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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 Viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo sutarties projektą, kuriam

pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl viešosios

įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“, ir 10 punktą išdėstyti taip:

„10. Steigiamai Įstaigai atstovauja Tauragės rajono savivaldybės administracija, kodas

188737457, registracijos valstybė – Lietuvos Respublika, įregistravimo data – 1999 m. gruodžio 15

d., registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras,

buveinė – Respublikos g. 2, Tauragė, LT-72255, atstovas – Tauragės rajono savivaldybės

administracijos direktorius (toliau – Atstovas).“  

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
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D.
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1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29

d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ viešosios įstaigos

„Žaliasis regionas“ patvirtintą steigimo sutarties projektą.

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. vasario 22 d. Tauragės

rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis jo paties prašymu atleidžiamas iš

užimamų pareigų.

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,

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Teisės aktų keisti nereikės.

Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė                                        Geda Kačinauskienė
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