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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-2023  M. KADENCIJOS

DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2019 m. spalio  d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 160 punktu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 m. kadencijos darbų

programą (pridedama).

2. 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorė

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-2023 M. 

KADENCIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos

darbų programą 2019–2023 m.

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

sprendimas. Sprendimo projekto rengimą inicijavimo Šilalės rajono savivaldybės meras,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 16 straipsnio 4 dalimi, 18

straipsnio 1 dalimi bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 160 punktu.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Savivaldybės Tarybos nariai galėtų tiksliau planuoti savo darbą, labiau sukoncentruotą į

numatytų prioritetinių uždavinių sprendimą, numatytų priemonių kontrolę.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra.

PRIDEDAMA:

1. Teisės aktų ištraukos, 1 lapas.

Tarybos sekretorė               Ingrida Montvidaitė



LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS

ĮSTATYMAS
 

1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533

Vilnius

16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija

4. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių 

įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės 

tarybai.

18 straipsnis. Nuostatos dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo

1. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali

sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius

ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos

pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus

teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 27 d. Nr. T1-39

Šilalė

IX. TARYBOS DARBO PLANAVIMAS

 

160. Naujai išrinkta taryba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo savo įgaliojimų pradžios

turi patvirtinti kadencijos darbų programą.



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-2023  M.

KADENCIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Tarybos sekretorė Ingrida Montvidaitė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

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

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina
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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: Tarybos sekretorė Ingrida 

Montvidaitė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Martynas Remeikis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio  d. sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KADENCIJOS DARBŲ

PROGRAMA 2019-2023 METAMS

Partijos tvarka ir teisingumas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Visuomeninio

rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“, Lietuvos socialdemokratų partijos“

savivaldybės tarybos daugumą sudarančių partijų atstovai Algirdas Meiženis, Tadas Bartkus, Akvilė

Gargasaitė, Birutė Žirlienė, Rimantas Rimkus, Rolandas Toleikis, Arvydas Petkus, Saulė

Olendrienė, Stasys Skalauskas, Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė, Egidijus Gečas, Gintautas

Macevičius, Romualdas Titovas, Edmundas Auškalnis, Albinas Ežerskis susitarė dėl šios veiklos

programos ir pateikia ją savivaldybės tarybai bei visuomenei.

Mūsų tikslas – įgyvendinti savo pažadus rinkėjams, pateisinti jų pasitikėjimą. Sieksime,

kad sprendžiant problemas, priimant sprendimus kuo aktyviau dalyvautų gyventojai. Kasmet

sudarysime programos vykdymo priemonių planą.

ŽMOGUI TARNAUJANTI SAVIVALDA

Stipri žmogui tarnaujanti savivalda sugebanti sutelkti, greitai ir atsakingai spręsti problemas.

1. Stiprindami pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių, periodiškai bendrausime su

bendruomenėmis, vyksime į vietas, išklausysime, tarsimės dėl prioritetų ir strateginių projektų,

pagal kompetenciją tenkinsime bendruomenės narių lūkesčius, užtikrinsime sprendimų priėmimo

skaidrumą ir viešumą.

2. Tarybos ir tarybos komitetų posėdžiai bus filmuojami, įrašomi, vykdoma tiesioginė posėdžių

transliacija, archyvuojami savivaldybės internetinėje svetainėje.

3. Padidinsime kompensaciją už transporto išlaidas ir ryšių paslaugas seniūnaičiams ir

bendruomenių pirmininkams ne mažiau 50 proc.

4.  Optimizuosime savivaldybės administracijos struktūrą, o pritarus gyventojams ir seniūnijas.

5. Remsime ir prisidėsime prie Pajūrio miestelio ir Varsėdžių kaimo bendruomeninių namų

įkūrimo.

