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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

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

1. Skirti projekto Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“ (Šilalės

ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas) Padievaičio, Kvėdarnos piliakalnio (11208)

su priešpiliu ir gyvenviete tvarkomiesiems paveldosaugos ir tvarkomiesiems statybos papildomiems

darbams apmokėti – 2 907,75 Eur.

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, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui 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 LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI NR. LT-RU-1-018 „PRESERVATION OF ŠILALĖ

AND SOVETSK HERITAGE“ (ŠILALĖS IR SOVETSKO ISTORINIO IR KULTŪRINIO

PAVELDO IŠSAUGOJIMAS) 

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai papildomai nupirkti projekte nenumatytus

papildomus darbus skirtus projektui Nr. LT –RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk

heritage“ (Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas) Padievaičio, Kvėdarnos

piliakalnio (11208) su priešpiliu ir gyvenviete tvarkomiesiems paveldosaugos ir tvarkomiesiems

statybos darbams įgyvendinti.

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

projektas.

Inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrius,

atsižvelgdamas į esamą situaciją objekte dėl papildomų darbų poreikio.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

     Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus sustiprintas šlaitas pjūvyje 10-10 (vadovaujantis A. Vengrio projekto brėžiniu Nr. JR-17-

04-TPDP-BA-15); iškirsti medžiai terasuoto tako TT 1.2 trasoje) su atokvėpio aikštele nuo

automobilių stovėjimo aikštelės iki tako ŽT-1.2 (Žaliatakio) ir šalia įrengiamos g/b pralaidos tarp

pėsčiųjų tako ir Jūros upės (vadovaujantis brėžiniu Nr. JR-17-04-TPDP-BA-02); pratęsti mediniai

laiptai prie priešpilio (vadovautis brėžiniais: Nr. JR-17-04-TPDP-BA-01; Nr. JR-17-04-TPDP-

BA-07; Nr. JR-17-04-TPDP-BA-08).

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 vedėjas Martynas Remeikis



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI NR. LT-RU-1-018 „PRESERVATION OF

ŠILALĖ AND SOVETSK HERITAGE“ (ŠILALĖS IR SOVETSKO ISTORINIO IR

KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS)

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis
(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 

vedėjas

Martynas Remeikis

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Artūras Mikalauskas
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



PROJEKTO NR. LT-RU-1-018 „PRESERVATION OF ŠILALĖ AND SOVETSK

HERITAGE“ (ŠILALĖS IR SOVETSKO ISTORINIO IR KULTŪRINIO PAVELDO

IŠSAUGOJIMAS) PADIEVAIČIO, KVĖDARNOS PILIAKALNIO (11208) SU PRIEŠPILIU

IR GYVENVIETE TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS 

PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Projekto Nr. LT –RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“

(Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas) Padievaičio, Kvėdarnos

piliakalnio (11208) su priešpiliu ir gyvenviete tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji

statybos papildomi darbai.

2. Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720,

J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė.

3. Statybos vieta: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnija, Padievaičio

piliakalnis, Kvėdarna.

4. Darbų rūšis: Tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai.

5. Preliminarios darbų apimtys 4 mėn.

PROJEKTO NR. LT-RU-1-018 „PRESERVATION OF ŠILALĖ AND SOVETSK

HERITAGE“ (ŠILALĖS IR SOVETSKO ISTORINIO IR KULTŪRINIO PAVELDO

IŠSAUGOJIMAS) PADIEVAIČIO, KVĖDARNOS PILIAKALNIO (11208) SU PRIEŠPILIU

IR GYVENVIETE TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS

PAPILDOMŲ DARBŲ APIMTYS

Pirkimo

objekto

dalies

numeris

Darbų aprašymas
Preliminarios

apimtys

Mato

vnt.

1.
Papildomi šlaito stiprinimo darbai pjūvyje 10-10 

(vadovaujantis brėžiniu Nr. JR-17-04-TPDP-BA-15)
160 m2

2.

Papildomi minkštų veislių medžių kirtimo darbai (kai 

medžių skersmuo iki  d 30 cm) terasuoto tako TT 1.2 

trasoje (L= 123 m) su atokvėpio aikštele nuo automobilių 

stovėjimo aikštelės iki tako ŽT-1.2 (Žaliatakio) ir šalia 

įrengiamos g/b pralaidos tarp pėsčiųjų tako ir Jūros upės 

(vadovaujantis brėžiniu Nr. JR-17-04-TPDP-BA-02)

120 vnt

3.

Medinių laiptų pratęsimas prie priešpilnio (vadovautis

brėžiniais: Nr. JR-17-04-TPDP-BA-01; Nr. JR-17-04-

TPDP-BA-07; Nr. JR-17-04-TPDP-BA-08)

10 m

Tikslias darbų apimtis nusistato rangovas prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą.

–––––––––––––––––––––
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