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Šilalė

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 Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-317

„Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo

ir nuostatų tvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

,,1. Sudaryti Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo

komisiją (toliau – komisija):

1.1. Virginijus Kvederys, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos

direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

1.2. Reimunda Kibelienė, Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus

vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Tadas Bartkus, Savivaldybės mero patarėjas;

1.4. Lineta Dargienė, Savivaldybės mero pavaduotoja;

1.5. Rasa Kuzminskaitė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėja;

1.6. Aušra Liaudaitytė, Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus

vyresnioji specialistė;

1.7. Kazys Paliakas, Žadeikių seniūnijos seniūnaitis;

1.8. Danguolė Vėlavičiutė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus

vedėja.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-44 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo

Nr. T1-317 ,,Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo

komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. 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, 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

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                          

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO  20 D.

SPRENDIMO NR. T1-317 „DĖL ŠILALĖS RAJONO KELEIVINIO TRANSPORTO IR

MOKSLEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR

NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                          

 (sprendimo projekto pavadinimas)

   1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas - pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m.

gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių

pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ sudarytą Šilalės rajono

keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisiją (toliau – komisija).

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir pasikeitus komisijos nariams ir jų pareigoms.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

              Nenumatoma.

     4. Laukiami rezultatai.

Priėmus teikiamą sprendimo projektą bus pakeista Šilalės rajono keleivinio transporto ir

moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudėtis.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

               Nėra.

Vyresnioji specialistė                                                                                     Aušra Liaudaitytė 

(pareigos)               (parašas, data)                                         (vardas, pavardė)
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