
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ

PANAUDOJIMO PROJEKTE

2021 m. liepos 29 d. Nr. T1-177
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 punktu, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klimato kaitos

programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.

kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos

patvirtinimo“, 1.2.1 papunkčiu, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1

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

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai teikti paraišką gauti subsidiją pagal

Klimato kaitos programos (toliau – Programa) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo)

panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų

elektros energijos poreikiams“ projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Šilalės rajono

savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje“.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo projekto paraišką pagal Programos priemonę „Atsinaujinančių

energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių,

religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ teikia Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė

tarnyba.

3. Įsipareigoti, projektui gavus 80 proc. subsidiją iš Programos lėšų, skirti Šilalės rajono

savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pareiškėjo įnašui ne mažiau 20 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. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą iš Programos lėšų, skirti Šilalės rajono savivaldybės

priešgaisrinei tarnybai iki 20 000 Eur patirtoms su projekto įgyvendinimu išlaidoms apmokėti iš Šilalės

rajono savivaldybės biudžeto, kurių dalis bus kompensuojama įgyvendinus investicijų projektą.

5. Patvirtinti, kad projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti saulės jėgainę ant pastato stogo,

kurio unikalus Nr. 8796-5005-1036, adresas: Miškelio g. 7, Kvėdarna, Šilalės r. sav. (Šilalės rajono

savivaldybės priešgaisrinė tarnyba).

6. Patvirtinti, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų

lėšų.

7. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

8. Pavesti užsakovo (pareiškėjo) funkcijas Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.

9. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką pasirašyti visus su

projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savoms reikmėms Šilalės rajono savivaldybės

priešgaisrinėje tarnyboje“ įgyvendinimu susijusius dokumentus.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių

panaudojimo projekte

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-07-29 Nr. T1-177

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Meiženis Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-29 13:44

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-31 14:32 - 2024-10-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210719.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-30)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-07-30 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




