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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo

tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.

T1-438 „Dėl Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5

punktu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių 2022 m. vasario 28 d. rezoliuciją

„Dėl Rusijos veiksmų prieš Ukrainą pasmerkimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Nutraukti vienašališkai Šilalės rajono savivaldybės vardu pasirašytus:

1.1. 2004 m. rugsėjo 4 d. bendradarbiavimo susitarimą su Sovetsko miestu (Kaliningrado

sritis, Rusijos Federacija);

1.2. 2010 m. balandžio 13 d. bendradarbiavimo susitarimą su Mamonovo miestu

(Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija);

1.3. 2013 m. rugpjūčio 3 d. bendradarbiavimo susitarimą su Slavsko miestu (Kaliningrado

sritis, Rusijos Federacija).

2. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2010 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-58 Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos

Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Mamonovo miesto apygarda“;

2.2. 2013 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. T1-195 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas“.

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, 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

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyrius

DĖL BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMŲ NUTRAUKIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis teisės aktais, siekiama nutraukti tarp Šilalės rajono savivaldybės ir Rusijos

Federacijos miestų pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus.

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

sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu, Šilalės

rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į Rusijos

pradėtą agresiją prieš Ukrainą bei jos žmones bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių 2022 m.

vasario 28 d. rezoliuciją „Dėl Rusijos veiksmų prieš Ukrainą pasmerkimo“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus nutraukti tarp Šilalės rajono savivaldybės ir Rusijos Federacijos miestų pasirašyti

bendradarbiavimo susitarimai.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Nėra.

Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė                                     Geda Kačinauskienė



















ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIJOS VEIKSMŲ PRIEŠ UKRAINĄ PASMERKIMO

2022 m. vasario 28 d.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės taryba:

reaguodama į Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos prieš nepriklausomą Ukrainos

Respubliką vykdomus karo veiksmus ir tuo šiurkščiai pažeidžiant tarptautinės teisės normas bei

tarptautines sutartis;

vertindama viso pasaulio valstybių priimamus sprendimus dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje;

pažymėdama, kad Šilalės rajono savivaldybė nemato jokių galimybių jokia forma

bendradarbiauti su šalies agresorės miestais partneriais Kaliningrado (Karaliaučiaus) srityje

Sovetsku, Slavsku ir Mamonovu;

teigdama, kad Rusijos valstybės vadovų veiksmai pamina visas žmogaus prigimtines ir

tarptautines teisės normas bei principus, kurie yra visiškai nesuderinami su demokratija,

griežtai smerkia Rusijos vykdomą prieš Ukrainą neišprovokuotą karinę agresiją, keliančią

grėsmę civilių saugumui;

remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu

mastu pripažintomis sienomis;

ragina miesto partnerių savivaldybes nedelsiant kreiptis į Rusijos valdžios atstovus, kad

būtų nutraukti visi kariniai veiksmai prieš Ukrainą ir būtų išvesta kariuomenė;

skatina jokiais būdais neremti karo, neskleisti žeminančios kitą tautą informacijos, laikytis

tarptautinės teisės reikalavimų.

Atsižvelgdami į išsakyta, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai priima rezoliuciją dėl

šių bendradarbiavimo sutarčių nutraukimo:

1. 2004 m. rugsėjo 4 d. bendradarbiavimo sutartis su Sovetsko miestu (Kaliningrado sritis);

2. 2010 m. kovo 3 d. bendradarbiavimo sutartis su Mamonovo miestu (Kaliningrado sritis);

3. 2013 m. rugpjūčio 3 d. bendradarbiavimo sutartis su Slavsko miestu (Kaliningrado sritis).

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai:
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