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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-

203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir

nuostatų tvirtinimo“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos

komisiją:

3.1. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras,

komisijos pirmininkas;

3.2. Tadas Bartkus, Savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

3.3. Edmundas Auškalnis, Savivaldybės tarybos narys, narys;

3.4. Petras Dargis, Savivaldybės mero patarėjas, narys;

3.5. Kristina Kasnauskienė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus

vyresnioji buhalterė, narė;

3.6. Rasa Kuzminskaitė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėja, narė;

3.7. Lina Maslauskienė, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, narė;

3.8. Rima Norvilienė, Savivaldybės tarybos narė, narė;

3.9. Arvydas Petkus, Savivaldybės tarybos narys, narys.“

2. Pakeisti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą, patvirtintą Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių

mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu:

2.1. pakeisti 6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.3. aukštosios mokyklos studentams, kurie vienus studijų metus baigė puikiai (10 balų)

ar labai gerai (9 balai), pirmuosius ketverius studijų metus;

2.2. papildyti 6.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„6.5. aukštosios mokyklos studentams, kurie parengė baigiamąjį bakalauro ar magistro

darbą, aktualų Šilalės rajonui.“;

2.3. papildyti 8¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„8¹. Dėl vienkartinės finansinės išmokos skyrimo mokiniams, kurių valstybinio (-ių)

brandos egzamino įvertinimas 100 balų, teikimą Savivaldybės merui parengia Savivaldybės

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.“ 

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

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

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka 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



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
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     1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – atnaujinti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų

skatinimo programos atrankos komisiją, pakeisti ir papildyti Šilalės rajono gabių mokinių ir

studentų skatinimo programą (pakeisti 6.3 papunktį ir papildyti 6.5 papunkčiu ir 8¹ punktu).

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

sprendimo projektas

Pasikeitus Šilalės rajono savivaldybės tarybai reikalinga atnaujinti Šilalės rajono gabių

mokinių ir studentų skatinimo programos (toliau – Programa) atrankos komisiją, patvirtintą Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių

mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ ir patikslinti

Programą.

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 2 dalies 6 ir 40 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Nacionalinės jaunimo politikos

2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio

1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros

programos  patvirtinimo“,  Lietuvos  Respublikos   jaunimo   politikos   pagrindų įstatymu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

              Nenumatoma.

    4. Laukiami rezultatai.

Skatinami gabūs Šilalės rajono mokiniai ir studentai už pasiektus rezultatus, Šilalės rajono

garsinimą

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

    Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja                                                Rasa Kuzminskaitė
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