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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022

m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1K-268 patvirtintos Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ aprašu, pagal

finansuojamas veiklas: atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba)

atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose, mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais

su veikiančia mokėjimo funkcija, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija dalyvautų projekte „Atviros

ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

(toliau – Projektas) partnerio teisėmis.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus Projektui

įgyvendinti reikiamus dokumentus, susijusius su dalyvavimu projekte „Atviros ekosistemos

atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ .

3. Numatyti skirti lėšų iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių, reikalingų

nefinansuojamoms išlaidoms ir paslaugoms pirkti.

4. 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 apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis
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