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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies         

17 punktu, Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Kauno 

rajono 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, patvirtintą Kauno rajono vietos veiklos grupės 

2015 m. rugsėjo 9 d. visuotiniame narių susirinkime ir 2018 m. balandžio 9 d. paskelbtą Vietos 

veiklos grupės kvietimą teikti vietos projektus Nr. 5 Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p 

r e n d ž i a: 

1. Pritarti Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimo projektui (toliau – 

Projektas).  

2. Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų Projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 20 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų, padengti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia 

projektui skiriamas finansavimas, ir netinkamų finansuoti išlaidų dalį. 

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus dokumentus, 

susijusius su projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimu, teikimu ir Projekto įgyvendinimu. 

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos 

administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas). 

 

 

Savivaldybės meras    
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1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Sprendimo projekto rengimą paskatino Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Karmėlavos seniūnijos 2018 m. balandžio 12 d. raštas Nr. KRSD-156-2.7 „Dėl pritarimo 

projektui“ ir 2018 m. balandžio 9 d. paskelbtas Vietos veiklos grupės kvietimas teikti vietos 

projektus Nr. 5, dėl kurio atsiranda galimybė gauti finansavimą pagal Kauno rajono 2016–2022 

m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių 

tenkinimui“ (LEADER-19.2-SAVA-5) 1 veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba 

ir atnaujinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5.1).  

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo 

projekte aptariami klausimai).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktas 

nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – priimti sprendimus dėl lėšų skirstymo. 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Ramučių kultūros centro rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas yra pastatą 

pritaikyti Kultūros centro, bibliotekos, pradinės mokyklos veikloms. Esama pastato būklė yra 

patenkinama, neatitinka šiandien galiojančių norminių reikalavimų.  

Pritarus sprendimo projektui atsiras galimybė pasinaudoti ES parama ir sumažinti 

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimui reikalingas Savivaldybės biudžeto išlaidas. 

Pagerės darbuotojų darbo sąlygos ir mokinių mokymosi sąlygos. Pastatas bus pritaikytas 

neįgaliesiems ir bendruomenei. 

Sprendimas prisidės prie Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros 

plano B1 tikslo Plėtoti subalansuotą kultūros infrastruktūrą, įtraukiant gyventojus į kultūrinę 

veiklą ir puoselėti kultūros paveldą uždavinio B.1.1 Tobulinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir 

kultūros įstaigų materialinę bazę. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusio galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 



5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Preliminari rangos darbų vertė yra apie 923 tūkst. Eur. Didžiausia Projektui galima ES 

lėšų suma – 184 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto dalis – apie 739 tūkst. Eur.  

Bus ieškoma papildomų finansavimo šaltinių. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas. 

Nebūtinas. 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

Vertinti nereikia. 

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Projekto paraiškos teikėja – Kauno rajono savivaldybės administracija. Atsižvelgiant 

į 2014 m. balandžio 15 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. S-481 Projektas bus 

įgyvendinamas su partneriu – Kauno r. Ramučių kultūros centru. Projekto įgyvendinimas truks 

iki 36 mėn. 

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą. 

Sprendimo projekto rengėja – Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. 

specialistė Justina Belkevičiūtė. Už sprendimo įvykdymą bus atsakinga paskirta projekto 

administravimo grupė.  

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas    Artūras Pupalė 


