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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-302 „DĖL VIENKARTINIŲ IR TIKSLINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO

IR MOKĖJIMO ŠILALĖS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2021 m. vasario       d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos

aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-302

„Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo

patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.1. iš pataisos įstaigų paleidžiamiems asmenims, kaip jie apibrėžti Iš pataisos įstaigų

paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020

m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/IR-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų

socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje, kai kreipiamasi per 2 mėnesius

nuo paleidimo dienos – 3,5 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio;“;

1.2. pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5. asmens paleidimą iš pataisos įstaigos patvirtinantį dokumentą;“;

1.3. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Vienkartinės ir tikslinės pašalpos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymu Socialinės paramos skyrimo komisijos siūlymu, išskyrus Aprašo 5.1 papunktyje

nurodytiems asmenims.“;

1.4. pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:

„191. Vienkartinę ar tikslinę pašalpą pagal Savivaldybės administracijos įsakymą išmoka

Savivaldybės administracijos Centralizuotas buhalterinės apskaitos skyrius arba perveda į asmens

nurodytą sąskaitą banke ar į seniūnijos sąskaitą ir vienkartinę ar tikslinę pašalpą išmoka seniūnija,

Šilalės miesto seniūnijos gyventojams Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos

skyrius. Aprašo 5.1 papunktyje nurodytiems asmenims vienkartinė pašalpa išmokama per 24 val. nuo

prašymo vienkartinei pašalpai gauti pateikimo dienos. Jeigu vienkartinės pašalpos mokėjimo diena

sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją

darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos).“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, 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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                                                                                              

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D.

SPRENDIMO Nr. T1-302 „DĖL VIENKARTINIŲ IR TIKSLINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO

IR MOKĖJIMO ŠILALĖS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projektas parengtas siekiant patikslinti Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir

mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo nuostatas skiriant vienkartines pašalpas asmenims

paleistiems iš pataisos įstaigų.

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu,18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Iš pataisos įstaigų

paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/IR-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų)

asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos apraše

patikslintos nuostatos kai parama bus skiriama asmenims paleistiems iš pataisos įstaigų.

Atsižvelgiant į LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontaliosios politikos ir projektų

valdymo grupės rašte nurodytas rekomendacijas skirti vienkartinę pašalpą ne mažiau kaip valstybės

remiamos pajamos (VRP – 128 Eur), keičiamo aprašo 5.1 papunktyje siūloma skirti 3,5 bazinių

socialinių išmokų dydžio (3,5 BSI – 140 Eur), siūlant šį dydį atsižvelgta, kad jei asmuo neturėtų

banke sąskaitos būtų galima išmokėti šią sumą grynais pinigais; Tvarkos aprašo 20.4.4 papunktyje

nurodoma, kad reikia paramą išmokėti per 24 val., todėl tiksliname 191 punktą ir dėl šios priežasties

siūlome vienkartinę pašalpą skirti prašymo nesvarstant Socialinės paramos skyrimo komisijoje

tikslinant 17 punktą.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Turto ir socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė                          2021-02-15                                            Alvyda Urbonienė

        (pareigos)                 (parašas, data)                                                   (vardas, pavardė)
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TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D.

SPRENDIMO Nr. T1-302 „DĖL VIENKARTINIŲ IR TIKSLINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO

IR MOKĖJIMO ŠILALĖS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Alvyda Urbonienė
(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

Nesudaro

  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 Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos 

Turto ir socialinės paramos 

skyriaus vyr. specialistė

Alvyda Urbonienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Savivaldybės administracijos

vyriausiasis  specialistas 

A.Vaičiulis

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

2021-02-15
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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