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Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos
investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalimi ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo
ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.
nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 29 punktu n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti tikslingumui projektą „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių
apšvietimo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas) įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės
(toliau – VPSP) būdu šiomis sąlygomis:
1.1. Projektą įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
1.2. Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių
apšvietimo paslaugų kokybę, sukuriant efektyvią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią kelių ir
gatvių apšvietimo sistemą;
1.3. Projektui taikomas VPSP būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau –
VŽPP);
1.4. VŽPP sutarties terminas – 15 metų.
1.5. privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos:
1.5.1. gatvių apšvietimo plėtra (projektavimas, statyba);
1.5.2. naujai sukurto turto priežiūra ir eksploatavimas.
1.6. Planuojami didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai grynąja dabartine verte – 9
717 941 Eur (devyni milijonai septyni šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt
vienas euras) įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
2. Įgalioti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti VŽPP sutartį
su privačiu subjektu, konkurso laimėtoju, ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su Projekto
įgyvendinimu.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie
viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo
g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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