
 
  

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITAI  
 

 

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T-45 

Pagėgiai 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 

straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 

patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79.17 papunkčiu, 233, 242, 317 punktais, Pagėgių savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a :   

1. Pritarti Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  

www.pagegiai.lt. 

   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos 

rūmams (Galinio Pylimo g. 9. 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.  

 

 

Savivaldybės meras                                                         Vaidas Bendaravičius 

 

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.pagegiai.lt/


2 

 

    

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS IR MERO 2019 M. 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

PRITARTA 

Pagėgių savivaldybės tarybos 

2020 m. balandio 23 d. 

sprendimu Nr.  T-45 



3 

 

MERO ŽODIS 

2019-ieji Lietuvai buvo reikšmingi metai: pavasarį įvyko Savivaldybių tarybų ir merų 

rinkimai, vasarą išsirinkome naujus atstovus į Europos Sąjungos Parlamentą, liepos 12 d. Lietuvai 

prisiekė naujasis šalies vadovas, Jo Ekscelencija Gitanas Nausėda. 

Šiandien gyvename pasaulyje, kuriame drąsūs iššūkiai, inovatyvūs sprendimai ir greitas 

tempas tapo kasdienio gyvenimo norma. Gyvename skaitmeninių technologijų, atsinaujinančios 

energijos, klimato kaitos, ekologijos ir sveiko gyvenimo būdo propagavimo laikmetyje. Šiandien 

pasaulio ribos ir atstumai sumažėjo, iš vieno taško į kitą mes galime persikelti keliais būdais, tiek 

fiziškai, tiek virtualiai. Nuolat tobulėjant technologijoms, daugelis dalykų ir paslaugų perkeliamos į 

skaitmeninę erdvę. Visa tai keičia mūsų kasdienius įpročius, sukelia nepatogumų, bet kartu ir verčia 

prisitaikyti. 

Kartu su gyvenimo tempu keičiasi ir savivaldos vaidmuo bei galimybės, daugėja viešųjų 

paslaugų, kurių tvari ir tolygi plėtra galima tik susitelkus ir bendradarbiaujant, todėl atsiranda poreikis 

plėtoti partnerystę, peržengiant savivaldybių ribas bei sujungiant finansinius išteklius. Viso to pavyzdys 

yra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis rengiama funkcinės zonos strategija „Tauragė+“ bei 

kartu plėtojamos turizmo ir kultūros idėjos. Kaip vieną efektyvaus bendradarbiavimo pavyzdį noriu 

išskirti tai, kaip kartu su Tauragės rajono savivaldybe suderinome visuomeninio maršruto „Tauragė – 

Panemunė – Pagėgiai“ laikų grafikus ir išsprendėme išlaidų kompensavimo klausimus. Siekiant tvarios 

ir efektyvios viešojo transporto plėtros, ateityje planuojame sukurti bendrą regioninę viešojo transporto 

sistemą, kurios dėka Pagėgiuose pastatysime naują autobusų stotį su šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančia infrastruktūra.  

Labai sėkmingai plečiasi Savivaldybės užsienio draugų gretos. Kroatijos Respublikos 

ambasadoriaus Krešimir Kedmenec iniciatyva sulaukėme miestelio Vrlika (Kroatija) susidomėjimo 

bendradarbiauti kultūros ir turizmo srityse. Kroatijos Respublikos ambasadorius susižavėjo Pagėgių 

krašto svetingumu, kultūra, istorija ir gamta, todėl Pagėgių krašto gyventojams nori padovanoti kuo 

daugiau Kroatijos kultūros, meno ir muzikos. Austrijos Respublikos ambasadorės Yvonne Toncic-

Sorinj iniciatyva, artėjant Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių 50-mečio sukakties minėjimui, 

užmegzti santykiai su Zalcburgo žemių vadovais. Kartu siekiame sutelkti finansinius išteklius ir 

atnaujinti paminklą, kuris buvo pastatytas Vilkyškiuose Zalcburgo protestantų persikėlimo į Lietuvą 

200-osioms metinėms paminėti. Dar vienas svarbus darbas, kurį atliksime ateityje, tai kartu su 

Prancūzijos Respublikos ambasadore Claire Lignières-Counathe Panemunėje įamžinsime Tilžės Taiko 

sutarties pasirašymo datą, įvykius ir aplinkybes. Užsimezgusi pažintis su Prancūzijos ambasados 
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atstovais teikia vilties užmegzti glaudesnius santykius plėtojant bendradarbiavimą kultūros ir turizmo 

srityse.  

Trumpai pristačiau tik keletą akcentų, kurie svarbūs Savivaldybės įvaizdžiui ir sėkmingai jos 

plėtrai ateityje, todėl nuoširdžiai dėkoju Savivaldybės tarybos nariams, koalicijos partneriams, 

administracijos vadovams ir darbuotojams, Savivaldybės įstaigų vadovams ir jų darbuotojams už 

palaikymą, bendradarbiavimą ir kartu atliktą darbą. 
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 
 

1 pav. VI šaukimo Pagėgių savivaldybės tarybos nariai 

Pagėgių savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) pagal gautų mandatų skaičių sudaro 17 narių. 

Tarybos nariai atstovauja 6 politines partijas ar visuomeninius rinkimų komitetus. Keli iš jų turi 

visuomeninius padėjėjus. 

1 lentelė. Tarybos nariai. 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Iškėlusi partija arba 

visuomeninis 

rinkimų komitetas 

Visuomeniniai 

padėjėjai 

1. 
Lina 

Augustinavičiūtė 

Visuomeninis rinkimų 

komitetas „Pagėgių 

krašto vardan“ 

 

Sandra Krakienė 

2. 

Vaidas 

Bendaravičius 

(meras) 

Partija Tvarka ir 

teisingumas 

  

3. Arūnas Bušniauskas 
Partija Tvarka ir 

teisingumas 
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4. Eugenijus Dargužas 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„E. Kuturio komanda 

„Už permainas 

Pagėgių krašte“ 

  

5. Algis Grublys Darbo partija   

6. 
Gražina 

Jankauskienė 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„Kartu – Pagėgių 

kraštui“ 

  

7. Ligita Kazlauskienė 
Partija Tvarka ir 

teisingumas 

  

8. Remigijus Kelneris 
Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjunga 

  

9. Kęstas Komskis 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„Pagėgių krašto 

vardan“ 

  

10. 
Vladimiras 

Gorodeckis 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„Kartu – Pagėgių 

kraštui“ 

  

11. 
Edgaras Kuturys 

 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„E. Kuturio komanda 

„Už permainas 

Pagėgių krašte“ 

Dainius Kinderis 

 

Rasa 

Petrikaitienė 

  

 Valdas Gečas 

 

Asta Rolanda 

Bietienė  

 

Dijana 

Sudeikienė 

 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 16 d. įvyko pirmasis VI šaukimo tarybos posėdis, kurio metu visuotinius mero 

rinkimus laimėjusiam Vaidui Bendaravičiui buvo įteiktos Pagėgių savivaldybės mero regalijos ir 

suteikti mero įgaliojimai. Prisiekusiems VI šaukimo Tarybos nariams - įteikti Tarybos nario 

pažymėjimai.  

 

 

 

 

 

 

2 pav. Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rūta Katauskienė suteikė Merui įgaliojimus 

12. Ričardas Mažutis 
Partija Tvarka ir 

teisingumas 

  

13. Aivaras Pocius 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„Pagėgių krašto 

vardan“ 

  

14. Sigitas Stonys 
Partija Tvarka ir 

teisingumas 

  

15. 
Remigijus 

Špečkauskas 

Partija Tvarka ir 

teisingumas 

  

16. Ramutė Valančienė 

Visuomeninis 

rinkimų komitetas 

„E. Kuturio komanda 

„Už permainas 

Pagėgių krašte“ 

  

17. Aušra Zongailienė 

Lietuvos 

socialdemokratų 

partija 
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Pirmojo posėdžio metu Tarybos nariams patvirtinus slapto balsavimo rezultatus Tarybos narė 

Ligita Kazlauskienė paskirta Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja, sprendimo Nr. T-61.  

