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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022

m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1K-268 patvirtintos Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ aprašu, pagal

finansuojamas veiklas: atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba)

atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose, mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais

su veikiančia mokėjimo funkcija, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija dalyvautų projekte „Atviros

ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

(toliau – Projektas) partnerio teisėmis.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus Projektui

įgyvendinti reikiamus dokumentus, susijusius su dalyvavimu projekte „Atviros ekosistemos

atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ .

3. Numatyti skirti lėšų iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių, reikalingų

nefinansuojamoms išlaidoms ir paslaugoms pirkti.

4. 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
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1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Sprendimo projekto tikslas – pritarti, kad Šilalės

rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio teisėmis projekte „Atviros ekosistemos

atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.

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

projektas.

Inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrius. Projektas

finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir valstybės biudžeto

lėšomis. Projektui iš viso bus skirta 5 224 780 Eur. Projektą planuojama pradėti 2022 m. III ketv. ir

baigti iki 2023 m. pabaigos. Projektas bus įgyvendinamas valstybės planavimo būdu, kurį vykdys

projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra – su partneriais. Šiuo atveju savivaldybė

bus Projekto vykdytojo partneriu (savivaldybės administracija pasirašys partnerystės sutartį).

Projektas bus įgyvendinamas vykdant dvi pagrindines veiklas:

1. Savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo įstaigų su skyriais valgyklose diegiant

atsiskaitymams negrynaisiais pinigais pritaikytą infrastruktūrą. Šia veikla planuojama finansuoti
savivaldybių ir / arba bendrojo ugdymo įstaigų patirtas išlaidas bendrojo ugdymo įstaigose diegiant
naujus išmanius kasos aparatus arba pakeičiant senus kasos aparatus naujais; diegiant bankinių
mokėjimo kortelių skaitytuvus ir elektroninių mokinio pažymėjimų (toliau – EMP) skaitytuvus.

2. Mokinių aprūpinimas EMP (pasirinktinai: (1) savivaldybių administracijose diegti

EMP spausdintuvus ir EMP personalizavimo programinę įrangą; apmokyti savivaldybių
darbuotojus naudotis minėta įranga, arba (2) projekto laikotarpiu finansuoti EMP personalizavimo
paslaugą, perkant ją iš privačių tiekėjų); finansuoti naujų blankų iš Nacionalinės švietimo
agentūros užsakymą; finansuoti reikiamo funkcionalumo (elektroninės piniginės, taip pat kitų
pagal pasirinkimą, pavyzdžiui, nemokamo maitinimo apskaitą) diegimą į EMP.  

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Projektu siekiama pradedant jau nuo mokyklinio amžiaus skatinti 

finansinės elgsenos, kai atsiskaitymams naudojami negrynieji pinigai, kaitą, taip prisidedant prie 

praktinių mokinių finansinio raštingumo įgūdžių formavimo. Atsiskaitymas negrynaisiais pinigais 

taip pat aktualus tėvams – paprastesni ir greitesni pinigų pervedimai, galimybė stebėti vaiko 

valgiaraščio pasirinkimą.

Mokyklose siekiama skaitmenizuoti ir supaprastinti mokėjimų apskaitą, taip pat pagal

poreikį sudaroma galimybė skaitmenizuoti ir kitas funkcijas mokyklose, pavyzdžiui, nemokamo

maitinimo apskaitą, lankomumo kontrolę, praėjimo kontrolę, bibliotekos paslaugas. 

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 vyriausiasis specialistas Justas Stankevičius
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Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Justas Stankevičius
(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
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5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina

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 

vyriausiasis specialistas

Justas Stankevičius

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyr. specialistas Mindaugas 

Mikutavičius

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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