
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. TP-8 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis įvyko nuotoliniu būdu per Microsoft 

Teams platformą. 

Posėdžio data – 2021 m. gruodžio 23 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. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

2. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

3. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys; 

4. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

5. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

6. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

7. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

8. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė. 

(nedalyvavo Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras, Vidmantas Juzėnas, 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys). 

Kvorumas yra – posėdyje dalyvauja 8 iš 10 Kolegijos narių.  

Posėdyje taip pat dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos atstovės: Jurgita 

Choromanskytė, administracijos direktorė, Asta Levickaitė, vyr. specialistė ir Inga Levinskienė, 

ekspertė.  

 

Posėdžio pirmininkas Skirmantas Mockevičius pasveikino posėdžio dalyvius, supažindino su 

siūloma posėdžio darbotvarke, Darbotvarkei pritarta bendru Kolegijos narių sutarimu. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pritarimo Tauragės regiono 2021–2027 m. plėtros plano (pateiktai situacijos analizei, 

nustatytiems plėtros tikslams, uždaviniams) projektui. 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.  
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3. Dėl siūlymo skirti premiją Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorei. 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Tauragės regiono 2021–2027 m. plėtros plano (pateiktai 

situacijos analizei, nustatytiems plėtros tikslams, uždaviniams) projektui.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė, pateikė pranešimą apie parengtą Tauragės regiono 2021–

2027 m. plėtros plano (toliau – Planas) dalies (situacijos analizė, nustatyti plėtros tikslai, uždaviniai) 

projektą (pridedama), supažindino su Kolegijos Partnerių grupės išvada dėl Plano dalies projekto 

(Partnerių grupės 2021-12-21 posėdžio protokolas Nr. PGP-3). 

Klausimus dėl svarstomo klausimo pateikė: Sigitas Mičiulis, Donatas Jackis, Skirmantas 

Mockevičius. 

Diskusijoje dalyvavo – Kolegijos nariai. 

Sigitas Mičiulis atkreipė dėmesį, kad savivaldybės turėtų svarstyti klausimą dėl gamybos 

eksporto skatinimo galimybių; dėl paramos energetikos efektyvinimui ir sąnaudų energetikai 

mažinimo. 

Donatas Jackis siūlo įvertinti galimybes įtraukti veiksmus dėl nuotekų valymo infrastruktūros 

gerinimo ir plėtros.  

Kitų klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. Pateiktam Plano dalies projektui pritarta 

bendru Kolegijos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti Tauragės regiono 2021–2027 m. plėtros plano (pateiktai situacijos 

analizei, nustatytiems plėtros tikslams, uždaviniams) projektui (pridedama). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino su parengtu Tauragės regiono plėtros tarybos 

2021 m. metinės veiklos ataskaitos projektu. 

Klausimų ir pasiūlymų nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė pritarti. Pritarta  

bendru Kolegijos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl siūlymo skirti premiją Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorei.  

Pranešėja Jurgita Choromanskytė supažindino Kolegijos narius su sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte išdėstyta informacija.  
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Klausimų ir pasiūlymų pranešėjai nebuvo. 

Skirmantas Mockevičius supažindino su parengtu sprendimo projektu, pasiūlė pritarti. Pritarta  

bendru Kolegijos narių sutarimu. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą. 

PRIDEDAMA. 43 lapai. 

 

 

Kolegijos pirmininkas     Skirmantas Mockevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė    Asta Levickaitė 

 


