
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ,,ŽALIASIS REGIONAS“ TEIKIAMAI PROJEKTO

„INOVATYVUS, SKATINAMAS IR ĮTRAUKIANTIS POŽIŪRIS (IDEA) TVARIEMS IR

ATKARTOJAMIEMS IŠMANIOJO MOBILUMO SPRENDIMAMS IR PLĖTRAI

TAURAGĖS REGIONE, LIEPOJOJE, TARTU IR VAASOJE“ PARAIŠKAI

2022 m. gegužės 31 d. Nr. T1-131

Šilalė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu ir 4 dalimi, Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 2021–2027 m. programos 3

prioriteto ,,Neutralaus klimato visuomenė“ tikslu ,,Išmanus ekologiškas mobilumas“, Šilalės rajono

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

1. Pritarti VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto ,,Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis

požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės

regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ (toliau – Projektas) paraiškai.

2. Skirti Projekto finansavimui ne mažiau kaip 20 proc. privalomų prisidėti visų tinkamų

finansuoti išlaidų ir sumokėti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, iš

2023–2025 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. (Planuojamas bendras viso Projekto

biudžetas – 5 542 090,00 Eur, iš jų 93 363,31 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto).

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Projekto

įgyvendinimu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. 

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, 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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