Tarybos sprendimu Nr. T-60 Danguolei Mikelienei, Pagėgių savivaldybės administracijos 

Lumpėnų seniūnijos seniūnei, pavesta eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 

tol, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai. 

 

Pagėgių savivaldybės tarybos dauguma: Vaidas Bendaravičius, Ričardas Mažutis, Ligita 

Kazlauskienė, Arūnas Bušniauskas, Remigijus Špečkauskas, Sigitas Stonys, Virginijus Komskis (iki 

liepos mėn.), Vladimiras Gorodeckis (nuo 2019-07-25), Gražina Jankauskienė, Aušra Zongailienė, 

Algis Grublys, Remigijus Kelneris. 

Pagėgių savivaldybės tarybos mažuma (opozicija): Edgaras Kuturys, Eugenijus Dargužas, 

Ramutė Valančienė, Kęstas Komskis, Lina Augustinavičiūtė, Aivaras Pocius. 

Frakcijos. Išrinktoje naujoje Savivaldybės taryboje sudarytos 5 frakcijos: 

Partijos Tvarka ir teisingumo frakcija - Ligita Kazlauskienė, Remigijus Špečkauskas, Arūnas 

Bušniauskas, Sigitas Stonys. 

Liberalų ir Darbo frakcija – Virginijus Komskis, Gražina Jankauskienė, Algis Grublys. Nuo 

2019 m. rugpjūčio 21 d., Virginijui Komskiui atsisakius tarybos nario mandato, į šią frakciją prisijungė 

Vladimiras Gorodeckis. 

Mišri frakcija – Ričardas Mažutis, Remigijus Kelneris, Aušra Zongailinė. 

„Pagėgių krašto vardan“ frakcija – Lina Augustinavičiūtė, Kęstas Komskis, Aivaras Pocius. 

„Už permainas Pagėgių krašte“ frakcija − Edgaras Kuturys, Ramutė Valančienė, Eugenijus 

Dargužas. 

1.1. Savivaldybės tarybos darbo organizavimas  
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3 pav. Pirmasis VI šaukimo tarybos posėdis 

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės Tarybos 

posėdžiuose. Visi Tarybos sprendimų projektai svarstomi Tarybos komitetuose, išskyrus Kontrolės 

komitete. Savivaldybės Tarybos darbui organizuoti, gyventojų klausimams spręsti, įvairioms 

problemoms nagrinėti ir sprendimams rengti Taryba yra sudariusi 5 pagrindinių veiklos sričių 

komitetus.  

Tarybos nariai pagrindinę savo veiklą vykdė komitetų ir Tarybos posėdžiuose, kurių veikla 

organizuojama vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Taryba dirbo 

vadovaudamasi 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 patvirtintu Tarybos veiklos reglamentu (su 

vėlesniais pakeitimais). 

1.2. Komitetai 

1.2.1. Ekonomikos ir finansų komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Ligita 

Kazlauskienė (komiteto pirmininkas), Vladimiras Gorodeckis, Aušra Zongailienė, Kęstas Komskis, 

Eugenijus Dargužas. 2019 metais Komitetas posėdžiavo 6 kartus ir analizavo Tarybai parengtų 

sprendimų projektų medžiagą. 

2 lentelė. Tarybos narių lankomumas Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiuose 2019 m. 
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Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 

2
0
1
9
-0

5
-2

7
  

2
0
1
9
-0

6
-2

0
  

2
0
1
9
-0

7
-2

2
  

2
0
1
9
-0

8
-2

6
  

2
0
1
9
-0

9
-2

9
  

2
0
1
9
-1

2
-1

6
 

P
ra

le
is

ta
 

Iš
 

v
is

o
 

p
o
sė

d
ži

ų
 

1 Ligita Kazlauskienė  + + + + + + 0 

6 

2. Virginijus Komskis + -     1 

2 Vladimiras Gorodeckis 

(komitete nuo spalio mėn.) 

     - 1 

3 Aušra Zongailienė + + + + + + 0 

4 Eugenijus Dargužas + + + + + + 0 

5 Kęstas Komskis + + - - - - 4 

 

1.2.2. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos 

nariai: Gražina Jankauskienė (komiteto pirmininkė), Aušra Zongailienė (pirmininko pavaduotoja), Lina 

Augustinavičiūtė, Sigitas Stonys, Edgaras Kuturys. 2019 metais Komitetas posėdžiavo 9 kartus ir 

analizavo Tarybai parengtų sprendimų projektų medžiagą. 

3 lentelė. Tarybos narių lankomumas Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 

2
0
1

9
-0

5
-2

7
  

2
0
1

9
-0

6
-2

0
  

2
0
1

9
-0

7
-2

2
  

2
0
1

9
-0

8
-2

6
  

2
0
1

9
-0

9
-2

7
  

2
0
1

9
-1

0
-2

9
  

2
0
1

9
-1

1
-2

2
  

2
0
1

9
-1

2
-1

7
  

P
ra

le
is

ta
 

Iš
 

v
is

o
 

p
o
sė

d
ži

ų
 

1 Gražina Jankauskienė + + + + + + + + 0 

8 

2 Aušra Zongailienė + + + + + + + + 0 

3 Edgaras Kuturys + + + + + + + + 0 

4 Sigitas Stonys  + + + + + + - + 1 

5 Lina Augustinavičiūtė - - - - + + + - 5(daugu

ma dėl 

http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=80
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=81
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=82
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=86
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=87
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=78
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=80
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=82
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=83
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=84
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=86
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=87
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=89
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ligos) 

1.2.3. Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas. Komitetą sudaro 4 Tarybos nariai: 

Remigijus Špečkauskas (komiteto pirmininkas), Arūnas Bušniauskas (pirmininko pavaduotojas), 

Aivaras Pocius, Remigijus Kelneris. 2019 metais Komitetas posėdžiavo 6 kartus ir analizavo Tarybai 

parengtų sprendimų projektų medžiagą. 

4 lentelė. Tarybos narių lankomumas Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdžiuose 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 

2
0
1
9
-0

5
-2

4
  

2
0
1
9
-0

6
-2

0
  

2
0
1
9
-0

8
-2

0
  

2
0
1
9
-0

9
-2

3
  

2
0
1
9
-1

1
-2

6
  

2
0
1
9
-1

2
-1

7
  

P
ra

le
is

ta
 

Iš
 

v
is

o
 

p
o
sė

d
ži

ų
 

1 Remigijus Špečkauskas + + + - + + 1 

6 

2 Arūnas Bušniauskas + + + + + + 0 

3 Aivaras Pocius - + + + + + 1 

4 Remigijus Kelneris + - - + + + 2 

 

1.2.4. Strateginio planavimo komitetas. Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Ričardas 

Mažutis (komiteto pirmininkas), Algis Grublys (pirmininko pavaduotojas), Lina Kazlauskienė, Ramutė 

Valančienė, Kęstas Komskis. 2019 metais Komitetas posėdžiavo 6 kartus ir analizavo Tarybai parengtų 

sprendimų projektų medžiagą. 

