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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16

straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-71 ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktą,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos 2022 m.

gegužės 4 d. posėdžio protokolą Nr.1, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti iš Kūno kultūros ir sporto programos (Nr. 06) priemonės Tradicinių tarptautinių ir

kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas (06.01.01.01) sporto klubui

,,Šilalės lūšis“ 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) finansuoti sporto projektui pagal 2022 m.

balandžio 4 d. paraišką Nr. B2-1232 (2.11).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti biudžeto lėšų

naudojimo sutartį su sprendimo 1 punkte nurodytu projekto vykdytoju.

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 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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