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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 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. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T1-166

„Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“:

1.1. papildyti sprendimą  nauju 8 punktu:

„8. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės direktorių pasirašyti elektrinės prijungimo prie

elektros tinklų ketinimų protokolą ir banko garantiją (14250 Eur.)“.

1.2. papildyti sprendimą  nauju 9 punktu:

„9. Padengti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto netinkamas finansuoti, tačiau projektui

įgyvendinti būtinas išlaidas bei tinkamas išlaidas, kurių nedengia skirta subsidija.“

1.3. buvusius 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 10 ir 11 punktais.

2. 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 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  

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Tarybos sprendimo tikslas – Šilalės rajono

savivaldybės administracijos pasirašytas ketinimo protokolas ir banko garantija įpareigos, kad saulės

elektrinė bus įrengta tinkamai ir laiku pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių

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

religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“.

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

projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu,

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

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

kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos, , 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. 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

Prieš įrengiant saulės elektrinę bus pasirašomas elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų

protokolas ir banko garantiją (14250 Eur.). Banko garantija įpareigoja, kad Šilalės rajono

savivaldybės administracija įrengs 950 kW galios saulės elektrinę. Įrengus saulės elektrinę visa banko

garantija (14250 Eur.) bus gražinama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją

sąskaitą. Ketinimų protokole įsipareigojama saulės elektrinę įrengti per 24 mėnesius.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Projektų įgyvendinimas prisidės prie energijos vartojimo visuomeninės paskirties pastatuose

efektyvumo didinimo. Sumontavus saulės jėgaines sumažės elektros energijos suvartojimas įstaigose.

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 vyriausiasis specialistas                                  Justas Stankevičius
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Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas Justas Stankevičius
(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

  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
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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
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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

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:

Investicijų ir statybos skyriaus 

vyr. specialistas

Justas Stankevičius

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyr. specialistas Aloyzas 

Vaičiulis

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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