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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 15 ir 27 punktais, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019 metų,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų,
patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“ gauti finansinę paramą projektui „Šilalės rajono Jucaičių ir Biržų Lauko
kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ (toliau – Projektas).
2. Numatyti, Projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų
šaltinių 23 procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės ir šios vertės PVM (pridėtinės vertės
mokestis).
3. Įsipareigoti skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 20 000 eurų išankstiniam
apmokėjimui už numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo ir projektavimo bei
ekspertizės paslaugas ir iki 75 000 eurų kitoms projekto įgyvendinimui reikalingoms išlaidoms
kompensuoti avanso būdu.
4. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti projekto „Šilalės
rajono Jucaičių ir Biržų Lauko kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ paramos
sutartį, jos pakeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bei tvarkyti
kitus su šiuo projektu susijusius dokumentus.
5. Pavesti Projekto vykdymo užsakovo (pareiškėjo) funkcijas Šilalės rajono savivaldybės
administracijai.
6. 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 dienos.
Savivaldybės meras

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
2 priedas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR STATINIŲ JUOSE REKONSTRUKCIJOS
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Rajono teritorija, kurioje numatoma rekonstruoti
melioracijos statinius, pasirinkta atsižvelgiant į melioracijos griovių būklę ir intensyvų aptarnaujamų
laukų 21,937 kilometruose valstybei priklausančių magistralinių griovių. Grioviai užnešti sąnašomis,
apaugę krūmais, užtvenkti bebrų užtvankomis, neveikia arba patvenktos drenažo sistemos.
Šiuo sprendimo projektu siūloma Tarybai pritarti projekto „Šilalės rajono Jucaičių ir Biržų
Lauko kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ rengimui ir įgyvendinimui pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą
„Parama žemės ūkio vandentvarkai“, teikti paraišką dėl projekto finansavimo pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Pavesti
administracijos direktoriui pasirašyti visus su projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Numatyti, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių 23
procentų tinkamų finansuoti išlaidų vertės ir šios vertės PVM (pridėtinės vertės mokestis). Įsipareigoti
skirti lėšas išankstiniam apmokėjimui už numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo ir
projektavimo bei ekspertizės paslaugas iki 20 tūkstančių eurų iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto.
Pagal šią priemonę taikomas išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas, kai avansas nėra Europos
Komisijos tinkamos deklaruoti išlaidos. Avansas negali būti didesnis nei 50 procentų paramos sumos.
Paramos suma 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų. Pasibaigus avansui savivaldybė turi užtikrinti lėšų
(iki 75000 eurų) apmokėjimą, teikiant trečią mokėjimo prašymą. Trečiu mokėjimo prašymu gauta
paramos suma bus naudojama ketvirtam etapui. Pateikus NMA galutinį mokėjimo prašymą, lėšos bus
sugrąžintos.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas
sprendimas Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2019 metų patvirtinimo. Sprendimo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad
tokių pasekmių būtų išvengta. Nenumatoma.
4. Laukiami rezultatai. Bus atliekami planuoti darbai.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti
ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Sprendimo projektas neprieštarauja
galiojantiems teisės aktams.
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
(pareigos)

Stasys Tubutis
(parašas, data)

(vardas, pavardė)
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Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas St. Tubutis
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.
Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos
konkrečios teisės akto
projekto ar kitų teisės aktų Teisės akto projekto
Išvada dėl teisės
nuostatos, pagrindžiančios pakeitimas, mažinantis
akto projekto
teigiamą atsakymą, arba korupcijos riziką, arba
pakeitimų arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto
argumentų, kodėl
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
neatsižvelgta į
argumentai, kodėl
vertinimą atliekančio
pastabą
neatsižvelgta į pastabą
specialisto pastabos ir
pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)
pildo teisės akto
pildo teisės akto projekto
pildo teisės akto
projekto tiesioginis
vertintojas
projekto vertintojas
rengėjas
Nesudaro
tenkina

1. Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
2. Teisės akto projekte nėra
Nėra
spragų ar nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir
taikyti teisės aktą
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
4. Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto atliekamas
funkcijas (pareigas)
5. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

2
6. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis sąrašas
motyvuotų atvejų, kai
priimant sprendimus
taikomos išimtys
7. Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo tvarka
ir priimtų sprendimų
viešinimas
8. Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų dėl
mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
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
10. Teisės akto projekto
Taip
nuostatoms įgyvendinti
numatytos administracinės
procedūros yra būtinos,
nustatyta išsami jų taikymo
tvarka
11. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis sąrašas
motyvuotų atvejų, kai
administracinė procedūra
netaikoma

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato
jo nuostatoms įgyvendinti
numatytų administracinių
procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius
terminus
13. Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų
sustabdymo ir pratęsimo
galimybes

tenkina
netenkina

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)
16. Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės
17. Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su kuriais
susijęs teisės akto projekto
nuostatų įgyvendinimas,
atsakomybės rūšis
(tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
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
19. Kiti svarbūs kriterijai
Nėra

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

Teisės akto
Kaimo reikalų ir
projekto tiesioginis aplinkosaugos skyriaus vyr.
rengėjas:
specialistas St. Tubutis

Teisės akto
projekto vertintojas:

(pareigos) (vardas ir pavardė)

Savivaldybės administracijos
Šilalės kaimiškosios
seniūnijos seniūnas
A.Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė)
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