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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UAB „MIGELIS“

2020 m. gegužės      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36

punktu, Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių

vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“, 15, 16 ir

17 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-129 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į

2018 m. sausio 30 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. B6-5(T),

sudarytą tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Migelis“, į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 19 d. raštą Nr. B3-1033-(5.11 E) „Dėl lėšų skyrimo“,

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

1. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių iki 2020 m. birželio

10 d. pasirašyti su UAB „Migelis“ direktoriumi sutartį dėl Paršežerio ežero maudyklos paplūdimio

gelbėtojų darbo organizavimo ir vykdymo paplūdimyje.

2. Skirti UAB „Migelis“ 3153,80 Eur, iš jų: 2393,80 Eur gelbėtojo darbo užmokesčiui ir

760 Eur gelbėjimo priemonėms įsigyti.

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 (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



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_____Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorius (vyriausiasis specialistas) __
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

_ Dėl lėšų skyrimo UAB „Migeliui“ ___
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo tikslas – skirti UAB „Migelis“ 3153,80 Eurų Paršežerio ežero paplūdimio

gelbėjimo darbams organizuoti ir vykdyti ir šiems darbams atlikti reikalingoms gelbėjimo

priemonėms įsigyti. Iš 3153,80 Eur sumos gelbėtojo darbo užmokesčiui turi būti skirta 2393,80

Eur, o 760 Eur gelbėjimo priemonių įsigijimui.

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

sprendimas. 

Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių

vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“, 15 ir 17

punktais numatyti reikalavimai, kad paplūdimio gelbėjimo punkte budėtų gelbėtojai, o gelbėjimo

punkte būtų gelbėjimo priemonės. Kadangi 2018 m. sausio 30 d. tarp Šilalės rajono savivaldybės

administracijos ir UAB „Migelis“ buvo sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo sutartis,

pagal kurią UAB „Migelis“ išsinuomojo Paršežerio ežero pakrantėje (adresu Ežero g. 20, Požerės

k., Šilalės r. sav.) esantį ilgalaikį turtą, kartu ir gelbėjimo stotį. 2020 m. gegužės 18 d. vykusiame

Šilalės rajono savivaldybės administracijos susitikime su Paršežerio ežero maudyklos paplūdimio

nuomininku UAB „Migelis“ buvo susitarta, kad UAB „Migelis“ užtikrins nuolatinį gelbėtojų

paplūdimyje budėjimą paplūdimio lankymo valandomis, o Šilalės rajono savivaldybės

administracija skirs lėšų finansuoti 1 gelbėtojo darbo užmokestį, mokant jam minimalųjį darbo

užmokestį su priedais už darbą švenčių dienomis, t. y. 2393,80 Eur, periodu nuo 2020 m. birželio

1 d. iki rugsėjo 15 d. ir skirs 760 Eur – gelbėjimo priemonėms įsigyti.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-129 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas

Paršežerio ežero maudyklos paplūdimys. Priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo Paršežerio ežero

maudyklos paplūdimyje viso 2020 m. maudymosi sezono metu dirbs gelbėtojai, kurie užtikrins

poilsiaujančių asmenų saugumą.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra

Sanitarijos inspektorė (vyr. specialistė)        2020-05-20                           Vita Monkevičienė       
(pareigos)                       (parašas, data)                                 (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UAB „MIGELIS‘

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorė Vita Monkevičienė 
(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

 Pastabų nėra

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

Pastabų nėra

  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
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

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  Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Teisės ir viešosios tvarkos 

skyriaus sanitarijos 

inspektorė 

Vita Monkevičienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas  Vaičiulis

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

2020-05-20
(parašas) (data)  (parašas) (data)
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GELBĖJIMO PRIEMONIŲ POREIKIS, EURAIS

Gelbėjimo priemonė Vnt.
Vieneto kaina,

Eur.

Viso, Eur

Nardymo puskaukė 1 40 40

Nardymo vamzdelis. 1 20 20

Gelbėtojo liemenė su apraišais 1 70 70

Gelbėjimo ratas 1 80 80

Plūdurai gylio žymėjimui 6 50 300

Megafonas 1 50 50

Žiūronai 1 80 80

Ženklai 6 3 x 40 120

Iš viso: 760



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga

J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

Tel. (8 449) 76 114

Faks. (8 449) 76 118

El. p. administratorius@silale.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Šilalės rajono savivaldybės tarybai    2020-05-            Nr.

PRAŠYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių

vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio

paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių (toliau –

Taisyklių) 15, 16 ir 17 punktuose patvirtinti poilsiautojų saugumo užtikrinimo reikalavimai

paplūdimiuose: paplūdimio lankymo valandomis gelbėjimo punkte privalo budėti gelbėtojai;

paplūdimiuose prie maudyklų turi būti gelbėtojams pasiekiamos gelbėjimo priemonės (vandens

transporto priemonės su varikliais, ryšio užtikrinimo ir palaikymo priemonės, gelbėjimo apsauginės

priemonės, paplūdimio stebėjimo ir informavimo priemonės.

To paties sprendimo 16 punktas numato, kad paplūdimio lankymo valandos: darbo

dienomis nuo 10 val. iki 20 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 21 val.

2020 m. gegužės 18 d. įvyko UAB „Migelis“ – Ežero g. 20, Požerės k., Laukuvos sen.,

Šilalės r. sav., esančio ilgalaikio turto nuomininko (toliau – Nuomininko), ir Šilalės rajono

savivaldybės administracijos pavaduotojo ir specialistų pasitarimas dėl gelbėjimo paslaugų

užtikrinimo Paršežerio ežero paplūdimyje. 

Susitarta, kad Šilalės rajono savivaldybė finansuotų trijų su puse mėnesio minimalaus

darbo užmokesčio sumą su priedais už šventines dienas, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.,

o kitas išlaidas, susijusias su gelbėtojų darbo užmokesčiu, prisiimtų UAB „Migelis“.

Taip pat gelbėjimo darbams atlikti yra būtina turėti gelbėjimo priemonių rinkinį, atrinktą

pagal Taisyklių 17 punktą ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ patvirtintus sąrašus.

Prašome skirti UAB „Migelis“ :

1. Lėšų finansuoti 1 gelbėtojo pareigybės darbo užmokestį, mokant minimalųjį darbo

užmokestį su priedu už šventines dienas nuo 2020 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., iš viso 2393,80

Eur (skaičiavimai pridedami);

2. Užtikrinti reikiamų gelbėjimo priemonių, numatytų Taisyklių 17 punkte, įsigijimo

finansavimą, iš viso 760 Eur (skaičiavimai pridedami).

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius

V. Monkevičienė, tel. (8449) 51019, el. p. vita.monkeviciene@silale.lt

mailto:administratorius@silale.lt


DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUMA 2020 M. MAUDYMOSI SEZONO

PERIODUI

Darbo užmokesčio 1 gelbėtojo pareigybės apskaičiavimas periodui nuo 2020 m. birželio 1 

d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d., skaičiuojant minimalų darbo užmokestį

Mėnuo Dienų

skaičius

Darbo

užmokestis, Eur.

Priedai už

darbą

švenčių

dienomis

Viso darbo

užmokesčio

per mėnesį

Birželis 30 620,17 74,40 Eur 694,57 Eur.

Liepa 31 620,17 74,40 Eur 694,57 Eur.

Rugpjūtis 31 620,17 74,40 Eur 694,57 Eur.

Rugsėjis 15 310,09 0 310,09 Eur.

Iš viso: 2393,80 Eur.

 Pastaba: turės būti taikoma suminė darbo apskaita pagal slenkantį darbo grafiką
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