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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 35

straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės

seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d.

sprendimu Nr. T1-262 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės

seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“, 32 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės

seniūnaičių sueigos nuostatus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12

d. sprendimu Nr. T1-262 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės

seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“:

1.1.  papildyti 9.6 papunkčiu:

,,9.6. seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymu ir

vertinimu.“;

1.2. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,22. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimas, sprendimų rengimas, svarstymas,

įforminimas ir paskelbimas bei priimtų sprendimų vertinimas Savivaldybės institucijoje vykdomas

kaip seniūnaičių sueigos. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra vieša ir joje su patariamojo balso teise gali

dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių

bendruomenių atstovai.“;

1.3. pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,24. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos

protokole, kurį pasirašo sueigos pirmininkas ir sueigos sekretorius. Sueigos sekretoriaus pareigas

atlieka seniūnijos vyriausiasis specialistas, o jeigu seniūnijoje nėra vyriausiojo specialisto pareigybės

arba seniūnijos vyriausiasis specialistas dėl pateisinamų priežasčių negali atlikti sueigos sekretoriaus

funkcijų, sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas, kurį deleguoja seniūnas.“;

1.4. pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,30. Savivaldybės institucijos, laikydamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių

sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų

bus imtasi. Savivaldybės institucijos vertinimas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir

atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje“.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.
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Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras              Algirdas Meiženis
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