ŠVIETIMAS

Kiekvienam moksleiviui privalo būti suteikta kokybiško visaverčio išsilavinimo galimybė,

todėl:

1. Sistemingai tęsime mokyklų renovaciją, jų sportinių ir ugdymo bazių tvarkymo programas,

švietimo ir ugdymo įstaigų materialinių bazių modernizavimą.

2. Skatinsime ir remsime neformalaus ugdymo plėtrą, III -jo amžiaus universiteto veiklą.

3. Tęsime ir tobulinsime gabių mokinių ir studentų rėmimo programą.

4. Remsime prailgintų dienos grupių veiklą pagrindinio ugdymo programos klasių mokiniams,

plėsime dienos centrų tinklą.



5. Švietimo sistemą organizuosime taip, kad mokiniai gautų kokybišką išsilavinimą,

stiprindami gimnazijas ir organizuodami mokyklų prieinamumą visiems kaimo vaikams.

6. Pagal ugdymo įstaigų poreikius padėsime įsigyti nuoseklaus emocinio ugdymo programas.

7. Sukursime trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo ir skatinimo tvarką.

8. Užtikrinsime mokinių pavėžėjimą, kad visi norintys vaikai galėtų lankyti būrelius ir

neformaliojo ugdymo įstaigas.

SVEIKATOS APSAUGA

Kokybiškos sveikatos apsaugos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui, todėl:

1. Užtikrinsime optimalų medicinos paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, gerinsime

pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

2. Skatinsime trūkstamų specialybių ir jaunų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą ir

įsikūrimą Šilalės rajone.

3. Optimizuosime rajoninės ligoninės modelį su esamais terapiniais padaliniais, išplečiant

dienos stacionarines, ambulatorines-konsultacines, reabilitacines, palaikomojo gydymo paslaugas.

4. Propaguosime sveikos gyvensenos būdą, aktyviai vykdysime savižudybių ir žalingų įpročių

prevenciją, užtikrinsime edukaciją sveikatingumo tema bei skatinsime sveiką gyvenseną per sporto,

streso valdymo ir kitus užsiėmimus.

5. Būsime atviri privačioms ir alternatyvioms sveikatos priežiūros iniciatyvoms Šilalės rajone.

SOCIALINĖ POLITIKA

Mažėjantis gimstamumas, senėjanti visuomenė, emigracija, didėjanti socialinė atskirtis kelia

naujus iššūkius, todėl:

1. Reaguosime į gyventojų poreikius socialinei pagalbai čia ir dabar, atsižvelgsime į auganti

socialinių paslaugų poreikį ir skirsime resursus oriam gyvenimui Šilalės rajone – plėtosime

socialinių paslaugų tinklą (pagalbos senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems),

2. Sukursime realią pagalbos vaikus auginančioms šeimoms sistemą, skirsime piniginę paramą

šeimoms laukiančioms eilėje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalinai kompensuosime auklių

samdymo išlaidas tėvams, kurių vaikai nepateko į darželius.

3. Skatinsime globą šeimose ir įvaikinimą, bendruomeninių globos namų kūrimą.

4. Remsime nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias socialinėje veikloje.

5. Padarysime nemokamą pravažiavimą visiems rajono gyventojams UAB Šilalės autobusų

parkas autobusų rajoniniais maršrutais ir savivaldybės įstaigų autobusais.

6. Įvertinę biudžeto galimybes, sieksime darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.

7. Skirsime vienkartinę išmoką ar „krepšelį“ naujagimiui.

8. Plėsime stacionaraus gyvenimo socialinių paslaugų įstaigų tinklą, didinsime socialinės

priežiūros paslaugų prieinamumą.

EKONOMIKA,ŽEMĖS ŪKIS,  INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Žmonių pajamų didinimas, darbo vietų kūrimo skatinimas, palankios aplinkos gyventi

kūrimas – svarbiausias tikslas, todėl:



1. Skatinsime privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, gerinsime sąlygas verslui,

siūlysime mokestines lengvatas, skatinsime gyventojų verslumą.

