
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE 

NUSTATYMO

2022 m. rugsėjo   d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7

straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių

įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 3 dalies 7 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į įstaigų prašymus ir patikslintas

mokytojų pareigybes (etatus), Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių biudžetinėse įstaigose:

1.1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre – 48,0;

1.2. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 34,0;

1.3. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje – 9,5;

1.4. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje – 75,67 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai

skirtų mokymo lėšų finansuojama 37,67 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 6,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 30,5 pareigybės (etato), iš

Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl

vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“

1.5. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje – 158,12 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai

skirtų mokymo lėšų finansuojama 67,03 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 28,75 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 60,34 pareigybės, iš jų:

3,0 pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės, Upynos skyriuje – 10,89 pareigybės,

Obelyno daugiafunkciame centre – 11,39 pareigybės (etato), iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 2,0 pareigybės (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl

Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);

1.6. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje – 57,10 pareigybės (etato), iš

jų: iš mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 21,60 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo

lėšų finansuojama 7,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 27,0 pareigybės, iš jų:

3,25 ikimokyklinio ugdymo grupės pareigybės (etato), iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų, mokymo);

1.7. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje – 84,52 pareigybės (etato), iš jų:

iš mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 40,68 pareigybės, iš savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 7,25 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 35,59 pareigybės, iš jų:

Pajūralio skyriuje – 10,09 pareigybės (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.), iš Savivaldybės biudžeto lėšų

mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos

dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);

1.8. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje – 71,14 pareigybės (etato), iš jų: iš

mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 29,64 pareigybės, iš savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 8,0 pareigybės, iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 32,50 pareigybės, iš jų: 7,5

ikimokyklinio ugdymo grupės, iš kurių 4,65 pareigybės (etato), kuriems atlyginimas mokamas dalinai

iš Savivaldybės biudžeto lėšų, iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0

pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų, mokymo);
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1.9. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje – 64,83 pareigybės (etato), iš jų: iš

mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 24,58 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 7,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 31,75 pareigybės, iš jų: 7,5

ikimokyklinio ugdymo grupės darbuotojų, iš kurių 4,5 pareigybės (etatai) darbuotojų, kuriems

atlyginimas mokamas dalinai iš Savivaldybės biudžeto lėšų, iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų, mokymo);

1.10. Šilalės suaugusiųjų mokykloje – 29,65 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai skirtų

mokymo lėšų finansuojama 16,9 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų finansuojama 6,5

pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 6,25 pareigybės (etato);

1.11. Šilalės r. Kvėdarnos darželyje „Saulutė“ – 32,39 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai

skirtų mokymo lėšų finansuojama 2,19 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų finansuojama

2,75 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 27,45 pareigybės, iš jų: 1,25 pailgintos

darbo dienos grupės auklėtojo, 15,5 ikimokyklinio ugdymo grupės darbuotojų, iš kurių 8,50

pareigybės (etato) darbuotojų, kuriems atlyginimas mokamas dalinai iš Savivaldybės biudžeto lėšų; 

1.12. Šilalės meno mokykloje – 41,0;

1.13. Šilalės sporto mokykloje – 37,23;

1.14. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ – 73,9, pareigybės (etato), iš jų: iš savivaldybės

biudžeto lėšų finansuojama 72,4 pareigybės, iš valstybės biudžeto lėšų mokytojo padėjėjo

finansuojama 1,5 pareigybės (nuo 2022 m. sausio 1 d.);

1.15. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje – 11,25 pareigybės (etato), iš jų: iš Savivaldybei

skirtų mokymo lėšų finansuojama 5,0 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 6,25

pareigybės (etato);

1.16. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure – 14,0 iš valstybinėms

(perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skirtų lėšų; 

1.17. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje – 47,0 iš valstybinėms

(perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skirtų lėšų; 

1.18. Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose – 113,5 pareigybės (etato).

2. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus

biudžetinėse įstaigose, nustatymo“;

2.2. 2022 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse

įstaigose, nustatymo“ pakeitimo“;

2.3. 2022 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021

m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse

įstaigose, nustatymo“ pakeitimo“;

2.4. 2022 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse

įstaigose, nustatymo“ pakeitimo“.

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 Lietuvos

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

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

NUSTATYMO“
(sprendimo  projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projektas paruoštas remiantis gautais iš švietimo įstaigų prašymais, todėl

reikalinga naujų mokytojų padėjėjų, mokytojo pareigybių įsteigti. Patikslintas iš mokyklai skirtų lėšų

mokytojų etatai.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybių (etatų) ir mokytojo etatą

padidinti pagal patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo

aprašą                           (2022-07-28 sprendimą Nr. 180)    –    10,25 etato, iš jų:

1.5. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje – iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 2,5 pareigybės ir prailgintos darbo dienos grupės auklėtojo 1,0 etatą ;

1.6.Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje – iš Savivaldybės biudžeto

lėšų mokytojo padėjėjo finansuojama 2,0 pareigybės;

1.7. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje – iš Savivaldybės biudžeto lėšų

mokytojo padėjėjo finansuojama 1,5 pareigybės;

1.8. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje – iš Savivaldybės biudžeto lėšų

mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė;

1.9. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje – iš Savivaldybės biudžeto lėšų

mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė ;

1.11. Šilalės r. Kvėdarnos darželyje „Saulutė“ – iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 0,25 pareigybė;

1.14. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ – iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

finansuojama 1,0 pareigybė.

