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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo,

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl

Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, Šilalės

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

1. Sudaryti Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės (toliau 

–Savivaldybė) meras.

1.2. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Birutė Žirlienė, Savivaldybės tarybos narė.

Nariai:

1.3. Albinas Ežerskis – Savivaldybės tarybos narys;

1.4. Egidijus Gečas – Savivaldybės tarybos narys;

1.5. Gintautas Macevičius – Savivaldybės tarybos narys;

1.6. Vera Macienė – Savivaldybės tarybos narė;

1.7. Saulius Katkus – Šilalės dekanato dekanas;

1.8. Raimundas Vaitiekus – Savivaldybės tarybos narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d.

sprendimo Nr. T1-150 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktą.

3. 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

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

Savivaldybės meras                                                                   
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   Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                             projekto antikorupcinio vertinimo

                                                                    taisyklių 2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOMUNIKACIJŲ IR

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

DĖL ŠILALĖS GARBĖS PILIEČIO ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

1. Parengto sprendimo tikslas.

Sudaryti Šilalės garbės piliečio atrankos komisiją šios Savivaldybės tarybos kadencijos

laikui.

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

sprendimo projektas.

Sprendimo projekto rengimą inicijavo Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos

pirmininkas Savivaldybės meras. Parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatyta.

4. Laukiami rezultatai.

Operatyviau vyks kandidatų atranka.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai                      Rūta Janavičiūtė
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