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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių

plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“

ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346 „Dėl

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių

plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su

žvyro danga asfaltuoti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti šių vietinės reikšmės kelių

viešuosius pirkimus ir rangos darbus:

1.1. Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (Nr. Kv-46) Pūslaukis–Drobūkščiai

(Šilalės gatvė) kapitalinio remonto pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimą;

1.2. Šilalės miesto D. Poškos g. (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios g. (Nr. Ssi-20) rekonstrukcijos

II etapą;

1.3. Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo Akmenos gatvės (Nr. Up-03) kapitalinį

remontą.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai užsakovo funkcijas.

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte

išvardintų kelių rangos darbams atlikti reikalingas sutartis.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras   Algirdas Meiženis
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