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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

vykdydama Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės

raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.2 papunktį, atsižvelgdama į

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022 m. birželio 19 d. raštą Nr. S2-1706 „Kvietimas

deleguoti savivaldybių atstovus į Kultūros ministerijos formuojamas regionines kultūros tarybas“,

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

1. Deleguoti Jovitą Voverienę, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę, į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą

Regioninę kultūros tarybą.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės tinklalapyje www.silale.lt.

Šis įsakymas 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 įsakymo įteikimo suinteresuotam

asmeniui 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 ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONŲ KULTŪROS TARYBĄ“

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – regioninės kultūros tarybos (toliau – tarybos) bus sudaromos

apskričių teritoriniu pagrindu ir priims sprendimus dėl Kultūros rėmimo fondo lėšų kultūros ir meno

projektams Lietuvos regionuose skyrimo.

Sprendimo projekto tikslas – deleguoti atstovą į naujai formuojamą tarybą.

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

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29.2 papunkčiu

ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022 m. birželio 19 d. raštą Nr. S2-

1378, kuriuo kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, su prašymu savivaldybių tarybas, deleguoti

po vieną narį į Kultūros ministerijos formuojamas tarybas.

Ekspertui keliami reikalavimai:

ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatyme, turintys ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje ir

aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą menų, humanitarinių ar socialinių mokslų

srityse, arba turintys kitos srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę

nei 7 metų patirtį kultūros ar meno srityje, ir (arba) meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, bei žinių ir

gebėjimų, padedančių įgyvendinti tarybos funkcijas.

Regioninės kultūros tarybos yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų –

apskričių pagrindu sudaryti kolegialūs organai, atliekantys apskričių meno ir kultūros ekspertų

funkcijas.

10 tarybų personalinę sudėtį tvirtina Kultūros ministras. 

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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