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2019 m. liepos   d. Nr. T1-

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 savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisiją:

1.1. Tadas Bartkus – Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero

pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

1.2. Dalė Briedienė – Savivaldybės gydytoja, komisijos sekretorė;

1.3. Vytautas Jucius – Savivaldybės mero patarėjas, komisijos narys;

1.4. Loreta Kalnikaitė – Savivaldybės tarybos narė, komisijos narė;

1.5. Gintautas Macevičius – Savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

1.6. Danguolė Vėlavičiutė – Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja,

komisijos narė;

1.7. Birutė Žirlienė – Savivaldybės tarybos narė, komisijos narė.

2. 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 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

Savivaldybės gydytoja

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

         1.Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projektas parengtas, siekiant patvirtinti Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo

komisiją. 

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

projektas. Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės gydytoja. Sprendimo projektas

parengtas atsižvelgiant į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-

66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą. Tvirtinant

Strateginį veiklos planą, patvirtinta ir Sveikatos apsaugos programa (04 programa), kurioje

numatyti tikslai, uždaviniai. Norint įgyvendinti Sveikatos apsaugos programą (jos tikslus,

uždavinius), gavus prašymus ar paraiškas, nustatyti ir įvertinti tinkamas finansavimui priemones,

nustatyti paramos reikalingumą ir tikslingumą, reikalinga patvirtinti Sveikatos apsaugos programos

įgyvendinimo komisiją, kuri, veikdama pagal Komisijos nuostatus, teiks dokumentus (protokolus)

Savivaldybės administracijos direktoriui apie tinkamas priemones Programos įgyvendinimui.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Patvirtindama šį sprendimo projektą Savivaldybės taryba patvirtins

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos sudėtį.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Galiojančių

teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti ar pripažinti netekusiais galios nėra.

Savivaldybės gydytoja                                                    2019-07-                 Dalė Briedienė

                                                                                                                                                          
   (pareigos)   (parašas)                       (vardas, pavardė)
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