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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 ir 30 punktais ir atsižvelgdama į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos

veiklos grupės paskelbtą kvietimą teikti paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos „Vakarų Lietuvos

žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ (toliau – VPS) vietos projektų

finansavimo sąlygų aprašo 1.2 papunktyje nurodytą VPS priemonę „Mažosios infrastruktūros,

viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-

2, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką projekto

„Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“

finansavimui gauti.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo (pareiškėjo ir

projekto vykdytojo) funkcijas. 

3. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paraišką ir

projektui įgyvendinti reikalingas sutartis ir kitus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus. 

4. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą, prisidėti prie projekto įgyvendinimo 5 proc. nuo

visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų, skirti lėšų netinkamoms išlaidoms (jei tokių bus) finansuoti

ir projekto biudžetą viršijančioms išlaidoms finansuoti.

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 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 dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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