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SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-16 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. balandžio     d.  Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.5 papunkčiu, Šilalės

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021

m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų

valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Paraiškas pareiškėjai einamaisiais metais gali teikti nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai, elektroniniu paštu (dokumentai@silale.lt) arba

paštu.“

1.2. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5. Įrenginių įrengimo projektavimo, statybą leidžiančio dokumento mokesčio ir Įrenginio

pirkimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo

pervedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);“

1.3. Papildyti 8.8 papunkčiu:

„8.8. Statybą leidžiantis dokumentas“;

1.4. Papildyti 13.6 papunkčiu:

„13.6. Vienišiems tėvams, auginantiems vaiką (vaikus) iki 18 m.“;

1.5. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio įsigijimo

vertės (bet ne daugiau nei 1000 Eur) ir 50 proc. projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento

mokesčio vertės (bet ne daugiau nei 200 Eur)“;

1.6. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Kompensavimas skiriamas, kai Pareiškėjas įsigijęs ir įsirengęs Įrenginį pateikia

Įrenginio įrengimo projektavimo darbų, mokesčio už statybą leidžiantį dokumentą ir Įrenginio

įsigijimą išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir kitus Aprašo 8.1–8.8 papunkčiuose išvardintus

dokumentus ir Komisija patikrina, ar darbai atlikti.“

2. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo priedą „Paraiškos forma“ ir jį išdėstyti nauja

redakcija (priedas).

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:dokumentai@silale.lt
http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės individualių 

buitinių nuotekų valymo įrenginių 

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos 

aprašo

priedas

(Paraiškos forma)

PARAIŠKA

DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

______________
(pateikimo data)

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Aš, _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas)

20___ metais adresu:___________________________________________________________

esu įsirengęs individualių buitinių nuotekų valymo įrenginį.

Prašoma kompensavimo suma _______ Eur.

Informuoju, kad (pažymėti pasirinktą variantą X):

□  esame daugiavaikė šeima;

□  esu vieniša mama (vienišas tėvas) auginantis vaiką iki 18 m.;

□  esu socialinę paramą gaunantis asmuo;

□ būste gyvena neįgalus asmuo.

Vartotojų skaičius (deklaruoti gyventojai)_____ vnt.

Prašau finansinę paramą pervesti į _______________sąskaitą Nr.__________________________.

(banko pavadinimas)

Pateikiu šiuos dokumentus, (pažymėti pasirinktą X):

□ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą

žemės sklypą kopiją, įregistruoto statinio kopiją arba statinių statybą leidžiančio dokumento kopiją;

□ Žemės sklypo savininko sutikimą (taikoma, jeigu yra ne vienas žemės sklypo savininkas);

□ Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje);

□ įrenginių projektavimo, statybą leidžiančio mokesčio ir įrenginio pirkimo išlaidas pagrindžiantys

dokumentai;

□  statybą leidžiantis dokumentas;

□ □ įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas);

□ UAB „Šilalės vandenys“ išduota išvada.

Kiti dokumentai _________________________________________________________________

Pareiškėjas                ______________                           ____________________________
(parašas)                                                              (vardas, pavardė)

____________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

                                                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T1-16 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ 

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio

kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.

sprendimu Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildant šį sprendimą reiklavimu

teikiant paraišką dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo,

pateikti ir statybą leidžiantį dokumentą ir numatant 50 proc. kompensavimą už dokumentų reikalingų

gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengimą. Taip pat šiuo sprendimu nustatomas paraiškų rinkimo

laikotarpis ir papildomai nustatomas prioritetas vienišiems tėvams auginantiems vaiką ar vaikus iki

18 m. 

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

sprendimo projektas.

 Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 3 priedo 1.5 punktas

numato, kad individualūs valymo įrenginiai priskiriami II grupės nesudėtingų statinių kateorijai ir jų

statymui būtina turėti statybą leidžiantį dokumentą.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma

4. Laukiami rezultatai.

Bus atnaujintas Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių

įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą

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                                    Vita Monkevičienė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-16 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė 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

    Taip   tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

 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



2

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



3

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:
Investicijų ir statybos 

skyriaus vyr. specialistė          

V. Monkevičienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyriausiasis  specialistas

Aloyzas Vaičiulis

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

2022.04.15
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.

sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo

dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-04-21 Nr. T25-127

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-21 08:12

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-21 08:13

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-21 08:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) aiškinamasis raštas valymo keitimui.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) antikor valymo.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220415.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-21 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




