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Tauragės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo (Ţin., 2010, Nr. 48–2285) 13 straipsnio 6 dalies 7 ir 9 punktais, n u s p r e n d ţ i a : 

1. Patvirtinti tokios sudėties darbo grupę prie Tauragės regiono plėtros tarybos : 

Irena Ričkuvienė- Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus  vedėja (grupės vadovė); 

Adomas Simas Einikis – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas  (grupės vadovės pavaduotojas);  

Severinas Bartašius – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas;  

Asta Levickaitė – LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyr. specialistė;    

Jonas Gudauskas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Stasys Auţbikas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos 

skyriaus vedėjas. 

Jonas Bučinskas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius;  

Inga Ţukauskienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėja; 

Dainora Ţilinskaitė-Butvydienė – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja; 

Loreta Razutienė – Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus 

vedėja; 

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

skyriaus vedėja; 

Edita Gaiţauskienė – Tauragės rajono savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo 

skyriaus vyr. specialistė; 
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(Su patariamojo balso teise) Darius Stankus – Tauragės apskrities verslininkų asociacijos 

valdybos pirmininkas (socialinis – ekonominis partneris); 

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

prezidentas (socialinis – ekonominis partneris).  

2. Pripaţinti netekusius galios Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimus : 

2.1 2008 m. lapkričio 6 d.  sprendimas Nr. R1-45 „Dėl darbo grupės prie regiono plėtros 

tarybos sudarymo“; 

2.2 2009 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. R1-99 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 

2008 m. balandţio 6 d. sprendimo Nr. R1-45 „Dėl darbo grupės prie regiono plėtros tarybos 

sudarymo“  pakeitimo”. 

2.3. 2010 m. balandţio 6 d. sprendimas Nr. R1-10 “Dėl darbo grupės prie regiono plėtros 

tarybos tikslinimo”. 

2.4. 2010 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. R1-12 “Dėl darbo grupės prie regiono plėtros 

tarybos sudėties tvirtinimo”. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas            Pranas Petrošius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


