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2021 m. balandžio   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 19 ir 21

straipsniais, Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Tauragės regiono plėtros tarybos

steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Tauragės regiono plėtros

tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu ir 11.3 papunkčiu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u

s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės merą Algirdą Meiženį, o jo laikino nedarbingumo,

komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių,

– Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Tadą Bartkų, atstovauti Šilalės rajono savivaldybei

ir dalyvauti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2019–2023

m. savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyti asmenys gali laisvai balsuoti visais

Tauragės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priklausančiais

klausimais, išskyrus Regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1, 2, 6, 7 ir 9 punktuose

regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui nustatytas funkcijas, dėl kurių turi būti

priimtas (-i)  atskiras (-i) Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas (-ai).

3. 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio        

vertinimo taisyklių
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

DĖL ATSTOVAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI TAURAGĖS REGIONO

PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIAME DALYVIŲ SUSIRINKIME

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, deleguoti Savivaldybės

merą arba mero pavaduotoją atstovauti Savivaldybei ir dalyvauti Tauragės regiono plėtros tarybos

visuotiniuose dalyvių susirinkimuose balsuojant laisvai.

Š. m. kovo 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Tauragės regiono plėtros taryba

(toliau – TRPT), kurią įsteigė keturios Tauragės regiono savivaldybės: Jurbarko rajono, Pagėgių,

Šilalės rajono ir Tauragės rajono. TRPT nuostatų, patvirtintų TRPT steigiamojo susirinkimo 2020

m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“

(toliau – Nuostatai), 7 punkte numatyta, kad „visi regiono plėtros tarybos steigėjai nuo regiono

plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos dalyviais ir įgyja Regioninės

plėtros įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose nustatytas dalyvio teises.“ 

Regiono plėtros tarybos dalyvių teisės išdėstytos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros

įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, tarp kurių: nustato regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo, regiono

plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarką, tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus

ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, sprendžia kitus šiame įstatyme ir regiono

plėtros tarybos nuostatuose visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

Nuostatų 21 punkte numatyta, kad visuotinis dalyvių susirinkimas šaukiamas ne rečiau

kaip vieną kartą per metus, o visuotinio dalyvių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi

Regiono plėtros tarybos dalyvis, Kolegija ir administracijos direktorius (Nuostatų 23 punktas). 

Siekdamas užtikrinti sklandų TRPT administracijos ir Kolegijos darbą, TRPT

administracijos direktorius artimiausiu metu ketina šaukti visuotinį dalyvių susirinkimą TRPT

administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoms bei TRPT

vidaus kontrolės ir lėšų naudojimo tvarkų patvirtinimui. Planuojama, kad vien šiais metais, TRPT

pradedant savo veiklą, visuotinius dalyvių susirinkimus tektų šaukti bent kelis kartus. Šis

įgaliojimas galiotų iki 2019–2023 m. savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos. Todėl

ateityje kiekvieną kartą planuojant TRPT visuotinius dalyvių susirinkimus nebereikėtų visoms

keturioms regiono savivaldybių taryboms priimti atitinkamų sprendimų, būtų taupomas tiek TRPT

administracijos, tiek savivaldybių administracijų darbuotojų darbo laikas.

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

sprendimas.

Iniciatorius – Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorius. Sprendimo

projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, Tauragės

regiono plėtros tarybos nuostatais.

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, bus deleguotas meras arba mero pavaduotojas

atstovauti Šilalės rajono savivaldybei TRPT visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.



2

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nenumatoma keisti jokių teisės aktų.

Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė                                       Geda Kačinauskienė
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