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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 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-

153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų

patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

„1. Sudaryti 3 metų laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės

komisiją (toliau – Komisija):

Silva Paulikienė – Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo

koordinatorė, komisijos pirmininkė;

Rasa Kuzminskaitė – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisijos nariai:

Arūnas Aleksandravičius – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius;

Dalė Briedienė, Šilalės rajono savivaldybės gydytoja;

Dalia Kiupelienė – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus

Šilalės rajone vyriausioji specialistė;

Lina Maslauskienė – Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų

koordinatorė;

Martynas Remeikis – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios

tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rasa Sadauskytė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono

komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė);

Monika Šerpytytė – Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos

„Apskritasis stalas“ pirmininkė, Atviro jaunimo centro „Pulsas“ darbuotoja;

Vida Žemeckienė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.“

2. Paskelbti informaciją apie priimtą 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.
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Elektroninio dokumento nuorašas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės gydytoja

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

         1.Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projektas parengtas, siekiant pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio

26 d. sprendimą Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“  ir jo pirmą punktą išdėstyti nauja redakcija.

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

projektas. Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės gydytoja, vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl pavyzdinių savivaldybių

narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 punktu. Sprendimo projektą reikėjo rengti, kadangi Narkotikų kontrolės

komisija sudaroma 3 metams.

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

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

4. Laukiami rezultatai. Patvirtinus šį sprendimo projektą, bus sudaryta naujos sudėties

Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija. 

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                                        2019-11- 15                Dalė Briedienė

                                                                                                                                                          
   (pareigos)   (parašas)                       (vardas, pavardė)
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