
Projektas

                                               ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

 TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO IR 

NEKILNOJAMOJO  KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS  PROGRAMOS

 2019–2021 M. ATRANKOS KOMISIJOS IR ATRANKOS KOMISIJOS VEIKLOS

NUOSTATŲ

2019 m. birželio      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m., patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių

rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2020 m.“, 13 punktu, Šilalės

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

1. Patvirtinti Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m.  atrankos komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės (toliau

–Savivaldybė) meras.

Nariai:

1.2. Tadas Bartkus, Savivaldybės tarybos narys;

1.3. Ona Bubelaitė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėja;

1.4. Petras Dargis, Savivaldybės mero patarėjas;

1.5. Akvilė Gargasaitė, Savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros, sporto ir

teisėtvarkos komiteto pirmininkė;

1.6. Saulius Katkus, Šilalės dekanato dekanas;

1.7. Rimantė Lidžienė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus

statybos inžinierė;

1.8. Gintautas Macevičius, Savivaldybės tarybos narys;

1.9. Jurgita Viršilienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė.

2. Patvirtinti Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos programos  2019–2021 m. atrankos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

3. 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 Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos

skyriui (Herkaus 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio        d.

sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO IR NEKILNOJAMOJO

KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS  PROGRAMOS 2019–2021 M. ATRANKOS

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos

programos 2019–2021 m. atrankos komisija (toliau – Komisija) organizuoja programos paraiškų

atranką ir atrenka tinkamiausius programos vykdytojus.

2. Komisiją sudaro Šilalės rajono savivaldybės ( toliau – Savivaldybė) taryba iš 9 narių.

3. Komisijos pirmininką skiria Savivaldybės taryba. Komisija iš savo narių tarpo išsirenka

sekretorių.

                                                  II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

4. Komisijos funkcijos:

4.1. vadovaudamasi Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos programa 2019–2021 m., organizuoja Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo

ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. paraiškų atranką, skelbdama

apie ją rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

4.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti paraiškos ir sutarties formos

projektą;

4.3. nustato galutinius paraiškų pateikimo terminus;

4.4. nagrinėja ir vertina pateiktas paraiškas pagal šiuos kriterijus:

4.4.1. paraiška atitinka reikalavimus;

4.4.2. pareiškėjo siūlymas artimiausias programos tikslams ir uždaviniams;

4.4.3. pareiškėjas vykdo tęstinę veiklą;

4.5. siūlo programos vykdytojus, nustato konkretų paramos dydį kiekvienam paramos gavėjui;

4.6. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui protokolą su siūlymais skirti paramą

atrankos nugalėtojams, siūlydama konkrečią skiriamos paramos sumą.

                                                   III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

5. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. siūlyti nefinansuoti paraiškų, kurios neatitinka prioritetų, nurodytų reikalavimų arba

pateiktos po atrankos skelbime nustatytos datos;

5.2. gauti papildomą informaciją iš paraiškų teikėjų;

5.3. susipažinti su informacija, susijusia su  pateiktų paraiškų nagrinėjimu.

6. Komisija privalo:

6.1. vykdyti funkcijas, nurodytas šiuose nuostatuose;
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6.2. būti nešališka, objektyvi;

6.3. Savivaldybės tarybai pareikalavus, teikti savo veiksmų ir sprendimų, susijusių su paraiškų

atranka, paaiškinimus, ataskaitas.

                                                     IV SKYRIUS

 KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Komisija sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip

2/3 komisijos narių.

8. Komisija sprendimus priima 1/2 dalyvaujančiųjų balsų, atviru balsavimu. Jeigu balsai

pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

9. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Dėl svarbių priežasčių pirmininkui negalint atlikti

savo pareigų, komisija išsirenka posėdžio pirmininką.

10. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

11. Komisija, pasibaigus paraiškų teikimo terminui, per 15 kalendorinių dienų išnagrinėja

pateiktas paraiškas.

12. Komisija, priėmusi galutinį sprendimą dėl atrinktų paraiškų programai vykdyti ir įforminusi

jį protokole, teikia protokolą su siūlymais ir atrinktas paraiškas Savivaldybės administracijos

direktoriui per 5 darbo dienas.

13. Komisijos pirmininkas per 10 darbo dienų po baigiamojo komisijos posėdžio raštu

informuoja programų teikėjus apie programos finansavimą.

                                                    V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Komisija yra atsakinga už programos atrankos organizavimą laiku.

_________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar

Jų projektų antikorupcinio

vertinimo metodikos

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO IR

NEKILNOJAMOJO  KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS  PROGRAMOS

 2019-2021 M. ATRANKOS KOMISIJOS IR ATRANKOS KOMISIJOS VEIKLOS

NUOSTATŲ

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Patvirtinti Šilalės rajono religinių

bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m.

atrankos komisiją ir atrankos komisijos veiklos nuostatus.

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

sprendimas. Projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyrius. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programa 2019-2021 m. patvirtinta 2019 m. sausio 31 d. Šilalės rajono savivaldybės

tarybos sprendimui Nr. T1-13. Pasibaigus Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2018-2018 m. atrankos komisijos ir

atrankos komisijos veiklos nuostatų galiojimui, parengtas Šilalės rajono religinių bendruomenių

rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisijos

ir atrankos komisijos veiklos nuostatų projektas.

Sukurta sistema, pagal kurią tradicinės religinės bendruomenės, nekilnojamųjų kultūros

vertybių valdytojai, registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos,

visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo

apsauga, galėtų gauti iš savivaldybės paramą valstybės ir Šilalės rajono savivaldybės saugomų

kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams, kultūros paveldo objektų apsaugos techninių

priemonių įrengimui ir neatidėliotiniems saugojimo darbams, tyrimams, konservavimui,

restauravimui, remontui, religinės bendruomenės poreikiams naudojamiems pastatams restauruoti

ir remontuoti, juose esančioms vertybėms išsaugoti, aplinkos priežiūrai ir kitoms reikmėms.

Įgyvendinant patvirtintą Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkybos programą bus teikiama parama religinėms bendruomenėms,

nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojams, prisidėta prie krašto kultūrinio paveldo išsaugojimo,

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus savivaldybės tarybos sprendimą religinės bendruomenės, nekilnojamojo

kultūros paveldo valdytojai  galės teikti paraiškas ir gauti lėšų jų įgyvendinimui.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Papildomų teisės aktų priimti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus                                                                   Jurgita Viršilienė

 kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir 
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019
-2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos 
nuostatų

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-06-06 13:33 Nr. T25-141

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Montvidaitė Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-06-06 13:35

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-06-06 13:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-30 18:11 - 2024-05-28 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Komisijos veiklos nuostatai.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiskinamasis rastas komisija.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Failas „Sprendimo projektas 4-4.docx“ nėra pasirašytas.
Failas „appendices/Komisijos veiklos nuostatai.docx“ nėra 
pasirašytas.
Failas „appendices/Aiskinamasis rastas komisija.docx“ 
nėra pasirašytas.

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2019-06-10 15:03 nuorašą suformavo Sistemos 
administratorius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




