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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

ir 42 punktais, atsižvelgdama į Jungtinio techninio sekretoriato 2020 m. balandžio 24 d. Interreg V-

A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 5-ą

kvietimą teikti paraiškas, Šilalės rajono savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir partnerių Lenkijos

Respublikos Augustavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bendrai

paraiškos (toliau – Projektas) rengimui ir teikimui pagal Interreg V-A Lietuva–Lenkija

bendradarbiavimo programą (toliau – Programa). 

2. Skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei

tarnybai iki 1500 eurų lėšų apmokėti už paraiškos rengimo konsultacines paslaugas.

3. Įsipareigoti, Projektui gavus finansavimą iš Programos fondų, skirti Šilalės rajono

savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pareiškėjo įnašui ne mažiau kaip 15 proc. nuosavų lėšų indėliui

nuo tinkamų finansuoti pareiškėjo dalies išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios

nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamoms (jei tokių bus) išlaidoms

finansuoti.

4. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai:

4.1. parengti Projekto paraišką;

4.2. organizuoti paraiškos parengimo konsultacinių paslaugų viešuosius pirkimus;

4.3. vykdyti pareiškėjo užsakovo funkcijas.

5. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką pasirašyti

paraiškos parengimo konsultacinių paslaugų sutartį ir visus su Projekto teikimu Programai bei

Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

6. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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