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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO KAIMO PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS 2019–2020

METAMS PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO

2019 m. liepos      d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

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“, 130 ir 131 punktais, Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo

programos 2019–2020 metams, patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31

d. sprendimu Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019–2020 metams ir

programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“, 12 punktu, Šilalės rajono

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

 1. Patvirtinti Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisiją:

  1.1. Komisijos pirmininkas – Egidijus Gečas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau –

Savivaldybė) tarybos narys;

   1.2. Komisijos pirmininko pavaduotojas – Rimantas Rimkus, Savivaldybės tarybos narys;

             Nariai:

             1.3. Ona Bubelaitė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

    1.4. Artūras Dambrauskas, Savivaldybės tarybos narys;

    1.5. Albinas Ežerskis, Savivaldybės tarybos narys;

 1.6. Arvydas Petkus, Savivaldybės tarybos narys;

1.7. Vidas Toleikis, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis

specialistas.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, Šilalės rajono savivaldybės

svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

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                                                   

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

40 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019–2020 metams paraiškų

atrankos komisiją:

Komisijos pirmininkas – Egidijus Gečas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau –

Savivaldybė) tarybos narys;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Rimantas Rimkus, Savivaldybės tarybos narys;

Nariai:

Ona Bubelaitė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

Artūras Dambrauskas, Savivaldybės tarybos narys;

Albinas Ežerskis, Savivaldybės tarybos narys;

Arvydas Petkus, Savivaldybės tarybos narys;

Vidas Toleikis, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis

specialistas.

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

rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

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

http://www.silale.lt
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