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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.5
PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
2020 m.
Nr.
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020m. vasario 4 d. įsakymu
Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
aprašo patvirtinimo“ (toliau-Aprašas), 5.9, 48.1, ir 48.9 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl 2020 metų lėšų paskirstymo
savivaldybėms patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020
metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V35-283 „Dėl nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 4 ir 5 punktais, atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus pateiktus Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis:
1. P a s k i r s t a u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirtas lėšas
taip:
1.1. Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijai – 6615,00 eur.
1.2. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijai – 7670,00 eur.
2. N u s t a t a u:
2.1.didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą – 3000 Eur.;
2.2.mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą – 500 Eur.
3. P a v e d u :
3.1. išplėstinėms seniūnaičių sueigoms įgyvendinti Aprašo V skyriaus nuostatas;
3.2. seniūnijų seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti
išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant
įgyvendinamų projektų stebėseną.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorė

Parengė
Alvydas Varanis

Vilma Jurgelevičienė

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ IR
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS NORMINIŲ
ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO
PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5
priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: seniūnas Alvydas Varanis
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos: 6; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19;
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant
antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Kriterijus

Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
Teisės akto projekte
nėra spragų ar nuostatų,
leisiančių dviprasmiškai
aiškinti ir taikyti teisės
aktą
Teisės akto projekte
nustatyta, kad
sprendimą dėl teisių
suteikimo, apribojimų
nustatymo, sankcijų
taikymo ir panašiai
priimantis subjektas
atskirtas nuo šių
sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą

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

LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str.
□ tenkina
□ netenkina
LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str. ,
LR Teisėkūros įstatymo
13 str.
LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str.,
LR Teisėkūros įstatymo
18 str., LR ABTĮ 33
str.,88 str.

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

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

kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teisės akto projekte
nustatyti subjekto
įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto
atliekamas funkcijas
(pareigas)
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų
atvejų, kai priimant
sprendimus taikomos
išimtys
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų
sprendimų viešinimas
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų dėl
mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
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;

LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str., LR
Teisėkūros įstatymo 18
str.

LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str.,

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str., LR
Teisėkūros įstatymo 18
str., 19 str., Tarybos
veiklos reglamento 128
p., 129 p.,
-

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
LR Vietos savivaldos
įstatymo 11 str., 13 str.,
14 str., 19 str., 22 str.,
24 str., 25 str., 29 str.,
30 str., Tarybos veiklos
reglamento 36 p. -67
punktai; LR
Savivaldybių
administracinės
priežiūros įstatymo 4
str.

□ tenkina
□ netenkina

Eil.
Nr.

10.

11.

12.

Kriterijus

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
Teisės akto projekto
nuostatoms įgyvendinti
numatytos
administracinės
procedūros yra būtinos,
nustatyta išsami jų
taikymo tvarka
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų
atvejų, kai
administracinė
procedūra netaikoma
Teisės akto projektas
nustato jo nuostatoms
įgyvendinti numatytų
administracinių
procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius
terminus

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

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

Eil.
Nr.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kriterijus

Teisės akto projektas
nustato motyvuotas
terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas
nustato administracinių
procedūrų viešinimo
tvarką
Teisės akto projektas
nustato kontrolės
(priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo
kriterijus (atvejus,
dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų
viešinimą ir panašiai)
Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo
ir objektyvumo
užtikrinimo priemonės1
Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas,
atsakomybės rūšis
(tarnybinė,
administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte
numatytas baigtinis
sąrašas kriterijų, pagal
kuriuos skiriama
nuobauda (sankcija) už
teisės akto projekte
nustatytų nurodymų
nevykdymą, ir nustatyta

1Pavyzdžiui,

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

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina
LR ABTĮ 33 str. , LR
Savivaldybių
administracinės
priežiūros įstatymo 4
str.

LR Savivaldybių
administracinės
priežiūros įstatymo 4
str.

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

LR ABTĮ 88 str.,
LR ANK XXIV-XXV
skyriai
□ tenkina
□ netenkina

-

□ tenkina
□ netenkina

aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota
kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų
specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų
ir panašiai.

Eil.
Nr.

19.

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)

aiški jos skyrimo
procedūra
Kiti svarbūs kriterijai

Teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas:

Seniūnas
Alvydas Varanis

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

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto
projekto
vertintojas:

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus patarėja
Vaiva Kirkauskienė
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