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SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 22 D.

SPRENDIMO NR. T1-170 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO

ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ

SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. gegužės        d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25

d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 49 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d.

sprendimą Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ su visais

pakeitimais ir papildymais.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos 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).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 22 D.

SPRENDIMO NR. T1-170 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO

ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ

SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai – pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo

2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono

savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

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

sprendimas. Sprendimo rengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracija,

vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017

m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašo 49 punkte nurodyta, kad „Paskelbus Aprašą, savivaldybių tarybos artimiausiame posėdyje

panaikina Savivaldybės tvarkos aprašą, o savivaldybių administracijų direktoriai, vadovaudamiesi

Aprašu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Savivaldybės tvarkos aprašo panaikinimo, patvirtina

Savivaldybės tvarkos aprašą“ pagal galiojančias Apraše nuostatas. Socialinių paslaugų priežiūros

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su Šilalės rajono savivaldybės

administracija pasirašys priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį ir

perves priemonei įgyvendinti numatytas lėšas, kurių Šilalės rajono savivaldybei 2019 m. paskirta

16542 eurai.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Teigiami priimto sprendimo rezultatai – paprastesnė finansavimo

tvarka leis NVO ir bendruomenėms gauti lėšas reikalingiems projektams įgyvendinti, įgyvendinti

prasmingas veiklas konkrečioje teritorijoje. Paprastesnis ir skaidresnis projektų finansavimas leis

NVO ir bendruomenėms sustiprėti ir būti aktyvesnėms vertinant, skirstant lėšas ir įgyvendinant

projektus.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nenumatoma.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja                    2019-05-06      Reimunda Kibelienė

                                                                                                                                                          
(pareigos)                                            (parašas, data)                         (vardas, pavardė)
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