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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“, Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir
aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ prioriteto „Kaimo vietovių
infrastruktūros gerinimas“ priemone „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.
LEADER-19.2-7.2, atsižvelgdama į VVG valdymo organo Sūduvos vietos veiklos grupės valdybos
2020 m. gruodžio 2 d. protokolu Nr. 11 patvirtintą Kaimo vietovių kvietimą teikti vietos projektus
Nr. 10 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti projektams „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje“,
„Sporto ir infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime“ ir „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros
gerinimas Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse“.
2. Užtikrinti reikiamą, bet ne mažesnį nei 20 procentų bendros projekto vertės finansavimą
kiekvienam projektui, jeigu pagal pateiktas paraiškas bus skirta programos finansinė parama.
3. Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ar
tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, jeigu tokių
atsirastų.
4. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su Projektų
įgyvendinimu susijusius dokumentus ir sutartis.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016
rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo reglamentuojama vietos
projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, jų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės tvarka. Atsižvelgiant
į kaimo vietovių kvietimą teikti vietos projektus Nr. 10, patvirtintą VVG valdymo organo Sūduvos
vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. gruodžio 2 d. protokolu Nr. 11.
Sprendimo projekto tikslas: pateiktų projektų paraiškų finansavimas.
Laukiami rezultatai: jeigu pagal pateiktas paraiškas bus skirta kaimo vietovių vietos plėtros
strategijos parama, planuojama, kad keturiuose kaimuose bus pagerinta sporto ir laisvalaikio viešoji
infrastruktūra:
Jūrės miestelyje – atnaujinta sporto aikštelės danga, krepšinio lentos, įrengtas apšvietimas ir vaikų
žaidimo aikštelė.
Antanavo kaime – atnaujinta sporto aikštelės danga, krepšinio stovai ir lentos, įrengtas apšvietimas,
vaikų žaidimo aikštelė.
Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse – atnaujinta sporto aikštelės danga, krepšinio stovai ir lentos,
įrengtas apšvietimas, vaikų žaidimo aikštelė, o Bagotojoje bus įrengtas futbolo stadiono
apšvietimas.
Biudžeto lėšų poreikis: Atsižvelgiant į kaimo vietovių vietos plėtros strategijos finansavimo
sąlygų aprašo nuostatas, didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma vienai paraiškai negali
viršyti 20 000,00 Eur, nuosavas indėlis kiekvienam projektui turi būti ne mažesnis kaip 20 proc.
projekto vertės. Preliminari visų trijų projektų vertė 97 000,00 Eur. Nuosavas indėlis būtų 16
200,00 Eur. Projektų įgyvendinimo trukmė – 24 mėn, juos planuojama įgyvendinti 2021–2023 m.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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