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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

punktu ir 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 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T1-203

„Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų

patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Asta Gestautienė, Savivaldybės mero patarėja, narė;“;

1.2. pakeisti 3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.5. Ligita Čiarienė, Savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos

skyriaus vyresnioji buhalterė, narė;“.

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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                          Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-203 „DĖL ŠILALĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ

SKATINIMO PROGRAMOS, ATRANKOS KOMISIJOS IR NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslas.

Sprendimo projektas rengiamas siekiant pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gabių mokinių

ir studentų skatinimo programos atrankos komisijos narius.

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

sprendimo projektas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija inicijavo sprendimo projekto rengimą

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir

18 straipsnio 1 dalimi. Siekiama pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gabių mokinių ir studentų

skatinimo programos atrankos komisijos narius, nes nutrūko vieno iš jų darbo santykiai su

Savivaldybe, o kito pasikeitė atliekamos pareiginės funkcijos po Savivaldybės administracijos

struktūros pertvarkos.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus įgyvendintos teisės aktų nuostatos.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Nėra.

Jaunimo reikalų koordinatorė                                                                            Lina Maslauskienė
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