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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 29 D.
SPRENDIMO NR. T1-101 „DĖL ATSTOVAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIAME DALYVIŲ
SUSIRINKIME“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 4 d. Nr. T1-212
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr.
T1-101 „Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame
dalyvių susirinkime“ ir 1 punktą išdėstyti taip:
„1. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės merą Algirdą Meiženį, o jo laikino nedarbingumo,
komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių,
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos narę Rimą Norvilienę, atstovauti Šilalės rajono savivaldybei
ir dalyvauti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2019–2023
m. savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos.“
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui
(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos
rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo
dienos.
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