5 lentelė. Tarybos narių lankomumas Strateginio planavimo komiteto posėdžiuose 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 

2
0
1
9
-0

5
-2

8
  

2
0
1
9
-0

6
-1

9
  

2
0
1
9
-0

7
-2

2
  

2
0
1
9
-0

9
-2

3
  

2
0
1
9
-1

1
-2

5
  

2
0
1
9
-1

2
-1

7
  

P
ra

le
is

ta
 

Iš
 

v
is

o
 

p
o
sė

d
ži

ų
 

1 Ričardas Mažutis + + + + + + 0 

6 2 Algis Grublys + + + + + + 0 

3 Ligita Kazlauskienė + - + + - - 3 

http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=80
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=81
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=83
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=84
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=87
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=89
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=80
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=81
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=82
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=84
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=87
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=89
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4 Ramutė Valančienė + + + + + + 0 

5 Kęstas Komskis - - + + + + 2 

 

1.2.5. Kontrolės komitetas.  Kontrolės komiteto sudėtis patvirtinta Pagėgių savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės 

komiteto sudarymo“. Komitetą sudaro 5 Tarybos nariai: Lina Augustinavičiūtė (komiteto pirmininkė), 

Gražina Jankauskienė (pirmininko pavaduotojas), Ligita Kazlauskienė, Aušra Zongailienė, Edgaras 

Kuturys. 2019 metais Komitetas posėdžiavo 4 kartus. 

 

6 lentelė. Tarybos narių lankomumas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 

1 p
o

sė
d

is
  

2 p
o

sė
d

is
  

3 p
o

sė
d

is
  

4 p
o

sė
d

is
  

P
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is

ta
 

Iš
 

v
is

o
 

p
o
sė

d
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ų
 

1 Lina Augustinavičiūtė - + + + 1 

4 

2 Gražina Jankauskienė + + + + 0 

3 Ligita Kazlauskienė + + - + 1 

4 Aušra Zongailienė + + + + 0 

5 Edgaras Kuturys + - + + 1 

 

1.3. Tarybos posėdžiai 
Įgyvendinant savivaldos funkcijas, Savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus I ir II 

pusmečių darbo planus ir vadovaudamasi Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. 2019 

metais įvyko 11 savivaldybės Tarybos posėdžių, kurių metu svarstyti 154 sprendimų projektai ir priimti 

142 sprendimai. Visi savivaldybės Tarybos sprendimų projektai yra registruojami LRS Teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS), Tarybos priimti norminiai teisės aktai registruojami Teisės aktų 

registre. Informacija apie posėdžių organizavimą ir priimtus Tarybos sprendimus skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt. 

http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=75
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=75
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=76
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=76
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=77
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=77
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=77
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=77
http://www.pagegiai.lt/


15 

 

1.3.1. Reikšmingi Tarybos sprendimai: 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. T-63 „Dėl pritarimo paraiškos „Demokratija−sąlyga efektyviam 

Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui 

ir lėšų skyrimui“. 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. T-67 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

priežiūros ir plėtros programos 2019−2021 metams patvirtinimo“. 

2019 m. gegužės 16 d. Nr. T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

paskyrimo“. 

2019 m. birželio 25 D. Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo paskyrimo“. 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. T-92 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2020 metų 

mokestiniam laikotarpiui nustatymo“. 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. T-93 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 

metams“. 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. T-94 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos 

mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams“.  

2019 m. birželio 25 d. Nr. T-105 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant 

verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2020 metais įsigyjantiems 

gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo“. 

2019 m. liepos 25 d. Nr. T-123 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties sąlygoms, įgyvendinant 

projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 

2019 m. liepos 25 d. Nr. T-129 „Dėl pritarimo partnerystei ir jungtinės veiklos sutarties 

pasirašymui įgyvendinant investicinį projektą „Pagėgių savivaldybės Plaškių polderio melioracijos 

statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas“. 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-139 „Dėl pritarimo viešųjų transporto paslaugų keleivių vežimui 

vietiniais autobusų maršrutais ir išlaidų kompensavimo“. 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-157 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio M. Jankaus g. 3, Bitėnų 

kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo“. 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-172 „Dėl pritarimo projekto „Kelio Lumpėnai − Bardinai PG3010 

rekonstravimas“ rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 
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2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama 

vietiniams keliams“. 

2019 m. spalio 31 d. T-177 „Dėl pritarimo partnerystei ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui 

įgyvendinant valstybės projektą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir 

socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, finansuojamą Europos socialinio fondo 

lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“. 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. T-184 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. T-193 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

sąrašo patvirtinimo“. 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T-197 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. 

sprendimo Nr. T-88 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T-201 „Dėl  pritarimo projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga 

efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ veiklų vykdymui ir lėšų 

skyrimui“. 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T-211 „Dėl Jūratės Mažutienės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktorės pareigų“ 

1.3.2. Tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 
7 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2019 m. 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narys 
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1 Vaidas Bendaravičius + + + + + + + + + + + 0 

11 

2 Ligitas Kazlauskienė + + + + + + + + + - + 1 

http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=75
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=76
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=77
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=78
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=80
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=81
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=82
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=83
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=84
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=86
http://pagegiai.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=8&itemID=89
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3 Remigijus Špečkaukas + - + + + - + - - + + 4 

4 Arūnas Bušniauskas + + + + + + + + + + + 0 

5 Sigitas Stonys + - + + + + + + + + + 1 

6 Vladimiras Gorodeckis      + + + + + + 0 

7 Gražina Jankauskienė + + + + + + + + + + + 0 

8 Aušra Zongailienė + + + + + + + + + + + 0 

9 Algis Grublys + + + + + + + + + - + 1 

10 Ričardas Mažutis + + + + + + + + + + + 0 

11 Remigijus Kelneris + + + + + + + + + + + 0 

12 Kęstas Komskis + + + - + - - + + + + 3 

13 Lina Augustinavičiūtė + - + - - - - + + + + 5 

14 Aivaras Pocius + + + - + - + + + + + 2 

15 Edgaras Kuturys  + + + - + - + + - + + 3 

16 Ramutė Valančienė + + + + + - + + + + + 1 

17 Eugenijus Dargužas + + + + + - + + + + + 1 

 Virginijus Komskis + + + + +       0 5 

 

1.4. Pagėgių savivaldybės komisijos  
2019 m. veikė šios komisijos: Antikorupcijos komisija, Etikos komisija, Peticijų komisija, 

Šeimos komisija, Privatizavimo komisija, Studijų rėmimo komisija, Narkotikų kontrolės komisija.  

1.4.1. Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija sudaryta Tarybos 

2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-78. Ji sudaryta Tarybos įgaliojimo laikui ir ją sudaro 6 nariai: 

Tarybos nariai Eugenijus Dargužas (komisijos pirmininkas), Sigitas Stonys, Remigijus Kelneris, 

Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė 
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Ingrida Zavistauskaitė, Panemunės bendruomenės pirmininkė Virginija Lauciuvienė, Stoniškių 

seniūnijos Stoniškių seniūnaitė Laima Bagdonienė.  

Antikorupcijos komisija dirbo pagal Pagėgių savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 

veiklos nuostatus, patvirtintus 2019 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimu Nr. T-79. Ataskaitiniu 

laikotarpiu komisija posėdžiavo 2 kartus.  

1.4.2. Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisija sudaryta Tarybos 2019 m. 

gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-80 ir 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-153. Ji sudaryta Tarybos 

įgaliojimo laikui ir ją sudaro 9 nariai: Tarybos nariai Ramutė Valančienė (komisijos pirmininkė), 

Gražina Jankauskienė (pirmininko pavaduotoja), Ligita Kazlauskienė, Ričardas Mažutis, Aivaras 

Pocius, Pagėgių seniūnijos Pagėgių miesto seniūnaitijos seniūnaitė Nijolė Laugalienė, Vilkyškių 

seniūnijos Vilkyškių seniūnaitijos seniūnaitė Gitana Šimkienė, Lumpėnų seniūnaitijos Trakininkų 

seniūnaitijos seniūnaitė Lina Krūminienė, Natkiškių seniūnijos Ropkojų seniūnaitijos seniūnaitė Alanta 

Venckienė.  

