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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

15 ir 30 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4

prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo

skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m.

balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo

modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Šilalės rajono

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

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Gatvių

apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių

apšvietimo modernizavimas“ (antras kvietimas) neviršijant 500 tūkst. Eur.

2. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti paraiškos

dokumentus.

3. Skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 3630,00 Eur lėšų, reikalingų

apmokėti už paraiškos ir investicinio projekto rengimo konsultacines paslaugas.

4. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą iš Programos fondų, skirti Šilalės rajono

savivaldybės administracijai pareiškėjo įnašui ne mažiau kaip 50 proc. nuosavų lėšų indėliui nuo

tinkamų finansuoti pareiškėjo dalies išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios

nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamoms (jei tokių bus) išlaidoms

finansuoti.

5. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti pareiškėjo užsakovo

funkcijas.

6. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su

projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

7. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba

Lietuvos administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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