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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, 16

straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti 3 Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetus:

1.1. Finansų, investicijų ir verslo;

1.2. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos;

1.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų.

2. Patvirtinti komitetų sudėtį:

2.1. Finansų, investicijų ir verslo komitetas:

2.1.1. Edmundas Auškalnis;

2.1.2. Dainius Bergelis;

2.1.3. Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė;

2.1.4. Vera Macienė;

2.1.5. Rimantas Rimkus;

2.1.6. Rolandas Toleikis;

2.1.7. Raimundas Vaitiekus.

2.2. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas:

2.2.1.  Tadas Bartkus;

2.2.2.  Petras Dargis;

2.2.3. Akvilė Gargasaitė;

2.2.4. Erika Gargasė;

2.2.5. Rima Norvilienė.

2.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas:

2.3.1. Raimundė Gečienė;

2.3.2. Valdemaras Jasevičius;

2.3.3. Vytautas Jucius;

2.3.4. Loreta Kalnikaitė;

2.3.5. Gintautas Macevičius;

2.3.6. Saulė Olendrienė.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-117

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 1 ir 2 punktus;

3.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“.

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

rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt.

Šis įsakymas 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 įsakymo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



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 KOMITETŲ SUDARYMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Sudaryti Šilalės rajono savivaldybės tarybos

komitetus, tarybos įgaliojimų laikotarpiui, tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti

ir išvadoms bei pasiūlymams teikti.

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14

straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi. Savivaldybės tarybos komitetai

sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams

teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Sudarant

komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus šiam sprendimo projektui bus sudaryti Šilalės rajono savivaldybės tarybos

komitetai.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Personalo ir ūkio skyriaus vedėja                 Vilma Kuzminskaitė

               2019-04-30
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