Etikos komisija dirbo pagal Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus, 

patvirtintus 2019 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimu Nr. T-81. Ataskaitiniu laikotarpiu komisija 

posėdžiavo 7 kartus.  

1.4.3. Pagėgių savivaldybės peticijų komisija sudaryta Tarybos 2019 m. birželio 25 d. 

sprendimu Nr. T-102. Ji sudaryta Tarybos įgaliojimų laikui ir ją sudaro 3 nariai: Tarybos nariai Ligita 

Kazlauskienė (komisijos pirmininkė), Remigijus Kelneris, Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktorė Jūratė Mažutienė (iki 2019 m. gruodžio 31 d.).  

Peticijų komisijos darbas organizuojamas pagal Pagėgių savivaldybės peticijų komisijos 

nuostatus, patvirtintus 2019 m. birželio 25 d Tarybos sprendimu Nr. T-101. Ataskaitiniu laikotarpiu 

komisija neposėdžiavo  

1.4.4. Pagėgių savivaldybės šeimos komisija sudaryta Tarybos 2019 m. birželio 25 d. 

sprendimu Nr. T-115. Ji sudaryta Tarybos įgaliojimų laikui ir ją sudaro 8 nariai: Tarybos nariai Ligita 

Kazlauskienė (komisijos pirmininkė), Gražina Jankauskienė, Pagėgių savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Vaitiekienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Ivanauskienė, Pagėgių savivaldybės 

administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Laima 

Lukošienė, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Kristina Surplė, 
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Vilkyškių bendruomenės pirmininkė Eligija Poškienė, Natkiškių bendruomenės pirmininkė Nida 

Bušniauskienė.  

Šeimos komisija dirbo pagal Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos nuostatus, patvirtintus 

2019 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T-114. Ataskaitiniu laikotarpiu komisija posėdžiavo 3 

kartus.  

1.4.5. Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisija sudaryta Tarybos 2019 m. 

rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-137. Ją sudaro 7 nariai: Tarybos nariai Vladimiras Gorodeckis 

(komisijos pirmininkas), Edgaras Kuturys, Aivaras Pocius, Pagėgių savivaldybės administracijos Turto 

ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Šegždienė, Pagėgių savivaldybės administracijos 

Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Vytuvis, Pagėgių savivaldybės 

administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Zita Stanišauskienė, Pagėgių 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Uselis.  

Ataskaitiniu laikotarpiu komisija neposėdžiavo 

1.4.6. Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisija sudaryta Tarybos 2019 m. 

rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-148. Ją sudaro 6 nariai: Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė 

(komisijos pirmininkė), Tarybos narė Aušra Zongailienė, Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktorė Jūratė Mažutienė (iki 2019 m. gruodžio 31 d.), Pagėgių savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė, Pagėgių savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Ivanauskienė, Pagėgių savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Vaitiekienė.  

Studijų rėmimo komisijos dirbas organizuojamas pagal Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo 

nuostatus, patvirtintus 2019 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T-147. Ataskaitiniu laikotarpiu 

komisija neposėdžiavo  

1.4.7. Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisija sudaryta Tarybos 2019 

m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-186. Ją sudaro 10 narių: Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė 

(komisijos pirmininkė), Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja Virginija Sirvidienė (pirmininko pavaduotoja), VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktorė Viltė Miškinienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė 

(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Laima Lukošienė, Pagėgių savivaldybės 

administracijos vyresnioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Irena Jurgutienė, Valstybės vaiko 
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teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagėgių savivaldybėje vyriausioji specialistė Sandra 

Krakienė, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė Kovaliova, Pagėgių 

savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė, Tauragės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato viršininkė Edita Juciutė, Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijos psichologas Audrius Savickas.  

Narkotikų kontrolės komisijos darbas organizuojamas pagal Pagėgių savivaldybės narkotikų 

kontrolės komisijos nuostatus, patvirtintus 2015 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T-140. 

Ataskaitiniu laikotarpiu komisija neposėdžiavo  

 

1.5. Tarybos narių delegavimas atstovauti Pagėgių savivaldybės 

interesams 
2019 m. gegužės 2 d. Tarybos sprendimu Nr. T-65, išrinkti trys Pagėgių savivaldybės atstovai 

Tarybos įgaliojimo laikui atstovauti Pagėgių savivaldybę Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimuose: Meras Vaidas Bendaravičius, Tarybos nariai Ligita Kazlauskienė, Edgaras Kuturys.  

2019 m. gegužės 2 d. Tarybos sprendimu Nr. T-66, Tarybos narė Ligita Kazlauskienė Tarybos 

įgaliojimo laikui deleguojama į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sudėtį.  

2019 m. gegužės 2 d. Tarybos sprendimu Nr. T-69, Tarybos narė Gražina Jankauskienė 

deleguota į Vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą atstovauti vietos valdžios 

sektoriui.  

2019 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimu Nr. T-82, Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė 

deleguota į Tauragės regiono plėtros tarybą atstovauti Pagėgių savivaldybės interesams.  

2019 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T-113, Tarybos narys Sigitas Stonys, dviejų metų 

kadencijai, deleguotas į Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį.  

2019 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T-121, Tarybos narys Remigijus Kelneris 

deleguotas į Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ kolegialų valdymo organą – valdybą 

atstovauti Pagėgių savivaldybės interesams.  
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2. MERO VEIKLA 

Per atsiskaitomąjį laikotarpį (nuo 2019 04 16) į Savivaldybės priimamąjį dėl priėmimo pas 

Merą ir Mero pavaduotoją kreipėsi apie 60 gyventojų. Jie savo prašymus teikė žodžiu ir raštu. Raštu 

pateikti 32 prašymai. Dažniausiai kreiptasi dėl kelių būklės gerinimo (6 prašymai), dėl vienkartinių 

pašalpų skyrimo (15 prašymų).  

2.1. Mero potvarkiai − išleisti 132 mero potvarkiai, iš kurių: 31 − veiklos, 95 − 

komandiruočių ir atostogų, 6 – personalo klausimais.  

2.2. Mero fondas – ataskaitinio laikotarpio metu mero fondo likutis 1544,06 eur. buvo 

panaudotas Savivaldybės reprezentacijai, atminimo dovanoms, apdovanojimams, darbo susitikimams, 

svečių ir delegacijų priėmimams. 

2.3. Mero padėkos, apdovanojimai: 

Gegužės 23 d. Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius paskutinio skambučio šventės metu, 

apdovanojo Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos akcijos „Šimtas dešimtukų“ nugalėtoją Kamilę 

Majoravičiūtę. Kamilei Majoravičiūtei įteiktas planšetinis kompiuteris. 

Gegužės 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius pagerbė Pagėgių savivaldybės 

daugiavaikę motiną, Trakininkų kaimo gyventoją Ksaverą Chaidarovą, kuri buvo apdovanota Lietuvos 

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsine-42875.jpgGegužės 31 d. Pagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, tradiciškai 

pasveikino gabiausius Pagėgių savivaldybės mokinius, pelniusius aukštus įvertinimus ir pasiekimus 

muzikos, sporto, meno bei akademinių žinių srityse. Moksleiviams įteiktos Savivaldybės mero 

padėkos, stipendijos bei simbolinės dovanos. 

