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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, 16

straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų

komisijos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. Sp-403 „Dėl Mažeikių rajono, Šilalės rajono,

Švenčionių rajono, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų

nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų

nariams pripažinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T1-99

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ ir 2.4.7 papunktį išdėstyti taip:

„2.4.7. Vida Žemeckienė;“.

2. 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 Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 
d. sprendimo Nr. T1-99 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės 
tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-12-02 10:29 Nr. T1-247

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Meiženis Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-12-02 15:18

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-31 14:32 - 2024-10-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2019-12-02 15:25 nuorašą suformavo Sistemos 
Administratorius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




