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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28

punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos

Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių

patvirtinimo“, 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152

„Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, atsižvelgdama į Šilalės rajono

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. birželio 2 d. išvadą Nr. 5-2/18„Dėl Šilalės rajono

savivaldybės skolinimosi galimybių imti ilgalaikę paskolą“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybei (toliau – savivaldybė) 2020 metais teisės aktų

nustatyta tvarka imti 613 000 (šešių šimtų trylikos tūkstančių) Eur ilgalaikę paskolą 5 metų

laikotarpiui Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos investiciniams projektams

finansuoti. 

2. Nustatyti, kad gautą paskolą savivaldybės asignavimų valdytojai naudoja:

2.1. Savivaldybės administracija – vykdyti investicinius projektus:

2.1.1. „Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio mstl. Šilalės r.“ – 80 572 Eur;

2.1.2. „Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų

k., Šilalės r.“ – 25 000 Eur;

2.1.3. „Žadeikių buvusios mokyklos pastato pagerinimas pritaikant bendruomenės ir

kultūros veiklai“ – 104 000 Eur;

2.1.4. „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos tinklo plėtra Šilalės

rajono savivaldybėje“ – 20 000 Eur;

2.1.5. „Šilalės miesto D. Poškos gatvės ir Kovo 11-osios gatvės dalies rekonstrukcijos

darbai (II statybos darbų etapas)“ – 130 000 Eur;

2.1.6. „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje sporto salės statyba, II etapas“ – 153 428

Eur;

2.1.7. „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12,

išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“ – 50 000 Eur;

2.2. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija – vykdyti investicinį projektą „Šilalės Dariaus

ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimas ir

teritorijos sutvarkymas“ – 50 000 Eur.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti paskolos paėmimo konkursą,

pasirašyti paskolos sutartį ir visus reikalingus dokumentus ilgalaikei paskolai gauti.

4. Garantuoti konkursą laimėjusiam bankui savivaldybės biudžeto iždo lėšomis

(einamojoje sąskaitoje) ir užtikrinti, kad paskola ir palūkanos bus grąžinamos iš rajono savivaldybės

biudžeto lėšų. 
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5. Pavesti savivaldybės administracijai užtikrinti paskolos grąžinimą bei paskolos

aptarnavimo išlaidų apmokėjimą iš savivaldybės biudžeto iždo lėšų.

6. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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