Liepos 18 d. Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius mokyklos brandos atestatų įteikimo 

proga pagerbė aktyvius Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos abiturientus ir įteikė jiems padėkos 

raštus. Moksleiviams geriausiai baigusiems vidurinio ugdymo programą padovanojo nešiojamus 

kompiuterius. Jie įteikti Gabijai Tičkutei ir Laurynui Mickui.  

Liepos 19 d. Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius mokyklos brandos atestatų įteikimo 

proga padėkos raštais pagerbė aktyvius Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos abiturientus, juos 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/2-42736.jpg
http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsine-42875.jpg
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šventės metu įteikė Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė. Moksleiviai geriausiai baigusiai vidurinio 

ugdymo programą įteiktas planšetinis kompiuteris. Jis atiteko Emilijai Trijonytei.  

Spalio 4 d. vyko šventinis renginys, skirtas pagerbti socialinius darbuotojus, pedagogus, 

savivaldos darbuotojus ir senjorus. Šventinio renginio metu buvo įteiktos 65 Savivaldybės mero 

padėkos.  

2.4. Savivaldybės atstovavimas, bendradarbiavimas, susitikimai ir kita veikla 

2.4.1. Tauragės regiono plėtros taryba. 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 ir 5 socialinių, ir ekonominių partnerių deleguotų narių.  

Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius (Sekretoriatas). 

Efektyviam Tarybos darbui užtikrinti veikia darbo grupė iš regiono savivaldybių 

administracijų atstovų, Sekretoriato darbuotojų, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų bei regione 

veikiančių bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovų. 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėtis (patvirtinta Lietuvos Respublikos 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, Pagėgių savivaldybės tarybos narė; 

Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas; 

Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys; 
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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. 

Tarybai vadovauja Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tarybos 

pirmininko pavaduotojas Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras. 

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. Per ataskaitinį laikotarpį 

Taryba posėdžiavo 8 kartus, 5 posėdžiai vyko taikant rašytinę procedūrą. Taryba priėmė 35 

sprendimus.  

Lapkričio 20 d. Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose vyko išvažiuojamasis Tarybos posėdis.  

2.4.2. „Tauragė + “ funkcinės zonos strategijos rengimas 

„Tauragė + “ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono 

savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu 

su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių, 

efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Tai pilotinis projektas, kuriuo siekiama 

įgyvendinti Lietuvos regioninės politikos tikslą, sudaryti orias, aktyvias, saugias, sveikas ir patrauklias 

gyvenimo ir darbo prielaidas Tauragės regione. 

Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė 

projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų 

iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos 

Sąjungos investicijų finansavimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį Pagėgiuose buvo suorganizuoti 5 „Tauragė + “ funkcinės zonos 

strategijos rengimo susitikimai, kiti svarbūs regioninio bendradarbiavimo susitikimai vyko Tauragės, 
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Jurbarko ir Šilalės savivaldybėse. Siekiant konstruktyvaus darbo, susitikimai buvo suskirstyti pagal 

įvairias darbo kryptis, jose galėjo dalyvauti visi, kuriems rūpi strategijos rengimas.  

Susitikimų metu buvo nustatytos šios 6 kryptys: 

 investicijų didinimo ir verslo plėtros skatinimas; 

 kokybiškų viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir savivaldybės kaip gyvenimo ir darbo vietos 

patrauklumo didinimas; 

 kokybiško vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemos 

sukūrimas; 

 nenaudojamų pastatų pritaikymas bendruomenių ir socialinių paslaugų plėtrai; 

 tvaraus judumo skatinimas; 

 turizmo plėtojimas ir tam reikalingos infrastruktūros sukūrimas.  

2.4.3. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) veikla. Lietuvos savivaldybių asociacija 

(toliau – LSA) – tai organizacija atstovaujanti savo narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA 

sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, 

užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat asociacija stiprina 

vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos strategiją ir koordinuoja jų veiklą atskirose srityse 

(aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos, energetikos, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, 

švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų pirkimų, žemės valdymo ir kaimo reikalų). 

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) institucijos (organai) yra: 

 atstovaujamosios – LSA narių atstovų suvažiavimas, apskričių (regionų) merų pasitarimai; 

 vykdomosios (kiti organai) – LSA taryba, valdyba, LSA prezidentas 

 LSA vienasmenis valdymo organas – LSA direktorius 

 kontrolės – revizijos komisija 

Suvažiavimas – tai aukščiausioji LSA atstovaujamoji institucija. Suvažiavime sprendžiamojo 

balso teisę turi LSA narių atstovai. 2019 m. gegužės 29 d. LSA suvažiavime vienbalsiai patvirtinti 

Lietuvos savivaldybių asociacijos ateinančių ketverių metų veiklos prioritetai – tai savivaldybių 

finansinio savarankiškumo stiprinimas, savivaldybių skolinimosi ribojimų mažinimas, teisės disponuoti 

valstybine žeme savivaldybėms suteikimas ir subalansuotas bei tvarus regionų ekonomikos augimas. 

Renginio metu išrinkti ir nauji LSA viceprezidentai. 
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Liepos 10 d. įvyko pirmasis LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis, kurio 

metu aptarti aktualiausi šios srities klausimai. Posėdyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės administracijos 

atstovai.  

Spalio 11 d. Savivaldybės meras, kartu su kitais savivaldybių merais dalyvavo Lietuvos 

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame Regionų forume, kuris buvo skirtas Vietos 

savivaldos dienai pažymėti ir svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti. Diskusijose buvo 

ieškoma būdų, padėsiančių bendromis institucijų pastangomis stiprinti šalies regionus kaip būtiną 

žmonėms gerovės elementą.  

Tądien minint Vietos savivaldos dieną Vilniuje vyko renginys „Auksinės krivūlės“, kurio metu 

apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus buvo pagerbtos Lietuvos savivaldybės. Renginyje 

dalyvavo Pagėgių savivaldybės delegacija: meras Vaidas Bendaravičius, mero pavaduotoja Ligita 

Kazlauskienė, tarybos narė Aušra Zongailienė, tarybos narys Ričardas Mažutis, administracijos 

direktorė Jūratė Mažutienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Komskis, Vilkyškių 

seniūnijos seniūnas Darius Jurkšaitis.  

Spalio 30 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Tarybos posėdžio metu finansų ministras 

Vilius Šapoka su šalies savivaldybių merais aptarė ateinančių metų savivaldybių finansavimo 

klausimus. Vienas aktualiausių klausimų – tai griežti savivaldybių skolinimosi apribojimai. Posėdyje 

dalyvavo mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė.  

Gruodžio 5 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius prisidėdamas prie LSA 

iniciatyvos, kartu su kitais šalies savivaldybių vadovais, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, 

Seimą bei Vyriausybę ragindami suteikti savivaldai galimybes savarankiškai rinktis viešųjų paslaugų 

teikimo būdus ir taip užtikrinti Lietuvos gyventojų teisę gauti prieinamas ir kokybiškas viešąsias 

paslaugas. 

2.4.4. Bendradarbiavimas su partneriais. Aktyvi partnerystė ataskaitiniu laikotarpiu vyko 

su Savivaldybės partneriais: Lenkijos Respublikos Ilawos savivaldybe , Estijos Respublikos Kose 

savivaldybe, Ternopolio srities (Ukraina) Zbaražo rajono valstybine administracija ir Rusijos Federacijos 

Sovetsko miesto administracija. Taip pat dėl vykdomos projektinės veiklos vyko aktyvus 

bendradarbiavimas su Lenkijos Punsko, Zabludov ir Dobrzynevo Duze valsčiais. 



