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ŠILALĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES,

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO MAISTO/VIRTUVĖS,

ĮSKAITANT IR ŽALIŲJŲ, ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, 

PROJEKTUI

2020 m. spalio        d.  Nr.  T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu,

16 straipsnio 4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio

27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės vardu

sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008

m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-438 „Dėl Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

vykdyti rūšiuojamų atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto/virtuvės atliekų

apdorojimą ir įgyvendinti projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų

tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

2. Prisidėti 2021–2023 m. biudžeto lėšomis prie Projekto finansavimo, kuris sudaro 15

procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, proporcingai Šilalės rajono savivaldybės turimų

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcijų daliai (t. y., 23,94 proc.).

3. Pritarti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės

regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui

(pridedama).

4. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio

sprendimo 3 punkte nurodytą  sutartį ir kitus su sutartimi susijusius dokumentus.

5. 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.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

                                                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES,

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO MAISTO/VIRTUVĖS/,

ĮSKAITANT IR ŽALIŲJŲ, ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“,

PROJEKTUI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

1. Pavesti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui vykdyti rūšiuojamų atliekų

surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto/virtuvės atliekų apdorojimą ir įgyvendinti projektą

„Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“,

(toliau – Projektas).

2. Skirti 2021-2023 m. biudžeto lėšas Projekto kofinansavimui, kuris sudaro 15 procentų

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, proporcingai Savivaldybės turimų UAB „Tauragės

regiono atliekų tvarkymo centre akcijų daliai (t.y. 23,94 proc.).

3. Pritarti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant Projektą, projektui

(pridedama).

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

projektas.

Inicijavo Investicijų ir statybos skyrius, atsižvelgdamas į UAB „Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centras“ 2020 m. rugsėjo 30 d. raštą Nr. IS-465 „Dėl projekto partnerystės sutarties

pasirašymo“.

Projektas ,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ vykdomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo (patvirtinto LR

Aplinkos ministro 2016-04-27 d. įsakymu Nr. D1-281 su pakeitimais) 11.6 punktą (toliau-

APRAŠAS). Projekto investicijos- 908.823,22 EUR be PVM, iš jų ES dalis (85 proc.) -

772.499,74 EUR be PVM ir projekto kofinansavimo dalis (15 proc.) - 136.323,48 EUR be

PVM. 

Savivaldybių dalys pagal turimas akcijas TRATC:

Tauragės r. savivaldybės (akcijų sk. 39,09 proc.)- 53.288,85 EUR;

Jurbarko r. savivaldybės (akcijų sk. 27,88 proc.) – 38.006,99 EUR;

Šilalės r. savivaldybės (akcijų sk. 23,94 proc.)- 32.635,84 EUR;

Pagėgių  savivaldybės (akcijų sk. 9,09 proc.)- 12.391,80 EUR.

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau –

Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra –

Įgyvendinančioji institucija.

Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar)

paruošimo naudoti pakartotinai ir (ar) apdorojimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų

prevencijos ir tvarkymo klausimais.

APRAŠE nurodyta, kad pagal šią veiklą galimi pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo

centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

Tauragės regione nėra galimybės panaudoti esamos infrastruktūros atskirai surinktų

maisto/virtuvės atliekų tvarkymui, nes dėl lėšų trūkumo nebuvo pastatyti MBA įrenginiai. Todėl,

pagal Aprašo 11.6 veiklą, TRATC, atsižvelgdami į turimą infrastruktūrą (t.y. ind. ir bendro

naudojimo konteinerius, žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę), planuoja rinkti MVA kartu su

žaliosiomis atliekomis ir tam pritaikyti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (toliau-ŽAKA),



esančią Tauragės regiono sąvartyne, kurioje žaliosios atliekos kompostuojamos

atvirokompostavimo būdu. Numatoma, kad biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginių

