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DĖL PROJEKTO AVANSO GARANTIJOS
2019 m. birželio 25 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89
„Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 5.1.40 papunkčiu, Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Suteikti garantiją, atitinkančią 100 (šimtą) procentų avanso sumos, Varėnos rajono
savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės
įrengimas“, Nr. 20KI-KA-19-1-00329-PR001, avansui, kurio dydis yra 40 (keturiasdešimt)
procentų nuo sprendime skirti paramą nurodytos paramos sumos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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2019-06-07
Varėna
1.

Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Eglė
Čapkovskienė.
2. Teisės akto projekto tikslas ir Įgyvendinant projektą „Varėnos r. Vazgirdonių
uždaviniai
(paskatinusios kaimo Klevų gatvės įrengimas“ pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
rengimą priežastys).
priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“, bus taikomas
išlaidų kompensavimo būdas su avansu. Pagal
minėtos priemonės įgyvendinimo taisyklių 122
punktą didžiausias galimas avansas yra 40
(keturiasdešimt) proc. nuo sprendime skirti paramą
nurodytos paramos sumos, jeigu paramos gavėjas
pateikia finansinės arba lygiavertės institucijos
išduotą garantinį raštą dėl avanso draudimo,
atitinkančio 100 (šimtą) proc. avanso sumos.
3. Šiuo
metu
galiojančios
ir –
teikiamu
klausimu
siūlomos
naujos
teisinio
reguliavimo
nuostatos
4.
Suderinamumas su galiojančiais Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja
galiojantiems teisės aktams.
teisės norminiais aktais
5.
Kokius galiojančius teisės aktus –
būtina pakeisti ar panaikinti,
priėmus teikiamą projektą.
6.
Biudžeto lėšų poreikis teisės Projektas „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų
aktui įgyvendinti ir projekto gatvės įrengimas“ atitinka Varėnos rajono
atitiktis
savivaldybės savivaldybės 2018–2028 metų strateginį plėtros
planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės
strateginiam plėtros planui
tarybos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TVIII-766 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018–
2028 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
7
Derinimas su kitais subjektais, –
kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
8.
Galimi teigiami ar neigiami Neigiami padariniai negalimi.
priimto teisės akto padariniai,
kokių priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.
9.
Teisės
akto
sukeliamos Nevertinama.
administracinės
naštos
vertinimas
10. Teisės akto ir jo projekto Nevertinama.
antikorupcinis vertinimas
Sprendimo projekto rengėjas
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11.

Būtinybė skelbti priimtą teisės
aktą Teisės aktų registre (TAR) ir
Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)

12.

Aplinkybės,
pateisinančios
klausimo
nagrinėjimo
neatidėliotinumą
(svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
13. Suderinta DVS „Kontora“ su
specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą, teisininku
ir savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, kai
klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
14 Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas
(nuorašus), kokiu būdu)
15 Priimto sprendimo įgyvendinimo
kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Finansų ir investicijų skyriaus vedėja

Neskelbti.

–

Suderinta su Laura Karlonaite, Gene Palevičiene,
Irma Krajauskiene, Svetlana Griškevičiene.

1 – į bylą, 1 – Vyriausybės atstovui, 1 – Finansų ir
investicijų skyriui.
Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana
Griškevičienė
Planuojamas įvykdymo terminas – iki 2020 m.
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