
 
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2018 M. SPALIO 11 D. SPRENDIMO 

NR. 51/9S-51 „DĖL TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO GRUPĖS 

SUDĖTIES IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. 51/9S-61 

Tauragė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 

Žin., 2010, Nr. 48-2285) ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo 

(2014 m. rugsėjo 18 d., Nr. XII-1094) 15 straipsnio 8 ir 9 punktais, ir atsižvelgdama į Pagėgių 

savivaldybės mero 2018-12-11 potvarkį Nr. M1-56 „Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros 

tarybos Darbo grupę“, Tauragės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-51 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“  1 

punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 

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

Vidas Bičkus – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vedėjas (grupės vadovas); 

Severinas Bartašius – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas;  

Adomas Simas Einikis – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas  (grupės vadovo pavaduotojas);  

Alvidas Einkis – laikinai einantis Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigas;  

Daiva Gudauskaitė – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

Darius Juodaitis – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

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; 
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Dalita Martutaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Genovaitė Pukelytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vedėja; 

Loreta Razutienė – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų  skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

Vida Rekešienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė;  

Ernestas Sinkus – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėjas; 

Faustas Sragauskas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos 

skyriaus vedėjas; 

Raimundas Vaitiekus – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

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

prezidentas (socialinis ir ekonominis partneris); 

(Su patariamojo balso teise) Teresė Jankauskienė – Šilalės rajono kaimo bendruomenių 

koordinacinio centro valdybos narė;  

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

Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 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).“ 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas 


