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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 dalimi, 16

straipsnio 4 dalimi, Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. ĮV-164 „Dėl Valstybinių jubiliejų

ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos patvirtinimo“, 15 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Paskelbti 2022 metus Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje.

2. Paskatinti visuomenę skirti daugiau dėmesio žemaičių kalbos išsaugojimui ir

populiarinimui ir pasiūlyti Šilalės rajono savivaldybės seniūnijoms, socialinėms, švietimo, kultūros

bei sporto įstaigoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms pagal kompetenciją,

nuostatas ir iniciatyvas prisidėti prie Žemaičių kalbos metų paminėjimo.

3. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių parengti Žemaičių

kalbos metų programą.

4. 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                                            Algirdas Meiženis
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