
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO

NR. T1-83 „DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „KRAŠTOVAIZDŽIO

FORMAVIMAS ŠILALĖS MIESTO ORVYDŲ G. ESANČIOJE TERITORIJOJE“

PAKEITIMO

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T1-143

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės

„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. T1-83

„Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g.

esančioje teritorijoje“:

1.1. papildyti 6 punktu:

„6. Užtikrinti įgyvendinto projekto veiklos rezultatų tęstinumą, įsipareigojant 5 metus po

projekto užbaigimo nuosavomis lėšomis padengti sutvarkytos teritorijos priežiūros išlaidas.“

1.2. buvusį 6 punktą laikyti 7 punktu.

2. 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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