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d. Nr. TS-

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
atsižvelgdama į Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos 5 kvietimą teikti
paraiškas Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti projektui „Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms,
diegimas pasienio regione“.
2. Prisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 15 procentų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų ir padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas
bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas.
3. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su projekto
įgyvendinimu susijusius dokumentus.
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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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:
Sprendimo projekto tikslas – pritarti projekto įgyvendinimui, numatyti bendrojo finansavimo
lėšų dalį.
Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas: Interreg V–A Lietuva–Lenkija
bendradarbiavimo programos 5 kvietimas teikti paraiškas ir Jungtinio techninio sekretoriato raštas
Nr. P-1507 dėl galutinio paraiškos vertinimo ir numatomo projekto finansavimo.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą: Pagrindinis projekto tikslas –
suteikti gyventojams šiuolaikiškas, atitinkančias naujausius gydymo būdus, fizinės reabilitacijos
paslaugas. Projekto metu bus vykdomas Kazlų Rūdos ligoninės patalpų, skirtų reabilitacijai
modernizavimas, įsigyjama reabilitacijos įranga, vykdomi kursai kineziterapeutams masažo
metodikai įsisavinti, vyks seminaras „Fizinė sveikata ir fiziologiniai niuansai“ pažeidžiamoms
asmenų grupėms, organizuojamos sveikatingumo stovyklos senjorams bei konferencija pažangių
technologijų ir inovacijų diegimui ir pritaikymui fizinės reabilitacijos srityje.
Finansavimo šaltiniai:
Atsižvelgiant į Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos nuostatas,
savivaldybės biudžeto lėšos sudarys 15 proc. Projekte dalyvauja 2 partneriai, bendra projekto vertė
siekia 382 988, 66 Eur. Kazlų Rūdos savivaldybės dalis 218 028,23 Eur, iš kurių nuosavas indėlis 32
704,24 Eur.
Pagal šios programos nuostatas, įgyvendinus projektą, Vidaus reikalų ministerija grąžins
savivaldybei 7,5 proc. nuosavo indėlio.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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