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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 dalimi,

14 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 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 veiklos reglamentą (toliau – reglamentas),

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 104 punktą ir jį išdėstyti taip:

„104. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto

posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios

per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ pranešama visiems komiteto nariams, o

suinteresuotiems asmenims – elektroniniu paštu arba telefonu. Nepaprastosios padėties,

ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės

funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant

lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero

sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos savivaldybės interneto

svetainėje www.silale.lt ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais

atvejais pranešama per trumpesnį, negu nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 7

dalyje, terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.“

1.2. papildyti 1871 punktu:

„1871. Tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje

www.silale.lt arba „Youtube“ kanale, išskyrus, kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar

komercine paslaptimi susijęs klausimas ir kai taryba nusprendžia jį nagrinėti uždarame posėdyje.

Nagrinėjant su fizinio asmens privačiu gyvenimu ar asmens duomenimis susijusius klausimus

tarybos posėdžio metu, transliacija gali būti stabdoma. Tiesioginį posėdžių transliavimą

organizuoja ir prižiūri savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.

Tarybos posėdžio transliacija pradedama tarybos posėdžio pirmininkui skelbiant posėdžio pradžią,

baigiama – paskelbus pabaigą. Savivaldybės tarybos posėdžio transliacijos įrašą galima peržiūrėti

savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. Esant uždaram savivaldybės tarybos posėdžiui,

daromas jo vaizdo ir garso įrašas, kuris visuomenei neviešinamas. Susiklosčius nenugalimos jėgos

aplinkybėms (force majeure) ar atsiradus techninėms kliūtims, dėl kurių tarybos posėdžių

tiesioginis transliavimas tampa negalimas, visuomenei sudaroma galimybė savivaldybės interneto

svetainėje www.silale.lt susipažinti su tarybos posėdžio duomenimis, kai paviešinamas tarybos

posėdžio vaizdo ir (ar) garso įrašas.“

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

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

Elektroninio dokumento nuorašas
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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             Algirdas Meiženis
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