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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 1

dalimi ir atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos 2020 m.

gruodžio 11 d. raštą Nr. D2-156(1.1E) „Dėl pritarimo Bilionių heraldikai“, Šilalės rajono

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

1. Siūlyti Lietuvos heraldikos komisijai teikti Lietuvos Respublikos Prezidentui tvirtinti

Bilionių herbą.

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 Algirdas Meiženis
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