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DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, ĮGYVENDINANT

PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PAKEITIMO
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu,

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-

APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio

27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 2014–2020 metų Tauragės regiono

plėtros plano, patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr.

51/9S-27 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl

Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo“, dalimi „Priemonių

planas“, Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-438 „Dėl

Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir

uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 m. kovo 8 d. šalių

susitarimą „Dėl 2017 m. rugsėjo 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 pakeitimo“, Šilalės rajono

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

1. Pakeisti 2019 m. birželio 26 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įgyvendinant

projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. B6 (P)-

231/1.16-19/41, kuriai pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu

Nr. T1-148 „Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą

„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui“:

1.1. pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. Sutarties Šalys susitaria, jog įsipareigojimai tęsiasi iki numatomos projekto pabaigos

(ne ilgiau nei iki 2022 m. liepos 29 d.). Pasikeitus aplinkybėms ir (ar) pratęsus Projektą, Sutarties

šalys susitaria pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (iki Projekto pabaigos).

Papildomas susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi.“

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties šalys susitaria, kad 2017–2022 m. Projekto finansavimui, kuris sudaro 15

procentų visų Tauragės regiono savivaldybių projekto biudžeto lėšų (450 722,71 Eur be PVM),

Partneris iš savivaldybės biudžeto skirs, kaip numatyta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.

rugpjūčio 4 d. sprendime Nr. T1-208 „Dėl pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės

regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, 24 procentus savivaldybės turimų

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcijų atitinkančią dalį – 107 903,02 Eur be PVM.“

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

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/
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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 arba

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

                                                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES,

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO KOMUNALINIŲ

ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Pakeisti 2019 m. birželio 26 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įgyvendinant projektą

„Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. B6 (P)-231/1.16-

19/41, kuriai pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-

148 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės

regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui“.

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

projektas.

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. liepos 22 d. raštu Nr. IS-376 „Dėl

susitarimo Nr. 2 prie partnerystės sutarties“ kreipėsi į Šilalės rajono savivaldybės administraciją. 

Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

vykdomas atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau-Aprašas), patvirtinto Aplinkos

ministro 2016-04-27 įsakymu Nr. D1-281, reikalavimus. 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau –

Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra –

Įgyvendinančioji institucija.

2016 m. rugpjūčio 4 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-208 „Dėl

pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ priimtas sprendimas prisidėti prie projekto ne mažiau 15 proc. projekto

vertės. Bendra regiono projekto vertė buvo 2.800.256,02 Eur., iš jų ES lėšos – 2.380.217,62 Eur,

savivaldybių biudžeto lėšos – 420.038,40 Eur. Šilalės rajono savivaldybės projekto dalis sudarė

670.381,27 Eur, iš jų ES lėšos 569.824,08, biudžeto lėšos – 100.557,19 Eur.

Atsižvelgiant į Aprašo II sk. reikalavimus, Paraiškos teikėjas (TRATC) ir partneriai

(savivaldybės) turi pasirašyti Partnerystės sutartis, kuriose turi būti nustatyta partnerių

atsakomybė, jos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą.

Tokia sutartis buvo pasirašyta 2019 m.  Pratęsus projekto finansavimo ir administravimo sutarties

terminą, 2019-12-31 buvo pasirašytas Partnerystės sutarties susitarimas Nr.1 dėl projekto

įgyvendinimo veiklų termino pratęsimo. 2020-03-19 AM įsakymu buvo patikslintas Aprašas,

pagal kurį Tauragės regionui papildomai skirta 187 000 EUR be PVM ES lėšų  naujai veiklai-

pastato Tauragės regioniniame sąvartyne, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai,

statybai. Tai yra tęstinis projektas projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų

tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Visa šiai projekto veiklai suma- 220 000 EUR be PVM, iš

jų: 187 000 EUR be PVM- skirta ES dalis (85 proc.) ir 33 000 EUR be PVM projekto

kofinansavimo (t.y. visų Tauragės regiono savivaldybių biudžetų) dalis (15 proc.).  Iš jų Šilalės r.

savivaldybės dalis Šilalės r. savivaldybei (23,94 proc.)~7900,20 EUR. Bendra projekto vertė

3.004.818,10 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 2.554.095,39 Eur ir savivaldybių

biudžetų lėšos 450.722,71 Eur. Šilalės rajono savivaldybės dalis ~107.903,02 Eur.



Atsižvelgiant į skirtą papildomą finansavimą, Tauragės regiono plėtros tarybai (RPT) 2020-

06-23 buvo pateiktas patikslintas projektinis pasiūlymas ir 2020 m. liepos 8 d. sprendimu Nr.

51/9S-35 buvo pakeistas Tauragės regiono projektų sąrašas, įtraukiant papildomas lėšas. 

Trumpas naujos veiklos aprašymas:

Tauragės regioninio sąvartyno teritorijoje numatomas statyti pastatas (~250 m2),  į kurį iš

visų Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių) didžiųjų atliekų

surinkimo aikštelių (toliau-DASA) bus suvežti remontuotini daiktai, kuriuos sutvarkius jie vėl bus

pateikti gyventojams.

Pakartotinai naudojami daiktai gali būti:

- stambiosios atliekos (tinkami naudoti baldai, buities, elektros prietaisai, televizoriai ir

pan.);

- tekstilė, knygos, žaislai, dviračiai ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad projektas vykdomas su partneriais (savivaldybėmis) ir 2019-06-26

d. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis Nr.B6(P)-231, taip pat į Aprašo pakeitimus, tolesniam

projekto įgyvendinimui būtina pasirašyti Partnerystės sutarties papildomą susitarimą Nr.2 dėl

sutarties termino pratęsimo ir kofinansavimo sumos pakeitimo.

Visa projekto kofinansavimo dalis Šilalės rajono savivaldybei- 107.903,02 Eur be PVM, iki

šios dienos savivaldybė yra sumokėjusi jau 89.021,23 Eur., liko sumokėti (įskaitant papildomą

finansavimą) apie 18.881,79 Eur be PVM.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

     Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Įgyvendinus projektą, siekiant mažinti į sąvartyną atvežamų atliekų kiekius, bus intensyviau

vykdomas pakartotinis atliekų naudojimas, Tauragės regiono sąvartyno teritorijoje pastatytas

naujas pastatas, į kurį iš visų Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir

Pagėgių) didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių (toliau-DASA) bus suvežti remontuotini daiktai,

kuriuos sutvarkius jie vėl bus pateikti gyventojams.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

---------------------

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė                        Vaida Jocytė-Kiaulakienė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, ĮGYVENDINANT

PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PAKEITIMO

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Jocytė – Kliaulakienė
(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
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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

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Investicijų ir statybos 

skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Jocytė – 

Kliaulakienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas Vaičiulis

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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