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Šilalė

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  Algirdas Meiženis
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