (Vaidas Bendaravičius, Vidmantas Juzėnas, 

Algirdas Meiženis). 

NUTARTA. Deleguoti į Tauragės profesinio rengimo centro tarybą Tauragės regiono plėtros 

tarybos atstovę Jurgitą Choromanskytę, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę. 

 

3. SVARSTYTA. Diskusija apie Tauragės regiono profesinio mokymo perspektyvas.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė informavo, kad diskusija inicijuota siekiant išsiaiškinti 

regiono savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius, susijusius su profesiniu mokymu, 

pakvietė pristatyti regiono profesinio rengimo mokyklų veiklą ir perspektyvas Smalininkų 

technologijų ir verslo mokyklos bei Tauragės profesinio rengimo centro direktorius. Pranešėja 

supažindino su iki posėdžio gauta informacija el. paštu apie „VILVI Group“ įmonei (Tauragėje ir 

Vilkyškiuose) ir UAB „Ferumeta“ reikalingų darbuotojų sąrašu. 

Ina Budrienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė, pateikė pranešimą „2022 

m. priėmimo planas“ (pridedama). 

Vidas Bičkus, Tauragės profesinio rengimo centro direktorius, pateikė pranešimą 

(pridedama). 

Diskusijoje dalyvavo Kolegijos nariai, Kolegijos partnerių grupės atstovai, pranešėjai, 

Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos atstovai, Užimtumo tarnybos prie LR SADM 

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėja Andžela Jakienė. 

Apibendrindamas diskusijoje išsakytas mintis, į įvardintus strateginius regiono plėtros tikslus, 

numatomą socialinių paslaugų plėtrą, aukštesnes nei vidutinės įsidarbinimo galimybes ir atskirų 

profesijų paklausą, Skirmantas Mockevičius pasiūlė kitu darbotvarkės klausimu priimti sprendimą 

dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas ir siūlyti Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai padidinti Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai 

modulinei profesinio mokymo programai „Slaugytojo padėjėjas“ skiriamų valstybės finansuojamų 

vietų skaičių iki 25 ir padidinti Tauragės profesinio rengimo centrui modulinei profesinio mokymo 

programai „Socialinio darbuotojo padėjėjas“ skiriamų valstybės finansuojamų vietų skaičių iki 25. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. 
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Pranešėja Asta Levickaitė supažindino su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pateiktu Tauragės regiono plėtros tarybai derinti planuojamu 2022 m. priimti į regiono 

profesinio mokymo įstaigas mokinių skaičiumi. 

Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevčius pasiūlė teikti ministerijai pasiūlymą, suformuluotą 3 darbotvarkės 

klausimu. 

Skirmanto Mockevičiaus siūlymui pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Pateikti šiuos pasiūlymus dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo 

įstaigas, atsižvelgus į strateginius regiono plėtros tikslus, numatomą socialinių paslaugų plėtrą, 

aukštesnes nei vidutinės įsidarbinimo galimybes ir atskirų profesijų paklausą: 

1. Padidinti Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai modulinei profesinio mokymo 

programai „Slaugytojo padėjėjas“ skiriamų valstybės finansuojamų vietų skaičių iki 25. 

2. Padidinti Tauragės profesinio rengimo centrui modulinei profesinio mokymo programai 

„Socialinio darbuotojo padėjėjas“ skiriamų valstybės finansuojamų vietų skaičių iki 25. 

 

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

2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos projektų  rengimo eigą. 

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino su bendra situacija, regiono plėtros plano bei 

Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos rengimo eiga, problemomis, su kuriomis susiduriama. 

Natalija Kazlauskienė, Europos Komisijos deleguota Vyriausybės kanceliarijos patarėja ES 

sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros srityje klausimais, įvardijo 

nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, kurių rengimas ir tvirtinimas vėluoja beveik metus, 

problemas, kurias tai sukelia regioniniam planavimo procesui, apžvelgė artimiausias perspektyvas ir 

galimybes. 

Odeta Bačianskienė ir Inga Levinskienė, Tauragės regiono plėtros tarybos ekspertės, pateikė 

pranešimą „Tauragės regiono plėtros plano 2021–2027 metams rengimo eiga“ (pridedama), 

pristatydamos Tauragės regiono plėtros plano situacijos analizės SSGG schemas, problemas ir 

priežastis, tikslus ir uždavinius. Jurgita Choromanskytė informavo, kad Tauragės miesto tvarios 

plėtros strategijos rengime dalyvauja Tauragės rajono savivaldybės administracijos vadovai ir 

specialistai, šiuo metu atliekama SSGG analizė, analizuojamos pagrindinės problemos.  

Informacija apie regiono plėtros planą ir Tauragės miesto tvarios plėtros strategiją išklausyta. 

Pasisakė: Kolegijos nariai, Natalija Kazlauskienė, Gediminas Česonis, Centrinės projektų valdymo 

agentūros ekspertas, Partnerių grupės atstovai. 
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Skirmantas Mockevičius pasiūlė informaciją apie regiono plėtros plano rengimo eigą 

Kolegijai ir savivaldybių taryboms teikti periodiškai. 

 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą. 

PRIDEDAMA. 53 lapai. 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 

 


