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2019 m. rugpjūčio    d.  Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

ir 42 punktais, atsižvelgdama į Jungtinio techninio sekretoriato 2019 m. birželio 10 d. Interreg V-A

Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą 4-ą kvietimą

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

1. Pritarti pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir partnerių Lenkijos

Respublikos Augustavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bendrai

rengiamos paraiškos „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant savanorystę ir kuriant tam

infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“ (toliau – Projektas) rengimui ir teikimui pagal Interreg V-A

Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą (toliau – Programa). 

2. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius)

pasirašyti paraiškos dokumentus.

3. Skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 1500,00 Eur lėšų, reikalingų apmokėti už

paraiškos rengimo konsultacines paslaugas.

4. Įsipareigoti, Projektui gavus finansavimą iš Programos fondų, skirti Šilalės rajono

savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pareiškėjo įnašui ne mažiau kaip 15 proc. nuosavų lėšų

indėliui nuo tinkamų finansuoti pareiškėjo dalies išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios

nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamoms (jei tokių bus) išlaidoms

finansuoti.

5. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai vykdyti pareiškėjo užsakovo

funkcijas.

6. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką pasirašyti visus su

Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

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

rajono savivaldybės 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, 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/


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS, SKATINANT

SAVANORYSTĘ IR KURIANT TAM INFRASTRUKTŪRĄ LIETUVOJE IR LENKIJOJE“

ĮGYVENDINIMUI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pritarti pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos

ir partnerių Lenkijos Respublikos Augustavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės

priešgaisrinės tarnybos bendrai rengiamos paraiškos „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant

savanorystę ir kuriant tam infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“ (toliau – Projektas) rengimui ir

teikimui, pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą.

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

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2019 m. birželio 10 d. Interreg V-A Lietuva-

Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą 4-ą kvietimą teikti

paraiškas. Planuojama projekto vertė neturi viršyti 380 tūkst. Eur. 15 proc. turi sudaryti pareiškėjo ir

partnerių įnašas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti gaisrinės pastatą Pajūrio miestelyje,

įsigyti reikalingą gelbėjimo ir gaisrų gesinimo įrangą. Bus vykdomi mokymai ugniagesiams

savanoriams, jauniesiems ugniagesiams. Projektu siekiama aktyvinti vietos bendruomenės

įsitraukimą į savanorystės veiklą.

Yra parengtas pastato Techninis projektas, atlikta Techninio projekto ekspertizė, gautas

leidimas statybai.

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

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4 Laukiami rezultatai.

Įgyvendintas projektas.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė          Daiva Gudauskaitė
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1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS,

SKATINANT SAVANORYSTĘ IR KURIANT TAM INFRASTRUKTŪRĄ LIETUVOJE

IR LENKIJOJE“ ĮGYVENDINIMUI

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gudauskaitė
 (Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

 Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, 

leisiančių dviprasmiškai 

aiškinti ir taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte 

nustatyti subjekto 

įgaliojimai (teisės) atitinka 

subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo 

tvarka ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina

12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina
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13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su 

kuriais susijęs teisės akto 

projekto nuostatų 

įgyvendinimas, atsakomybės

rūšis (tarnybinė, 

administracinė, baudžiamoji 

ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Investicijų ir statybos skyriaus

vyriausioji specialistė              

Daiva Gudauskaitė

Teisės akto  projekto

vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vedėja

Regina Kvederienė

(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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