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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

43 punktu bei Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 22 straipsniu, Šilalės rajono

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

1. Deleguoti į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją šiuos Šilalės rajono savivaldybės

tarybos narius:

1.1. Tadą Bartkų;

1.2. Gintautą Macevičių.

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

dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio        

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka deleguoti 2 Šilalės rajono

savivaldybės tarybos narius (be Savivaldybės mero) į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją.

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2

dalies 43 punktu, pagal kurį savivaldybės tarybos narių delegavimas į regiono plėtros tarybos

kolegiją priskirtas išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai.

Savivaldybės mero atstovavimas regiono plėtros tarybos kolegijoje įtvirtintas Vietos

savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte.

Pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 20 straipsnį regiono plėtros tarybos

organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas, valdymo organai – kolegija ir regiono plėtros tarybos

administracijos direktorius. Kolegijos sudarymo tvarka nustatyta Regioninės plėtros įstatymo 22

straipsnyje. Jame nustatyta, kad Kolegiją turi sudaryti visi regiono plėtros tarybą steigiančių

savivaldybių merai ir visų regiono plėtros tarybą steigiančių savivaldybių tarybų deleguoti

savivaldybių tarybų nariai.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamos pasekmės nenumatomos.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus teikiamą sprendimo projektą, Šilalės rajono savivaldybė turės savo atstovus

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijoje.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Teisės aktų keisti nereikės.

Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                                        Geda Kačinauskienė
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