Tarybos sprendimo projekte nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius, kuriame

įvertinti nuo rugsėjo 1 d. preliminarūs mokytojų etatai. Mokytojų etatų skaičius yra skaičiuojamas ir

nurodomas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS).

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

sprendimas.

Reikia pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimą    

Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse  įstaigose nustatymo.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

  Neigiamos pasekmės - nenumatoma.
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Teigiamos pasekmės – bus stebima pareigybių skaičiaus kaita, kontroliuojamas

pareigybių (etatų) skaičius, įvertinamos naujų pareigybių išlaikymo galimybės ir poreikis.

4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose  padidės  16,0 etatų.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                         Danguolė Vėlavičiutė



Šilalės rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų etatų skaičius 2022 m. suvestinė Priedas  prie aiškinamojo rašto

Valstybės

lėšos

Mokytojų

padėjėjų etatų  iš

savivaldybės lėšų

esant poreikiui

įsteigimui

Iš
 v

is
o
 m

o
k

y
m

o
 l

ėš
ų

1 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 75,67 44,17 37,67 37,67 6,50 3,50 3,00 30,50 1,00

2

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus

gimnazija 71,14 37,64 29,64 27,64 0,75 1,25 8,00 2,50 5,50 32,50 1,00 7,50 1,00

3

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio

gimnazija 57,10 29,10 21,60 20,97 0,63 7,50 2,50 5,00 27,00 2,00 3,25 1,00

4

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazija 84,52 47,93 40,68 38,68 2,00 7,25 2,50 4,75 35,59 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00

iš jų:

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazija 72,98 46,48 39,23 37,23 2,00 7,25 2,50 4,75 25,50 1,50 1,00

Pajūralio skyrius 11,54 1,45 1,45 1,45 0,00 10,09

5

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio

gimnazija 64,83 32,08 24,58 22,95 1,00 0,63 7,50 2,50 5,00 31,75 0,75 1,00 7,50 1,00

6 Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 158,12 95,78 67,03 62,02 5,01 28,75 5,00 23,75 60,34 3,00 2,50 1,78 0,00 2,00

iš jų:

Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 126,57 86,51 60,76 57,63 3,13 25,75 4,00 21,75 38,06 3,00 2,50 2,00

Upynos skyrius 16,55 5,66 4,41 3,16 1,25 1,25 0,25 1,00 10,89 0,89

Obelyno daugiafuncinis centras 15,00 3,61 1,86 1,23 0,63 1,75 0,75 1,00 11,39 0,89

7 Šilalės suaugusiųjų  mokykla 29,65 23,40 16,90 16,90 6,50 1,50 5,00 6,25 2,00 0,00

8 Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 32,39 4,94 2,19 2,19 2,75 1,50 1,25 27,45 1,25 0,25 16,20

9 Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 73,90 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 72,40 0,00

10 Šilalės  meno mokykla 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00

11 Šilalės sporto mokykla 37,23 0,00 0,00 0,00 37,23

12 Švietimo pagalbos tarnyba 11,25 5,00 0,00 5,00 5,00 6,25

IŠ VISO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 736,80 321,54 241,79 226,83 5,25 9,71 79,75 21,50 58,25 408,26 7,00 8,25 36,23 0,00 7,00

13 Kultūros centras 48,00 0,00 48,00

14 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 9,50 0,00 9,50

15 Viešoji biblioteka 34,00 0,00 34,00

16 Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 47,00 0,00 0,00 47,00

17

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras 14,00 0,00 0,00 14,00

18 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 113,50 0,00 91,75 21,75

IŠ VISO 1002,80 321,54 241,79 226,83 5,25 9,71 79,75 21,50 58,25 591,51 7,00 8,25 36,23 82,75 7,00

2022-09-19 Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                      D. Vėlavičiutė

Buvo 986,75 318,44 245,44 231,04 5,25 9,15 73,00 21,50 51,50 582,31 6,00 0,00 35,53 79,00 7,00

16,05 3,10 -3,65 -4,21 0,00 0,56 6,75 0,00 6,75 9,20 1,00 8,25 0,70 3,75 0,00
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iš jų:                   Mokymo   lėšos Savivaldybės lėšos

Eil.Nr

.
Įstaigos pavadinimas
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Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

NUSTATYMO“

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Danguolė Vėlavičiutė
(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:

Biudžeto ir finansų skyriaus 

vedėja Danguolė Vėlavičiutė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyr. specialistas Mindaugas 

Mikutavičius

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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