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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų

atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų finansavimo sąlygų

aprašu, patvirtintu 2021 m. gruodžio 15 d. kolegialaus valdymo organo sprendimu Nr. P(VAL)-2,

atsižvelgdama į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kvietimą teikti vietos projektus Nr.

15 bei į Pajūrio miestelio bendruomenės 2022 m. sausio 18 d. prašymą „Dėl vietos projekto“, Šilalės

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

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai tapti projekto partneriu įrengiant lauko

teniso kortus Pajūrio miestelio rekreacinėje zonoje. 

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti jungtinę projekto

įgyvendinimo sutartį su Pajūrio miestelio bendruomene.

3. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar

kitų šaltinių partnerio įnašui ne mažiau kaip 20 proc. (iki 22 516,03 Eur) lėšų nuo visų tinkamų

finansuoti projekto išlaidų tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

4. 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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