26 

 

Balandžio 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir administracijos atstovai 

dalyvavo susitikime, kuris vyko Punsko valsčiuje, Lenkijos Respublika. Susitikimo metu vyko projekto 

“Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse” atidarymas. 

Partnerių susitikimą organizavo vedantysis projekto partneris Punsko savivaldybė. Punsko meras 

Vytautas Liškauskas pristatė numatytas ir paramos sutartyje patvirtintas veiklas bei Punsko 

pasirengimą jų vykdymui. Kiti projekto partneriai taip pat aptarė pasiruošimą jiems numatytų veiklų 

įgyvendinimui, suderino artimiausių veiklų grafikus. Be Punsko ir Pagėgių savivaldybių projekte dar 

dalyvauja Birštono rajono savivaldybė ir Seinų ligoninės administracija.  

Gegužės 21 − 25 dienomis Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė ir 

Tarybos narys Sigitas Stonys kartu su Tauragės apskrities delegacija, kurią sudarė atstovai iš Tauragės, 

Šilalės, Jurbarko savivaldybių dalyvavo tarptautiniame verslo forume „Ternopil Invest 2019“. Vizito 

Ternopilyje metu delegacijos atstovai ne tik dalyvavo verslo forume, bet ir susitiko su savo 

atstovaujamų savivaldybių partneriais, kad aptartų tolimesnį savivaldybių bendradarbiavimą. Pagėgių 

savivaldybės atstovai susitiko su Ternopilio srities Zbaražo rajono valstybinės administracijos 

atstovais.  

Gegužės 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius su delegacija dalyvavo 

projekto „Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas saugios aplinkos LT-PL gerinimui“ 

atidarymo konferencijoje, kuri vyko Lenkijos Respublikoje, Dobrzynevo Duze savivaldybėje. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsine-43522.jpgLiepos 5-8 dienomis 

Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tarybos narės Aušra Zongailienė ir Gražina Jankauskienė, 

mero patarėja Rita Vidraitė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Komskis svečiavosi 

Kose savivaldybėje (Estija), kur kartu su kitais Kose savivaldybės partneriais Ilavos savivaldybe 

(Lenkija) dalyvavo šventiniuose renginiuose. Dalyvauti šventiniuose renginiuose partnerių delegacijas 

pakvietė Kose savivaldybės Tarybos pirmininkas Uno Silberg ir Kose savivaldybės merė Merle Pussak. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsin--43671.jpgLiepos 26-29 dienomis 

Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tarybos narys Ričardas Mažutis, administracijos direktorė 

Jūratė Mažutienė, mero patarėja Rita Vidraitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė Vitalija Ivanauskienė Ilavos savivaldybės mero kvietimu, dalyvavo renginiuose, skirtose 

savivaldybių bendradarbiavimo 15-os metų sukakties progai paminėti. Kartu su oficialia savivaldybės 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsine-43522.jpg
http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/anonsin--43671.jpg
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delegacija į minėjimą vyko Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Kamana“ (vad. 

Aksavera Mikšienė). 

Rugsėjo 7 d. Savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė ir Turto ir ūkio skyriaus 

vedėjas Bronislovas Budvytis dalyvavo Sovetsko (Rusijos Federacija) miesto šventėje ir sveikino 

miesto administracijos vadovus ir jų gyventojus miesto įkūrimo proga. Pasinaudodama proga Mero 

pavaduotoja Sovetsko delegaciją pakvietė atvykti į Pagėgių krašto šventės renginius, rugsėjo 13-15 

dienomis. 

Rugsėjo 13–15 dienomis vyko Pagėgių krašto šventė „Pagėgiai – laiko labirintuose“, šventės 

tema „Pasaulio tautos“. Tądien savivaldybės vadovai sulaukė daug svečių. Į Pagėgių krašto šventę 

atvyko svečių delegacijos iš Ilavos (Lenkija), Zabludow (Lenkija), Dobrzynevo Duze (Lenkija), Kose 

(Estija), Sovetsko (Rusijos Federacija), Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Šilutės savivaldybių.  

2.4.5. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Savivaldybė palaiko glaudžius ryšius su: 

Tauragės apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Užimtumo tarnyba, Tauragės apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu ir Pagėgių PK, VSAT Pagėgių rinktine, Lietuvos Didžiojo 

Kunigaikščio Kęstučio motorizuotuoju pėstininkų batalionu, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos šaulių 

sąjunga išeivijoje, Pagėgių savivaldybės ūkininkų asociacija, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija 

ir kitomis Pagėgių savivaldybės nevyriausybinėmis organizacijomis.  

Ilgus metus tęsiasi gražus kultūrinis ir intelektualinis bendradarbiavimas su Valstybiniu 

Klaipėdos muzikiniu teatru, Lietuvos Liaudies kultūros centru, Etninės kultūros globos taryba prie LR 

Seimo, Lietuvos muzikų sąjunga, Vilniaus universitetu, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos Lietuvos 

verslo kolegija, Mokslo akademija, Mokslo ir Enciklopedijų leidybos institutu, Lietuvos knygrišių 

gildija, Vydūno draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos bibliotekų asociacija, Lietuvos 

bibliotekininkų draugija, Pasaulio lietuvių bendruomene, Šveicarijos lietuvių bendruomene, Lietuvos 

universitetų moterų asociacija.  

Vyksta bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos generaliniu konsulatu Klaipėdoje, Lietuvos 

Respublikos generaliniu konsulatu Kaliningrade bei Lietuvos Respublikos konsulatu Sovetske. 

Religinis bendradarbiavimas tęsiasi su Telšių Vyskupijos kurija (vyskupas Kęstutis Kėvalas 

SJ) ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia (vyskupas Mindaugas Sabutis). 
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2.4.6. Kiti savivaldybės vadovų susitikimai. Meras ir mero pavaduotoja vyko į įvairius 

susitikimus su seniūnijų gyventojais, sprendė gyventojams aktualius klausimus ir problemas. Be 

susitikimų vietos lygiu, dažnai vyko į įvairius susitikimus, posėdžius ir pasitarimus, kurie buvo 

organizuojami kitose įstaigose ir institucijose bei organizavo svečių priėmimą mero kabinete, posėdžių 

salėje ar kitoje Savivaldybės vietoje. 

Gegužės 2 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius priėmė Vokietijos laikraščio 

Deutsche Welle žurnalistę Moniką Sieradzką, kuri domėjosi Pagėgių savivaldybės geopolitine padėtimi 

ir jos įtaka krašto ekonominiam bei socialiniam gyvenimui dėl buvimo pasienyje su Rusijos Federacija. 

Gegužės 5 d. Pagėgių savivaldybės vadovai susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 

atstovais prof. habil. dr. Antanu Makštučiu ir PLB įgaliotu asmeniu kontaktams su savivaldybėmis 

Ričardu Savicku aptarti dvigubos pilietybės klausimo aktualijas.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/Anonsine-43113.jpgBirželio 12 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su Austrijos Respublikos ambasadore Lietuvai Yvonne Toncic-Sorinj. 

Artėjant Lietuvos ir Zalcburgo kultūrinių ryšių 50-mečio minėjimui, ambasadorė kartu su Lietuvos ir 

Austrijos draugija nusprendė aplankyti ir pagerbti vietas, kuriose kadaise apsigyveno Zalcburgo žemės 

žmonės. Tądien susitikimas vyko Vilkyškiuose prie paminklo, skirto Zalcburgo žemės žmonėms, 

apsigyvenusiems Mažojoje Lietuvoje po didžiojo 1709-1711 metų maro. Susitikimo metu aptartos 

paminklo atnaujinimo galimybės ir bendri renginiai skirti šiai progai paminėti.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-8951-43254.jpgBirželio 17 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai ir seniūnijų seniūnai susitiko su Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų 

aptaranavimo departamento direktore Dangirute Jurkuviene, patarėja Andžela Jakienė ir Tauragės 

skyriaus vedėju Juozu Bendiku aptarti Užimtumo tarnybos ir vietos valdžios atstovų bendradarbiavimo 

klausimus, siekiant kuo geresnio rezultato integruojant darbo ieškančius asmenis į darbo rinką bei 

Savivaldybės įgyvendinamą užimtumo didinimo programos pilotinį modelį, skirtą užimtumo skatinimo 

ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims. 

