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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
DALYVAUTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOJE PARTNERIO
TEISĖMIS
2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-25
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 15 punktu, 4 dalimi ir vykdydama „Tūkstantmečio mokyklų“ programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu
Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos“ patvirtinimo“, 17.1 ir 43.2 papunkčius ir 25
punktą, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis
,,Tūkstantmečio mokyklų“ programoje (toliau – Programa).
2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su VšĮ Europos
socialinio fondo agentūra jungtinės veiklos sutartį, o pritarus tarybai ir kitus dokumentus, susijusius
su Programos įgyvendinimu.
3. Įsipareigoti padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau Programai įgyvendinti
būtinas išlaidas, ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia Programai skirtas finansavimas, ne
daugiau kaip 10 proc. nuo galutinės Programos įgyvendinimui skirtos finansavimo sumos.
4. 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 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.
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