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2019 m. kovo      d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktu,

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento patvirtinimo“, 259 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams

tvarkaraštį (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo        d. sprendimu

Nr.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ ATSISKAITYMO

GYVENTOJAMS TVARKARAŠTIS

Eil.

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
Susitikimo vieta

Susitikimo data ir

laikas

1. Kaltinėnų seniūnija Kaltinėnų kultūros namuose Balandžio 1 d. 13 val.

2. Traksėdžio seniūnija Traksėdžio laisvalaikio salėje Balandžio 1 d. 17 val.

3. Pajūrio seniūnija Pajūrio seniūnijos salėje Balandžio 3 d. 10 val.

4. Tenenių seniūnija Tenenių seniūnijos salėje Balandžio 3 d. 14 val.

5. Palentinio seniūnija Palentinio bendruomenės salėje Balandžio 4 d. 13 val.

6. Bijotų seniūnija Bijotų laisvalaikio salėje Balandžio 5 d. 13 val.

7.
Kvėdarnos seniūnija Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus 

gimnazijos salėje

Balandžio 5 d. 16 val.

8. Upynos seniūnija Upynos Stasio Girėno mokyklos salė Balandžio 8 d. 13 val.

9. Bilionių seniūnija Bilionių laisvalaikio salėje Balandžio 9 d. 11 val.

10.
Žadeikių seniūnija Žadeikių pagrindinės mokyklos 

salėje

Balandžio 10 d. 10 val.

11. Didkiemio seniūnija Didkiemio seniūnijos salėje Balandžio 10 d. 14 val.

12.
Šilalės kaimiškoji 

seniūnija

Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centro mažojoje salėje

Balandžio 10 d. 16 val.

13.
Laukuvos seniūnija Laukuvos Norberto Vėliaus

gimnazijos salė

Balandžio 11 d. 15 val.

14. Šilalės miesto seniūnija
Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centro mažojoje salėje
Balandžio 11 d. 17 val.

____________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir ūkio skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ ATSISKAITYMO

GYVENTOJAMS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Patvirtinti Tarybos narių atsiskaitymo

gyventojams tvarkaraštį.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1 punktu, 259 punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Patvirtintame Tarybos narių atsiskaitymo tvarkaraštyje bus numatytos Tarybos narių ir

gyventojų susitikimo vietos, datos ir laikas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Nėra.

Personalo ir ūkio skyriaus vedėja                 Vilma Kuzminskaitė

               2019-03-18
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