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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 15 punktu, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-266 „Dėl Lietuvos

Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos

specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 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. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką gauti subsidiją pagal Klimato

kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės,

savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“

projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savoms reikmėms Šilalės rajono savivaldybės

administracijai priklausančiame nekilnojamame turte“.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo projekto paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę

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

bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ teikia Šilalės rajono savivaldybės

administracija.

3. Įsipareigoti, projektui gavus subsidiją 80 proc. iš Europos Sąjungos fondų lėšų, prisidėti prie

projekto 20 proc., nurodyto šio sprendimo 1 punkte, finansavimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar

kitų finansavimo šaltinių.

4. Patvirtinti, kad projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti saulės jėgainę ant žemės, kurios

unikalus Nr. 8730-0002-0189 (Šilalės rajono savivaldybės administracija).

5. Patvirtinti, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų

lėšų.

6. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

7. Pavesti užsakovo (pareiškėjo) funkcijas Šilalės rajono savivaldybės administracijai“.

8. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių teikti paraišką, pasirašyti visus su

projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savoms reikmėms administracijai

priklausančiame nekilnojamame turte“ įgyvendinimu susijusius dokumentus.

9. 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
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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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