
 

 

 

 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

SUDĖTIES PATVIRTINIMO 

 

2010 m. spalio 15 d.  Nr. R1 - 9 

Tauragė 

  

  

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

2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. 

Nr. 1324 nutarimu ,,Dėl atstovų į regionų plėtros tarybas skyrimo“, Tauragės regiono plėtros taryba, 

n u s p r e n d ţ i a: 

1. Patvirtinti Tauragės regiono plėtros tarybos sudėtį : 

Eduardas Anulis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys; 

Romansas Dragūnavičius – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

Albinas Eţerskis – Šilalės rajono savivaldybės meras; 

Ričardas Juška – Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

Virginijus Komskis – Pagėgių savivaldybės meras; 

Vera Macienė – Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas; 

Pranas Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės meras; 

Silverijus Statkus – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas; 

Aida Šimkaitienė – Pagėgių savivaldybės tarybos narė; 

Raimundas Vaitiekus – LR Ministro pirmininko patarėjas. 

 

2. Pritarti socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimui (su patariamojo balso teise) : 

2.1 Tauragės teritorinė darbo birţa (Mindaugas Macas, Tauragės teritorinės darbo birţos 

direktorius); 

2.2 Tauragės apskrities verslininkų asociacija (Darius Stankus, Tauragės apskrities 

verslininkų asociacijos valdybos pirmininkas); 

2.3 Lietuvos regionų tyrimų institutas (Rimantas Dapkus, Regioninių tyrimų instituto 

prezidentas). 

 



 

3. Pripaţinti netekusiais galios Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimus:  

3.1 Tauragės regiono plėtros tarybos 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. R1-24 „Dėl 

regiono plėtros tarybos pirmininko bei pavaduotojo rinkimų rezultatų tvirtinimo“; 

3.2 Tauragės regiono plėtros tarybos 2007 m. birţelio 4 d. sprendimą Nr.R1-27 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko bei pavaduotojo rinkimų rezultatų tvirtinimo“; 

3.3 Tauragės regiono plėtros tarybos 2007 m. birţelio 4 d. sprendimą Nr1-28 „Dėl Tauragės 

regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimo“; 

3.4 Tauragės regiono plėtros tarybos 2007 m. birţelio 26 d. sprendimą Nr. R1-30 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimo“; 

3.5 Tauragės regiono plėtros tarybos 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. R1-44 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties tvirtinimo“; 

3.6 Tauragės regiono plėtros tarybos 2008 m. gruodţio 16 d. sprendimą Nr. R1-48 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties patvirtinimo“; 

3.7 Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. R1-56 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties tvirtinimo“; 

3.8 Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. R1-1 „Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimo“. 

3.9 Tauragės regiono plėtros tarybos  2010 m. balandţio 6 d. sprendimą  Nr. R1-9 “Dėl 

Tauragės regiono plėtros tarybos sudėties tikslinimo ir tvirtinimo, tarybos pirmininko pavaduotojo 

rinkimų”.  

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas Ričardas Juška 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


