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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų

įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa, patvirtinta Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Šilalės rajono etninės

kultūros plėtros programos patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T1-40

„Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ ir 1.1 papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisiją:

Algirdas Meiženis – Šilalės rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);

Soneta Būdvytienė – Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė;

Lineta Dargienė – Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Asta Gestautienė – Šilalės rajono savivaldybės mero patarėja;

Vytautas Jankauskas – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiasis režisierius;

Antanas Kazlauskas – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas;

Asta Norbutienė – Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkė;

Irena Šniukienė – Varsėdžių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Jovita Voverienė – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vyriausioji specialistė.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d.

sprendimą Nr. T1-73 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr.T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo“.

3. Paskelbti informaciją apie priimtą 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 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D.

SPRENDIMO NR.T1-40 „DĖL ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO“

PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo

komisijos sudėtį ir sudaryti sąlygas krašto etninės kultūros perimamumui, tęstinumui ir sklaidai,

etninės kultūros vertybių apsaugai, visuomenės dalyvavimui kultūrinėje veikloje.

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

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos etninės

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario

21 d. sprendimu Nr.T1-40 „Dėl Etninės kultūros programos įgyvendinimo“ buvo sudaryta Etninės

kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija ir patvirtinti komisijos nuostatai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-73 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.T1-40 „Dėl Etninės kultūros

plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista komisija.

Veikla yra tęstinė, todėl reikalinga patikslinti komisijos sudėtį.

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

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus tęsiamas naujos sudėties komisijos darbas, siekiant etninės kultūros apsaugos ir tęstinumo.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                Jovita Voverienė
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