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Tarybos veiklos pagrindas
Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir
Pagėgių savivaldybės.

Tauragės regiono plėtros taryba - subjektas, įgyvendinantis
nacionalinę regioninę politiką Tauragės regione ir tikslinėse
teritorijose.
Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono
savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių,
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens bei 5
socialinių ir ekonominių partnerių deleguotų narių.

Tarybos sudėtis

* Tarybos pirmininkas, ** Tarybos pirmininko pavaduotojas

2020 m. (sudėtis patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688)
Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras;
Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;
Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas;
**Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras;
***Ligita Kazlauskienė / Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai;
Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;
Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras;
Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
*Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras;
Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys;
Darius Stankus, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas;
Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo;
Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė.
.
***Pakeitimas Vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-841
Ligitą Kazlauskienę pakeitė Edgaras Kuturys.

Tarybos veikla
Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros
tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės
procedūros tvarka. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
2020 m. įvyko

22 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžiai (5 įprastiniai posėdžiai (3

iš jų nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų platforma) ir 17 posėdžių taikant

rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti 53 sprendimai.

Tarybos veikla
•

Tvirtinami ar keičiami Tauragės regiono projektų sąrašai pagal 2014-2020 metų
regioninio planavimo priemones ir Kaimo plėtros programą (KPP):
Patvirtinti 2 nauji sąrašai (KPP pagrindinis (2 nauji projektai) ir rezervinis (1 projektas)),

pakeista 17 sąrašų, į sąrašą įtrauktas 1 naujas projektas (Komunalinių maisto atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra).
• Derinami teisės aktų, skirtų Veiksmų programos prioritetų įgyvendinimui, projektai:
Priimta 20 sprendimų dėl teisės aktų projektų derinimo.
• Regiono plėtros planas:
Priimti 8 sprendimai dėl plano keitimo.

Tarybos veikla
•

Kiti sprendimai:
• paskirti atstovai į Europos kaimynystės priemonės Lietuvos–Rusijos federacijos
bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį programavimo komitetą;
• Derintas 2021 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarus
skaičius;
• pritarta Tauragės integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019
metais ataskaitai.

Tauragė+
Vidaus reikalų ministerijos sprendimu Tauragės regionas pasirinktas 2019 metais
įgyvendinti ekonominės specializacijos pilotinį projektą „Tauragė+“.
Taryba pritarė ekspertų parengtai plėtros strategijai, atsižvelgiant į ją inicijavo Tauragės
regiono Integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimą dėl tikslinės programos
teritorijos pakeitimo (įtraukta Šilalės rajono savivaldybė) bei Tauragė+ funkcinės zonos
strategijos kompleksinės priemonės ir veiksmo „Tauragės funkcinės zonos strategijos
įgyvendinimas“ įtraukimo.
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