2. Tęsime daugiabučių namų renovaciją, skatinsime gyventojus dalyvauti daugiabučių kiemų

automobilių parkavimo aikštelių rekonstrukcijos programose.

3. Tęsime miesto infrastruktūros, žvyrkelių ir gatvių asfaltavimo programas

4. Vykdysime vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją bei plėtrą, įgyvendinsime

priemones, gerinančias vandens kokybę,  įrengsime ne mažiau 5 vandens nugeležinimo stotis.

5. Inicijuosime ūkininkų turgelio įrengimą Šilalės mieste, įrengsime turgelį Pajūrio miestelyje.

6. Įrengsime poilsiavietę prie Balsių tvenkinio.

7. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose atliksime tikslinius patikrinimus (auditus).

8. Tarnybinėse transporto priemonėse įrengsime transporto kontrolės sistemas.

9. Siūlysime visą kadenciją taikyti 50 procentų žemės mokesčio lengvatą.

10. Atleisime senatvės pensininkus ir neįgaliuosius asmenis, prekiaujančius žemės ūkio

produkcija,  nuo prekybos mokesčio savivaldybei priklausančiuose turgeliuose. 

11. Skatinsime ir remsime šakinių asociacijų ir kooperatyvų kūrimąsi.

12. Remsime vietos ūkius, organizuodami trumposios grandinės maisto tiekimą iš vietos ūkių į

rajono mokyklas, gydymo įstaigas, krašto apsaugos organizacijas.

13. Rekonstruosime ar įrengsime ne mažiau 3 gyvenvietėse ir Šilalės mieste modernų dalinį

gatvių apšvietimą.

14. Įrengsime ne mažiau 2 automobilių stovėjimo aikšteles Šilalės mieste.

KULTŪRA IR SPORTAS

Kultūros įstaigos, muziejus, bibliotekos, sporto įstaigos ir organizacijos ir visi šiose srityse

dirbantys žmonės yra Lietuvos tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai, todėl:

1. Sieksime rasti finansavimo šaltinius Šilalės kultūros centro renovacijai.

2. Inicijuosime Šilalės miesto laisvalaikio ir sporto komplekso statybą.

3. Remsime tradicinius nacionalinio lygio kultūros renginius, pristatančius ir garsinančius

mūsų kraštą.

4. Sutvarkysime rekreacinę zoną ir lankymui pritaikysime Padievaičio piliakalnį.

5. Remsime religinių bendruomenių pastatų rekonstrukcijos projektų įgyvendinimą Šilalės

rajone.

6. Inventorizuosime piliakalnius, suformuosime jiems žemės sklypus, atliksime teisinę

registraciją.

EKOLOGIJA

Sveika aplinka, išskirtinis gamtos grožis – didžiausia Šilalės krašto vertybė, todėl:

1. Palaikysime žaliosios energijos verslus rajone, įrengsime elektromobilių krovimo stotelių

tinklą rajone.

2. Įrengsime pėsčiųjų taką nuo Dvaro Kaimo gatvės Šilalės mieste iki Baranausko gatvės Šilų

kaime.

3. Rekonstruosime ir pritaikysime žmonių poreikiams skverą miesto centre.



4. Sudarysime tinkamas sąlygas gyventojams, lankytojams, turistams susipažinti su Šilalės

rajono lankytinais objektais, plėsime infrastruktūrą – įrengsime ar atnaujinsime kelius, poilsio

vietas, mašinų stovėjimo aikšteles ir kitus įrenginius.

5. Remsime saugomas teritorijas, patenkančias į Šilalės rajono savivaldybės teritoriją,

prižiūrėsime lankytinus objektus, tvarkysime jų teritoriją.

6. Atnaujinsime parkų, žaliųjų erdvių rekreacinę infrastruktūrą Šilalės rajono savivaldybės

seniūnijų teritorijose.
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