įrengimui, kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginiuose apdorojamos atliekos turi būti

priimamos, laikomos ir kompostuojamos, anaerobiškai apdorojamos uždarose patalpose. Todėl

atsižvelgiant į tai, taip pat siekiant gauti geros kokybės kompostą, pagreitinti procesą ir sumažinti

CO2 išmetimų į aplinką apimtis bei kvapus, planuojama kartu su ŽA surinktas MVA apdoroti

uždaruose įrenginiuose. Taigi, pagal 11.6 veiklą, TRATC planuoja įsigyti ir įrengti MVA

(įskaitant ŽA, nes tai būtina technologiniam procesui užtikrinti) statinį, skirtą uždaro tipo

maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų apdorojimui, bei įsigyti techniką (smulkintuvą,

sijotuvą, kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvas  ir pan.), būtiną  jiems eksploatuoti.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, Tauragės regiono savivaldybėse pagal

APRAŠO 11.6 p. nurodytai veiklai įgyvendinti numatyta įsigyti:

– mobilų lėtaeigį dviejų velenų smulkintuvą (baldų, žaliųjų atliekų, buitinių atliekų ir kt.

smulkinimui) su vikšrine važiuokle su dangos negadinančiais vikšrais; 

- mobilų būgninį sijotuvą su skirtingais ;

- komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvas (prie komposto vartytuvo);

- išplėsti sąvartyne esančią infrastruktūrą, t.y. ~1500 m2 padidinti esamą žaliųjų atliekų

aikštelę su filtrato surinkimo rezervuaru ir pastatyti statinį, skirtą uždaram MVA apdorojimui

(uždaro tipo statinys planuojamas tik ant išplečiamosios dalies).

Jungtinės veiklos /partnerystės sutarčių reikalingumas

Pagal priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo II skyriaus ,,Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams“

11.6 p. finansuojamai veiklai galimi pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi

partneriai – savivaldybių administracijos.  

Partnerio dalyvavimas šiame projekte būtinas. Apraše taip pat nurodyta, kad Jungtinės

veiklos/partnerystės sutartyje turi būti nustatyta partnerių atsakomybė, jos pasidalijimas,

finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą.

Teikiamų pagal šį Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo

1 d.

Aprašo 35 p. nurodyta, kad Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto

finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, 49 p. nurodyta, kad

pareiškėjas su paraiška turės pateikti pasirašytą Partnerystės sutarties kopiją, teikiame

savivaldybės Tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo pasirašyti Partnerystės sutartį dėl

bendradarbiavimo įgyvendinant Projekto veiklas.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

     Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Įgyvendinus projektą, TRATC įsigys ir įrengs maisto/virtuvės atliekų (MVA), (įskaitant ŽA,

nes tai būtina technologiniam procesui užtikrinti) statinį, skirtą uždaro tipo maisto/virtuvės,

įskaitant ir žaliųjų, atliekų apdorojimui, bei įsigys techniką (smulkintuvą, sijotuvą, kaupų

uždengiamojo audinio vyniotuvas  ir pan.), būtiną  jiems eksploatuoti.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

---------------------

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė                        Vaida Jocytė-Kiaulakienė
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TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES,

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO MAISTO/VIRTUVĖS/,

ĮSKAITANT IR ŽALIŲJŲ, ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“,

PROJEKTUI

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistė Vaida Jocytė-Kiaulakienė
(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

    Taip   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



2

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



3

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

    Nėra   tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Investicijų ir statybos

skyriaus vyriausiasis

specialistas Vaida Jocytė-

Kiaulakienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas

Aloyzas Vaičiulis

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

2020.10.20
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



Projektas

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO MAISTO/VIRTUVĖS,

ĮSKAITANT IR ŽALIŲJŲ, ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

2020 m. _________________ d. Nr. _____

Tauragė

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 179901854, esanti adresu V.

Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdančio

direktoriaus pareigas, Virginijaus Noreikos, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau –

Pareiškėjas),

Šilalės rajono savivaldybės administracija, kodas 188773720, esanti adresu J.

Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, atstovaujama direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus, veikiančio

pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Partneris),

įgyvendindamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-

281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-

APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo pavirtinimo“ aktualia redakcija, sudarė šią partnerystės sutartį (toliau –

Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Pareiškėjas ir Partneris (toliau – Sutarties šalys) įsipareigoja,

kooperuodami savo darbą ir žinias, veikti bendrai įgyvendinant projektą „Tauragės regiono

maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra “ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti

pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais

Tauragės regione. Projekto investicijos – 908823,22 Eur be PVM, iš jų Europos Sąjungos dalis (85

proc.) – 772 499,74 Eur be PVM.

1.2. Sutarties šalys susitaria, jog įsipareigojimai tęsiasi iki numatomos Projekto pabaigos (ne

ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.). Pasikeitus aplinkybėms ir (ar) pratęsus Projektą, Sutarties šalys

susitaria pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties tęsimo (iki Projekto pabaigos). Papildomas

susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.3. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projekto įnašų, rezultatų, teisių ir

atsakomybės pasiskirstymą tarp Sutarties šalių.

1.4. Pagal šią Sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮNAŠAI IR NUOSAVYBĖS TEISĖS

2.1. Sutarties šalys susitaria, kad Projekto finansavimui, kuris sudaro 15 procentų Projekto

vertės (136 323,48 Eur be PVM), Partneris skirs lėšas, kaip numatyta Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. spalio d. sprendime Nr. T1- ,,Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės)

sutarties, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų

tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektui“.

2 . 2 .   Partneris sutinka ir neprieštarauja, kad Projekto biudžeto lėšas apskaitytų ir administruotų
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Pareiškėjas.

2.3. Lėšas visam Projektui įgyvendinti tiesiogiai gauna tik Pareiškėjas.

2.4. Sutarties šalims patyrus netinkamų kompensuoti išlaidų, jei projekto įgyvendinimo eigoje

tokias išlaidas nustatys Įgyvendinančioji ar Tarpininkaujančioji institucijos, jas kompensuoja

Sutarties šalis, dėl kurios kaltės šios išlaidos buvo patirtos. Pareiškėjas už Partnerio patirtas

netinkamas kompensuoti išlaidas neatsako.

2.5. Sutarties šalys negalės parduoti, perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių

teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama parama, 5 (penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo

pabaigos.

2.6. Sutarties šalys negalės keisti pagal Projekto finansavimo sutartį finansuotos veiklos

pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, nuosavybės formos 5

(penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos.

2.7. Sutarties šalys įsipareigoja užtikrinti Projekto rezultatų tęstinumą 5 (penkerius) metus po

Projekto užbaigimo.

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pareiškėjas įsipareigoja:

3.1.1. Vykdyti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo

agentūra (toliau – APVA) pasirašytoje Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytas

veiklas, apskaityti ir administruoti Projekto biudžeto lėšas, rengti mokėjimo prašymus, viešinti

Projekto veiklą, vykdyti Projekto viešuosius pirkimus, naudoti savo žmogiškuosius išteklius ir jų

kompetenciją, užtikrinant tinkamą Projekto valdymą ir Projekto įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti

tinkamą Projekto sutarčių įgyvendinimą;

3.1.2. projekto įgyvendinimo metu Pareiškėjas privalo įtraukti Partnerio deleguotą asmenį į

vykdomus projekto viešuosius pirkimus, reguliariai konsultuotis su Partneriu bei nuolat jį

informuoti apie Projekto įgyvendinimo eigą;

3.1.3. pateikti Partneriui, jei to pageidauja, visų APVA teikiamų pranešimų dėl mokėjimo

prašymo dalies patvirtinimo, ataskaitų ar kt. dokumentų kopijas;

3.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos

Respublikos teisės aktuose;

3.1.5. visus dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (sudarytas sutartis, atliktų

pirkimų ir mokėjimų dokumentų originalus, įgyvendintą veiklą įrodančius dokumentus, raštų

originalus ir kt.), kaupti ir privalomai saugoti savo buveinės patalpose ne trumpiau nei 5 (penkerius)

metus nuo Projekto įgyvendinimo;

3.1.6. sudaryti sąlygas tikrinti Projektą kontrolės institucijoms ir pateikti visus su Projekto

įgyvendinimu susijusius dokumentus ir informaciją.