Birželio 18 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo susitikime su 

daugiabučių namų gyventojais, kuriuos kvietė aktyviai dalyvauti Aplinkos ministerijos 

koordinuojamoje programoje ir pasinaudoti galimybe modernizuoti savo būstą. Susitikime taip pat 

dalyvavo VŠĮ „Būsto Energijos Taupymo Agentūros“ atstovai, kurie pristatė daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programą, jos įgyvendinimo būdus, galimybes, etapus ir dalyvius. Aptarė 
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priemones didinančias pastatų energetinį efektyvumą, kalbėjo apie programos naudą, valstybės paramą 

ir skatinimą, konsultavo gyventojus jiems rūpimais klausimais.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/20190702-121207-43433.jpgLiepos 2 d. Pagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius kartu su kitų savivaldybių merais, LR Seimo nariais, 

savivaldybių administracijų ir įstaigų atstovais dalyvavo Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. 

Tądien, Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų dienos Šventose Mišiose buvo 

meldžiamasi už Lietuvos valstybei vadovaujančiuosius. 

Liepos 4 d. Pagėgių savivaldybės vadovai susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovu Jonu Laniausku ir kitais departamento atstovais 

aptarti jaunimo politikos įgyvendinimo klausimus Pagėgių savivaldybėje. 

Liepos 12 d. Pagėgių savivaldybės meras kartu su kitais šalies merais dalyvavo Lietuvos 

Respublikos prezidento inauguracijos šventėje. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/foto-43656.jpgRugpjūčio 5 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su naujai išrinktais Pagėgių seniūnijų seniūnaičiais. Susitikimo metu 

buvo aptartos seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybės. Meras visiems palinkėjo sėkmės atstovaujant 

vietos bendruomenės interesams, geranoriško gyventojų palaikymo bei pritarimo ieškant bendrų 

sutarimų su seniūnais ir vietos valdžios atstovais. Susitikimo metu buvo įteikti seniūnaičio 

pažymėjimai.  

Rugpjūčio 20 d. Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė su administracijos atstovais lankėsi 

atvirame jaunimo centre Rietave, kur domėjosi centro įkūrimo aplinkybėmis, teikiamomis paslaugomis, 

vykdoma veikla bei dalijosi gerąja patirtimi įgyvendinant jaunimo politiką.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/pagrindine-44085.jpgRugsėjo 11 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdybos Korupcijos 

prevencijos poskyrio viršininku Leonu Barišausku. STT atstovas atvyko susipažinti su naujais Pagėgių 

savivaldybės vadovais bei aptarti korupcijos prevencijos klausimus. Tądien Korupcijos prevencijos 

aktualijos buvo pristatytos Savivaldybės antikorupcijos komisijos nariams, Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų vadovams, administracijos skyrių specialistams. 
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Spalio 1 d. http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/007-44276.jpgPagėgių savivaldybės 

meras Vaidas Bendaravičius, administracijos vadovai, seniūnai, skyrių vedėjai ir kiti suinteresuoti 

asmenys dalyvavo susitikime su energetikos ekspertais, kurio metu kalbėta apie saulės jėgainių 

įrengimus, šilumos siurblius ir kitais energetiniais klausimais.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/002-44609.jpgSpalio 10 d. Savivaldybės meras 

Vaidas Bendaravičius susitiko su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertais aptarti 

daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimus. Tądien vyko seminaras, kurio 

metu lektoriai, pristatė daugiabučių namų atnaujinimo energetiniu-statybiniu požiūriu žingsnius, 

dalinosi patarimais ir praktikomis. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-1097-44665.jpgSpalio 14 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai ir skyrių vedėjai susitiko su Klaipėdos valstybinės kolegijos direktore Gražina 

Markvaldiene ir jos pavaduotoju strateginei plėtrai doc. dr. Remigijumi Kinderiu. Susitikimo metu 

kolegijos atstovai pristatė kolegijos veiklą, tarpusavio bendradarbiavimo galimybes, pasidalino 

gerosios praktikos pavyzdžiais bei pakvietė Savivaldybę pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartį 

ir prisidėti prie darnaus regiono vystymo, kartu bendradarbiauti akademinės, taikomosios mokslinės ir 

socialinės veiklos srityse bei projektų partnerystės ir mentorystės programose.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/pagrindine-44678.jpgSpalio 14 d. Pagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su Lietuvos pašto Klaipėdos regiono vadove Vida 

Pikčiūniene. Susitikimo metu kalbėta apie pašto paslaugų teikimo pokyčius Lietuvoje ir Pagėgių 

savivaldybėje, pašto tinklo modernizavimą, mobilaus laiškininko projektą ir visa tai, kaip tai atsilieps 

klientų aptarnavimui.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/20191016-110545-44810.jpgSpalio 16 d. Pagėgių 

savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus iniciatyva Vilniuje vyko susitikimas su VĮ Registrų centras 

generaliniu direktoriumi Sauliumi Urbanavičiumi. Susitikimas vyko dėl VĮ Registrų centras klientų 

aptarnavimo veiklos atnaujinimo Pagėgiuose, Rietave ir Kazlų Rūdoje. Kartu su Pagėgių savivaldybės 

meru į susitikimą atvyko Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Prie savivaldybių merų 

iniciatyvos prisidėjo ir Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, kuris savo nuomonę išdėstė oficialiame 

rašte. Susitikimo metu buvo išsakytas pageidavimas, kad VĮ Registrų centras atnaujintų savo veiklą, 

tokiu pat principu, kaip buvo iki to laiko, kol buvo nuspręsta panaikinti Pagėgių, Rietavo ir Kazlų 

Rūdos padalinius. 
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Spalio 29 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, kartu su kitais savivaldybės 

atstovais, susitiko su svečiais iš JAV, šviesios atminties Pagėgių krašto garbės piliečio (2018 m.) Romo 

Šležo šeima: žmona Birutė Šležienė, dukra Danutė, sūnumi Sauliumi ir pussesere Maryte 

Kavaliauskaite-Murphy. Susitikimas vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje.  

Lapkričio 5 d. http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/kulturos-45116.jpgPagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius kartu su kitų savivaldybių vadovais, dalyvavo susitikime su 

Kultūros ministru Mindaugu Kvietkausku. Susitikimas vyko istorinėje Lietuvos Respublikos 

Prezidentūroje Kaune, jo metu buvo aptartos kultūros politikos aktualijos, apžvelgta tolygios kultūrinės 

raidos regionuose programa, pristatytos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio 

didinimo galimybės. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-9313.-45154.jpegLapkričio 8 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su LR Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu bei kitais svečiais, kurie 

tądien atvyko į Pagėgius ir dalyvavo  diskusijoje „Pieno ūkio modernizacija sunkmečiu – patirtys ir 

išmintys“. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-2192-45257.jpgLapkričio 14 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje valdybos nariu Ernestu 

Lukoševičiumi. Susitikimo metu aptartas Jono Šimkaus memorialinės ekspozicijos įkūrimo Pagėgiuose 

klausimas bei kitos iniciatyvos siekiant įamžinti svarbius Mažosios Lietuvos istorijos įvykius Pagėgių 

krašte.  

