
 

 

Projektas 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS                 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 

29 D. SPRENDIMO NR. T1-249 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS 

SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1-  

Plungė 

 

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

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos, 

sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ 2 ir 3 punktais, ir abiejuose punktuose vietoje Genovaitės Vasylienės, 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos, įrašyti Jolantą Puidokienę, 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją.  

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. 

sprendimą T1-30  „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

 

 

Savivaldybės meras  

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius  Mindaugas Kaunas 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Sprendimą rengė Socialinės paramos skyriaus vedėja J. Puidokienė 
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS 

SKYRIUS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. 

SPRENDIMO NR.T1-249 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ 

ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

 

2022 m. sausio 21 d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė. 

Vadovaudamasi Civilinio kodekso 2.10
1
 straipsniu, Plungės rajono savivaldybės taryba 2016 

m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu patvirtino  

Komisijos sudėtį, o 3 punktu paskyrė Komisijos pirmininką. 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 

T1-30 buvo keičiama tarybos sudaryta Komisija, kurios pirmininke buvo paskirta Vilma Šlyžienė, 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Keisdami Komisijos 

sudėtį, siūlome tos pačios institucijos atstovę Jolantą Puidokienę, Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėją, kuri atitinka nuostatų dėl sudaromos Komisijos atstovų 6.1. 

papunkčio reikalavimą, iš: ,,savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojo“ skirti Komisijos 

pirmininke. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 

Nėra  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Bus sudaryta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kurios veikla numatyta 

patvirtintuose Komisijos nuostatuose. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos 

sudėtį.  

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. 

Komisijos narių (ne Savivaldybės tarnautojų) darbas bus apmokamas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 253 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo 

įstatymo įgyvendinimo“ iš valstybės biudžeto tam tikslui skirtų lėšų.  

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. 

Reikės pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 

d. sprendimą Nr. T1-30 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. 

Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra  

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas.  

Patvirtintas sprendimas bus paskelbtas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje. 
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11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).  

Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  nenumatomas 

Finansams  nenumatomas 

Socialinei aplinkai  nenumatomas 

Viešajam administravimui  nenumatomas 

Teisinei sistemai  nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja                                    

Plungės rajono savivaldybės administracijos  

Socialinės paramos skyriaus vedėja 

____________________                                                                       Jolanta Puidokienė                                    
                      (pareigos)                                                             (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