3.2. Partneris įsipareigoja:

3.2.1. laiku suderinti projekto veiklų įgyvendinimui reikalingus dokumentus, teikti savo

pasiūlymus, pastabas ir (ar) kitą informaciją, reikalingą tinkamam Projekto įgyvendinimui;

3.2.2. Projekto finansavimui, kuris sudaro 15 procentų Projekto vertės tinkamų finansuoti

išlaidų, skirti lėšų proporcingai Šilalės rajono savivaldybės turimų akcijų daliai UAB Tauragės

regiono atliekų tvarkymo centre;

3.2.3. viešinti Projektą savivaldybių internetiniame puslapyje bei per turimas duomenų

bazes tikslinėms grupėms;

3.2.4. Pareiškėjui teikti turimą informaciją, reikalingą Projektui įgyvendinti;

3.2.5. prisidėti žmogiškaisiais ištekliais ir jų kompetencija, užtikrinant tinkamą Projekto

įgyvendinimą, deleguoti asmenį, kuris dalyvautų viešųjų pirkimų komisijos darbe ir kuris būtų

atsakingas už šios Sutarties vykdymą;

3.2.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos

Respublikos teisės aktuose.
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4. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023-09-01 arba sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo, ar jos nutraukimo Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 

4.2. Pakeitimai turi būti suderinti tarpusavyje ir įforminami raštiškai kaip partnerystės

sutarties pakeitimai. Pareiškėjas, atlikdamas pakeitimą, gali konsultuotis su  APVA.

4.3. Sutarties šalys negali perleisti savo teisių ir įsipareigojimų be įgaliotų asmenų raštiško

sutikimo.

4.4. Jei kuri iš Sutarties šalių nevykdo šios Sutarties 2 ir 3 skyriuose nurodytų

įsipareigojimų, kita Sutarties šalis prieš 15 (penkiolika) darbo dienų įspėjusi raštu turi teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Partneriui atsisakius dalyvauti Projekte, prieš nutraukiant Sutartį,

Pareiškėjas informuoja raštu APVA. 

5. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

5.1. Ginčai dėl šios Sutarties nuostatų sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Visi pranešimai, reikalavimai ir prašymai, susiję su šia Sutartimi, turi būti pateikiami

raštu Sutarties rekvizituose nurodytais adresais arba el. paštu. 

5.3. Pasikeitus adresams ar kitai svarbiai informacijai, Sutarties šalys apie tai įsipareigoja

informuoti raštu viena kitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

5.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais – po vieną

kiekvienai iš Sutarties šalių.

6. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pareiškėjas Partneris

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Šilalės rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 179901854 Juridinio asmens kodas: 188773720

PVM mok. kodas LT100001038813 PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Adresas: V.Kudirkos g. 18, 72216, Tauragė Adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

Tel. (8 446) 61125 Tel. (8 449) 76114

El. paštas info@uabtratc.lt El. paštas info@silale.lt

Atsisk. sąsk. LT284010041600010319 Atsisk. sąsk. Nr.

„Luminor Bank“, AS bankas, kodas 40100 Bankas, banko kodas

________________________________________

Direktoriaus    pavaduotojas,    laikinai    vykdantis

direktoriaus pareigas_Virginijus Noreika______

            (Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

____________________________

Direktorius ___________________

      (Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

mailto:info@uabtratc.lt
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