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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio

2 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos

skyriaus vyriausiojo specialisto Martyno Remeikio 2019 m. birželio 11 d. sutikimą, Šilalės  rajono

 savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir

viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam specialistui Martynui Remeikiui eiti Administracijos

direktoriaus pareigas tol, kol naujai kadencijai paskirtas Administracijos direktorius pradės eiti

pareigas.

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 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.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyrius

DĖL PAVEDIMO MARTYNUI REMEIKIUI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

2. Kadangi paskirtas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi,

prieš pradėdamas eiti pareigas, pagal Konstituciją ar kitus įstatymus nesuderinamas su

savivaldybės tarybos nario pareigomis (išskyrus atvejus, kai jis išrenkamas Lietuvos Respublikos

Seimo nariu), asmeniškai ne vėliau kaip prieš 10 dienų paduoda savivaldybės merui ir Vyriausiajai

rinkimų komisijai rašytinį pareiškimą (pareiškimus) dėl savivaldybės tarybos nario mandato

atsisakymo arba šį pareiškimą, notarine tvarka patvirtinęs, išsiunčia. Reikalinga pavesti kitam

darbuotojui eiti Administracijos direktoriaus pareigas, kad būtų užtikrintas tinkamas

Administracijos darbas.

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

sprendimas. Sprendimo projektas parengtas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų

įstatymu.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Kol naujai paskirtas administracijos direktorius pradės eiti pareigas, bus užtikrintas

Administracijos darbas.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Papildomų teisės aktų priimti nereikia.

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja             Regina Kvederienė
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