Lapkričio 14 d. Pagėgių savivaldybės vadovai susitiko su Tauragės apskrities savivaldybių 

atstovais ir seniūnijų seniūnais, kurie tądien dalyvavo Tauragės apskrities seniūnų sueigoje, kuri vyko 

Pagėgiuose. 

Lapkričio 22 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo konkurso „Metų 

ūkis“ apdovanojimo šventėje, kuri vyko Kaune ir kurioje buvo apdovanoti trys geriausi Pagėgių 

savivaldybės ūkiai: I vieta - Irmos ir Romaldo Mačų ūkis, II vieta – Palmiros Kondrotienės ūkis, III 

vieta – Audronės ir Giedriaus Pakalniškių ūkis. Savivaldybės mero sveikino Pagėgių krašto ūkininkus 

pelnius šiuos garbingus apdovanojimus.   

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/vilniuje2-45650.jpgLapkričio 25 d. Pagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius dalyvavo LR Vyriausybės posėdyje, kuriame buvo aptartos 
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laivybos Nemunu problemos ir pristatytos ateities perspektyvos. Posėdyje dalyvavo Susisiekimo 

ministras Jaroslavas Narkevičius, Finansų, Vidaus reikalų, Aplinkos viceministrai, verslo atstovai, 

savivaldybių, kurių teritorijoje teka Nemunas, merai, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atstovai.  

Lapkričio 21 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tarybos narys Sigitas 

Stonys ir Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė Vilniuje 

dalyvavo susitikime su Lietuvos heraldikos komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidento, kurio metu 

aptarė istorinio Pagėgių miesto herbo klausimą. 

Lapkričio 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir jį lydintys savivaldybės 

atstovai Lietuvos ir Austrijos draugijos kvietimu dalyvavo 17-oje Tarptautinėje Kalėdų labdaros 

mugėje, kuri vyko Vilniaus Rotušėje. Kalėdų mugės metu Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius 

turėjo galimybę pabendrauti su renginio globėja, pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-2651-45782.jpgGruodžio 4 d. Pagėgių 

savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskenė susitiko su Kauno technologijos universiteto 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir Menų fakulteto atstovais aptarti mokslininkų grupės inicijuojamą 

projektą „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“, kurio tikslas – išanalizuoti 

ryšius tarp neekonominių veiksnių ir Lietuvos gyventojų ketinimų emigruoti. Susitikimo metu aptartos 

bendradarbiavimo galimybės ir nuspręsta atlikti tiriamąją dalį Pagėgiuose.  

Gruodžio 10 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su Mažosios 

Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke Vilma Griškevičiene aptarti Mažosios 

Lietuvos regiono heraldikos simbolių klausimą bei pasirašyti kreipimąsi į Lietuvos heraldikos komisiją 

prie Lietuvos Respublikos Prezidento „Dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos 

simbolių derinimo ir tvirtinimo“, šį kreipimąsi pasirašė visi Mažosios Lietuvos regiono savivaldybių 

merai. 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-3929-45985.jpgGruodžio 15 d. Pagėgių 

savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu dalyvavo Telšių 

katedroje aukojamose Šv. Antano Paduviečio relikvijų iškilmingose Šv. Mišiose ir Telšių vyskupo 

Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje organizuotuose renginiuose. 

Gruodžio 17 d. Pagėgių savivaldybės vadovai susitiko su Prancūzijos nepaprastąja ir įgaliotąja 

ambasadore Lietuvoje Claire Lignieres-Counathe ir ją lydinčiais asmenimis aptarti ketinimą 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-1188-45676.jpg
http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-2651-45782.jpg
http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-3929-45985.jpg


33 

 

Panemunėje įrengti informacinį – turistinį ženklą (stendą), kuriame būtų pateikta informacija apie 

Tilžės Taikos sutarties pasirašymą Nemuno upėje.  

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/1-46347.jpgGruodžio 19 d. Pagėgių 

savivaldybės vadovai susitiko su VšĮ „Lietuvos regioninių tyrimų institutas“ projektų ekspertais dėl 

paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūrų optimizavimo ir automatizavimo 

Pagėgių savivaldybėje. Susitikimo metu pristatyta Pagėgių savivaldybės paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimo ir jos 

įgyvendinimo diegiant ir/ar tobulinant vieno langelio principą tarpinė ataskaita.  

3. SAVIVALDYBĖS VERTINIMAS 

2019 m. http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-1151-44676.jpgLietuvos laisvosios 

rinkos institutas pristatė devintą Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame Pagėgių savivaldybė pakilo iš 

42-43 į 23-25 vietą mažųjų savivaldybių indekse (56 balai iš 100). Kasmet skelbiami du indeksai – 

šešių didžiųjų pagal gyventojų tankį ir 54 mažųjų savivaldybių. Šis indeksas sudaromas pagal 

gyventojams ir verslui svarbiausias sritis, kur sprendimus priima savivaldybės, pavyzdžiui, vertinama 

ekonominė, socialinė situacija, savivaldybei priklausiusio turto valdymas. Palyginti su kitomis 

savivaldybėmis, gerai įvertinta „Mokesčių sritis“, prasčiau nei vidutiniškai įvertintos „Švietimo“, 

„Biudžeto“, „Turto valdymo“ ir „Administracijos“ sritys. „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ buvo 

geresni nei vidutiniai: nedarbo lygis Pagėgių savivaldybėje siekė 9.1 proc. (vidutiniškai – 9.7 proc.), 

ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių sudarė 24.7 proc. (vidutiniškai – 28.6 proc.), būsto šildymo 

kompensacijas gavo 4.5 proc. gyventojų (vidutiniškai – 5.2 proc.), 48.8 proc. gyventojų naudojosi 

privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis (vidutiniškai – 29.7 proc.). 

Lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis (Šilutės rajono, Tauragės rajono, Jurbarko rajono 

sav.) Pagėgių savivaldybėje yra mažiausias pagrindinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydis 

(2018 m.), mažiausias vidutinis fiksuotas pajamų mokestis už verslo liudijimus (2018 m.). Lyginant su 

ankstesniais 2017 m., labiausiai traukėsi gyventojų dalis, gaunanti socialines pašalpas (2018 m.). 

Pagal atliktą tyrimą Pagėgių savivaldybėje  aktuali yra grynosios emigracijos problema. Ji siekė 

2.8 proc. gyventojų (vidutiniškai savivaldybė neteko 0.5 proc. gyventojų). 

Savivaldybės skola siekė 34.9 proc. pajamų – daugiau nei vidutiniškai  (25.8 proc.). Tačiau 

teigiamai vertinama, kad skolos traukimasis, siekęs -7.5 proc. buvo spartesnis nei vidutinis (-6.2 proc.). 

Kadangi savivaldybė yra maža, joje gyvena apie 7.8 tūkst. žmonių, tūkstančiui gyventojų teko 16.7 

http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/1-46347.jpg
http://www.pagegiai.lt/pageg/m/m_images/wfiles/IMG-1151-44676.jpg


34 

 

savivaldybės administracijos darbuotojo (vidurkis – 7.6), todėl ir savivaldybės administracijos kaštai 

buvo didesni, siekę 15.3 proc. išlaidų, palyginti su 8 proc. vidurkiu. 
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos TEISĖS AKTŲ REGISTRAS
Sertifikatas išduotas TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KANCELIARIJA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-27 22:02:21
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-27 22:02:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT
Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-15 - 2020-12-15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.64

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-27)

Paieškos nuoroda https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/afd94f30885a11eab005936df725feed

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-04-27 22:02:48 TAR


