Projektas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KAUNO RAJONO RAMUČIŲ KULTŪROS NAMŲ PASTATO
ATNAUJINIMO PROJEKTO RANGOS DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMUI
NETURINT FINANSAVIMO ŠALTINIO
2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 17 punktu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu
Nr. TS-132 „Dėl pritarimo Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimo projektui ir jo
bendro finansavimo užtikrinimo“, Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių
pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. TS-430 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.11 papunkčiu, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n
d ž i a:
Pritarti Kauno rajono Ramučių kultūros namų pastato atnaujinimo darbų viešojo
pirkimo vykdymui neturint finansavimo šaltinio.
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, 44312 Kaunas).

Savivaldybės meras

Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMIKOS SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL PRITARIMO KAUNO RAJONO
RAMUČIŲ KULTŪROS NAMŲ PASTATO ATNAUJINIMO PROJEKTO RANGOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMUI NETURINT FINANSAVIMO ŠALTINIO“
PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 m. rugsėjo 10 d. Nr.
Kaunas
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Kauno rajono savivaldybės tarybai 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-132
„Dėl pritarimo Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimo projektui ir jo bendro
finansavimo užtikrinimo“ pritarus projektui buvo pateikta paraiška pagal Kauno rajono
2016–2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės
poreikių tenkinimui“ 1 veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“
Europos Sąjungos finansavimui gauti. Kauno rajono vietos veiklos grupė 2018 m. rugpjūčio 22
d. pritarė šiam projektui ir rekomendavo perduoti į kitą – tinkamumo skirti paramą – vertinimo
etapą.
Kol vyksta paraiškos vertinimas ir tuo pačiu siekiant užtikrinti sėkmingą projekto
įgyvendinimą iki mokslo metų pradžios, rangos darbų pirkimas turi būti pradėtas nedelsiant.
2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte
aptariami klausimai).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punkte
numatyta, kad viena iš savivaldybės tarybos išimtinių kompetencijų yra sprendimų dėl
papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo
priėmimas.
Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-430 „Dėl
Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
3.11 papunktyje nustatyta, kad be išankstinio Savivaldybės tarybos pritarimo negali būti
sudaromos sutartys, kurioms nėra skirtas ar numatytas finansavimas Savivaldybės biudžete.
3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).
Pritarus teikiamam sprendimo projektui, bus galima vykdyti Kauno rajono Ramučių
kultūros centro atnaujinimo darbų viešąjį pirkimą ir užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą.
4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo
pakeitimų sąrašas.
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Nėra.
5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.
Parengtas „Kultūros paskirties pastato – kultūros namų, Centrinė g. 26c, Ramučių k.,
Kauno r. sav., rekonstravimo projekto“ techninis projektas, sąmatinė darbų kaina – 1 936
528,10 Eur.
Planuojama iš ES lėšų pritraukti 184 000 Eur pagal „Kauno rajono vietos veiklos
grupės 2016–2022 vietos plėtros strategijos“ priemonę „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“. Savivaldybės biudžeto dalis – 1 752 528,1 Eur.
6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.
Nėra.
7. Antikorupcinis vertinimas.
Vertinti nereikia.
8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Vertinti nereikia.
9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Pagal planuojamą projektą bus įrengtas Ramučių kultūros centras, biblioteka,
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių skyriaus pradinė mokykla, sutvarkyta aplinka.
Rekonstravus pastatą pagerės darbuotojų darbo sąlygos ir mokinių mokymosi sąlygos. Pastatas
bus pritaikytas neįgaliesiems ir bendruomenei.
10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.
Sprendimo projekto rengėja – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos
skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Kripienė. Už sprendimo įvykdymą atsakingos Kauno
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos projekto administravimo
grupės.

Ekonomikos skyriaus vedėjas

Artūras Pupalė

