
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KONRADUI BASTIANUI

2022 m. liepos 28 d. Nr. T1-170

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45

punktu, įgyvendindama Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo, patvirtinto

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui

nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“, 7.5 papunktį, atsižvelgdama į

Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos 2022 m. liepos 14 d. posėdžio protokolą Nr. T19-43,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Šilalės garbės piliečio vardą Konradui Bastianui (Konrad Bastian), filantropui ir

Šilalės krašto gerbėjui, bendradarbiaujančiam ir tiekiančiam humanitarinę pagalbą Šilalės rajono

gydymo, globos, religinėms įstaigoms ir organizacijoms.

2. Įteikti Šilalės garbės piliečiui Konradui Bastianui Šilalės garbės piliečio ženklą, Šilalės

rajono savivaldybės tarybos sprendimo nuorašą, patvirtinantį Šilalės garbės piliečio vardo suteikimą,

ir 30 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio piniginę išmoką.

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).
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