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Tauragė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 punkto 8 

dalimi, Tauragės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti šios sudėties Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupę: 

Stasys Aužbikas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos 

skyriaus vedėjas; 

Vidas Bičkus – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas (darbo grupės pirmininkas); 

Severinas Bartašius – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas (pirmininko pavaduotojas);  

Valdemaras Jasevičius – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Guoda Kazakevičienė – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyriausioji specialistė; 

Vaida Jocytė-Kiaulakienė – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir 

statybos skyriaus vyriausioji specialistė; 

Petras Kuzmarskis – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų  skyriaus vedėjas; 

Asta Levickaitė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyriausioji specialistė; 

Dalita Martutaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;  

Jūratė Mažutienė – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė; 

Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Genovaitė Pukelytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vedėja; 

Ernestas Sinkus – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėjas; 
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Jolanta Šeflerienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto 

skyriaus vedėja; 

Rūta Vančienė – Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti administracijos direktorių; 

(Su patariamojo balso teise) Viktorija Jakubauskytė–Andriulienė – VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė (socialinis ir ekonominis partneris); 

(Su patariamojo balso teise) Rimantas Dapkus – Lietuvos regioninių tyrimų instituto 

prezidentas (socialinis ir ekonominis partneris); 

(Su patariamojo balso teise) Indrė Gendroliūtė–Gerulienė – VšĮ „Versli Lietuva“ Tauragės 

regiono koordinatorė; 

(Su patariamojo balso teise) Valdas Latoža – Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos 

narys; 

(Su patariamojo balso teise) Meilutė Parnarauskienė – Tauragės rajono savivaldybės Birutės 

Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorė; 

(Su patariamojo balso teise) Indrė Pilypė – Koordinacinio centro „Gilė“ direktorė; 

(Su patariamojo balso teise) Arūnas Stasiūnas – Vietos veiklos grupės „Nemunas“ 

administracijos vadovas; 

(Su patariamojo balso teise) Rasa Stonienė – Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 

pirmininkė; 

(Su patariamojo balso teise) Tomas Juodikis – Tauragės apskrities verslininkų asociacijos 

tarybos narys (socialinis ir ekonominis partneris). 

2. Patvirtinti Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės darbo reglamentą (pridedama). 

3. Pripažinti netekusiu galios Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 11 d. 

sprendimą Nr. 51/9S-51 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir jos darbo 

reglamento patvirtinimo“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius

  


