
 
 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DARBO GRUPĖS TAURAGĖS APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO 

(GENERALINIO) PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI  PARENGTI 

SUDARYMO 

 

2010 m. gruodţio 1 d. Nr. R1-22 

Tauragė 

 

Tauragės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

birţelio 21 d. nutarimo Nr. 1069 (Ţin., 2010, Nr.88-4654) 3 punktu ir  Regiono plėtros tarybos 2010-

11-12 posėdţio protokolo Nr. R-4 (2010-11-16) 9 klausimo nutarimu, n u s p r e n d ţ i a : 

1. Sudaryti šios sudėties Darbo grupę Tauragės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) 

plano sprendinių įgyvendinimo programai parengti: 

Feliksas Sermontis (darbo grupės vadovas), Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros prie 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistas; 

Simas Einikis – LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros skyriaus Tauragės apskrities 

poskyrio vyriausiasis specialistas (atsakingas uţ apskrities Regioninį plėtros planą); 

Genovaitė Pukelytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto 

valdymo skyriaus vedėja; 

Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė); 

Graţina Gadliauskienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 

vedėja-vyriausioji architektė; 

Stasys Auţbikas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus 

vedėjas; 

Stasys Kruša – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. 

architektas; 

Loreta Razutienė – Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja; 

Ernesta Maier – Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir 

paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja- vyriausioji architektė; 

Stasys Būrė – VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inţinierius; 

Giedrius Stanevičius – Tauragės apskrities verslininkų asociacijos valdybos narys; 

2. Pavesti darbo grupei: 

2.1.  Iki 2011 m. sausio 1 d. surinkti informaciją  apie apskrities ir jos savivaldybių teritorijos 

bendrojo (generalinio)  plano  priemonių įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 

m. gruodţio 9 d. nutarimu Nr.1568 (Ţin., 2003, Nr.116-5282)  nustatytą formą. 

2.2. Iki 2011 m. vasario 1 d.  parengti Tauragės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) 

plano sprendinių įgyvendinimo (priemonių plano) programos projektą  ir jį  pateikti tvirtinti Regiono 

plėtros tarybai.  

 

 

Tarybos pirmininkas                Pranas Petrošius 

 


