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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2020 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,

SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. liepos      d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381 „Dėl Žemės

ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų

tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms

savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“,

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų

valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31

d. sprendimu Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų,

finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), ir jį išdėstyti nauja

redakcija (pridedama).  

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui koreguoti ir tikslinti

Sąrašą, kai įvykdžius viešųjų pirkimų konkursą paaiškėja, kad pasiūlyta darbų kaina neatitinka

Sąraše nurodytos  sumos.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

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

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                   PATVIRTINTA

                                                         Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-30

                                                                                   (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

                                                                                    gegužės    d. sprendimo Nr. T1-    redakcija)     

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ,

FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,  SĄRAŠAS

Eil.

Nr. Objekto pavadinimas
Mato vnt. Kiekis Eurai

1. 2 3 4 5

1. Melioracijos (valstybinėms funkcijoms atlikti) lėšų 302.000 eurų

           Iš jų:

1.1. Šilalės  rajono Jucaičių  kadastrinės vietovės 

Ilgočio upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remontas  Pasiūlymas viso objekto 88093,23, 

atkelta 2021 m.

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

6,11

8

60

62834,69

+25258,54

88093,23

1.2. Šilalės  rajono Upynos  kadastrinės vietovės 

Šunijos upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remontas Pasiūlymas viso objekto 111519,26, 

atkelta 2021m. 14800,23

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

0,99

1

18

9530,67

+14800,33

24331,00

1.3. Šilalės  rajono Kvėdarnos  kadastrinės vietovės 

Ymėžės upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remonto darbų projektavimas (neatliktiems 

darbams ir sugadintiems melioracijos statiniams 

atstatyti) 

vnt.

1 2913,84

Eilutė

naikinama

1.4. Šilalės rajono Balsių ir Traksėdžio kadastrinių 

vietovių griovių ir statinių juose remontas

2020 m. vykdome 60% nuo pasiūlymo

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

4,35

6

42

66891,00

-26876,00

40015,00

1.5. Šilalės rajono melioracijos įrenginių kadastro

sudarymas, melioracijos objektų apskaita,

centrinės duomenų bazės tvarkymas,

operatyvinės mėnesinės informacijos apie

atliktus darbus surinkimas

ha 49440,50 2606,00

1.6. Melioracijos statinių avarinis remontas vnt. 12 30097,33

1.7. Melioracijos statinių priežiūros darbai ha 40,98 17355,03

1.8. Užtvankų: Nevočių kaime ant Lokystos upelio,

Balsių kaime ant Ašučio upelio, Bijotų kaime ant

Pelos upelio, – priežiūros darbai

vnt. 3 2310,20

1.9. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto 

darbų techninės priežiūros paslaugos Likutis po 

viešųjų pirkimų

vnt. 4 4166,00

-181,00

3985,00

1.10. Globalinės padėties nustatymo imtuvo nuoma vnt. 1 5982,24

1.11. Griovių, jų statinių remonto projektų sudarymo

ekspertizė Likutis po viešųjų pirkimų

1870,00

-844,00

1026,00

1.12. Griovių, jų statinių remonto 2020–2021 metų

projektų sudarymas Susidarė skirtumas,

perkeliamos lėšos

vnt. 3 11570,00

+2796,97

14366,97

1.13. Šilalės rajono Bijotų kadastrinės vietovės

Antininkų kaimo griovių ir statinių juose

remontas 2020 m. vykdome 60% nuo pasiūlymo

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

4,71

8

55

61873,00

-24852,00

37021,00

1.14. Šilalės rajono Obelyno, Upynos ir Biržų Lauko

kadastrinių vietovių griovių ir jų statinių

remontas

Buvo 30% ,dabar vykdome 60% nuo pasiūlymo

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

1,66

3

17

22000,00

+12811,00

34811,00



__________________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2020 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,

SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO            
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2020 m.

sausio 31 d. sprendimu Nr.T1-25 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos

darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą. 

Vykdant viešųjų pirkimų konkursus ir nesulaukus rangovų pasiūlymų numatoma

perskirstyti lėšas. Griovių remonto darbams skirtų lėšų dalį nukelti į 2021 metus, šiais metais atlikti

darbų  už 60 procentų nuo pateikto pasiūlymo bendros vertės, 40 proc.– 2021 m.

Perkeliami į 2021 metus objektai:

1. Šilalės rajono Balsių ir Traksėdžio kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose

remontas. Sąrašo 1.3 papunktyje buvo 66 891 Eur, numatome vykdyti už 40 015,00 Eur.

2. Šilalės rajono Bijotų kadastrinės vietovės Antininkų kaimo griovių ir statinių juose

remontas. Sąrašo 1.12 papunktyje buvo 61 873 Eur, numatome vykdyti  už 37 021 Eur.

3. Šilalės rajono Obelyno, Upynos ir Biržų Lauko kadastrinių vietovių griovių ir jų statinių

remontas. Sąrašo 1.13 papunktyje buvo 22 000 Eur, numatome vykdyti už 34 811,00 Eur.

Tarp 1.4 ir 1.13 papunkčių susidarė lėšų skirtumas 51 728 Eur. Įvykdžius 1.9 ir 1.11

papunkčiuose nurodytas paslaugas susidarė skirtumas 1 025 Eur. Iš viso skirtumas 52 753 Eur. Į

1.13 papunktį „Šilalės rajono Obelyno, Upynos ir Biržų Lauko kadastrinių vietovių griovių ir jų

statinių remontas“ siūloma perkelti papildomai 12 811 Eur. Į 1.1 papunktį „Šilalės rajono Jucaičių

kadastrinės vietovės Ilgočio upelio baseino griovių ir statinių juose remontas“ pagal susitarimą su

rangovu atkelti vykdymo lėšas iš 2021 m. 25 258 Eur 54 ct. Vietoje 1.2 papunktyje nurodyto

projekto „Šilalės rajono Upynos kadastrinės vietovės Šunijos upelio baseino griovių ir statinių

juose  remontas“ pagal susitarimą atkelti vykdymo lėšas iš 2021 metų 14 800 Eur 33 ct.

Vykdžius viešuosius pirkimus pagal 1.3 papunktį „Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės

vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose remonto darbų projektavimas

(neatliktiems darbams ir sugadintiems melioracijos statiniams atstatyti“ ir negavus pasiūlymo,

perkelti 2 913 Eur 84 ct į papunkčius 1.11, 1.2 „Griovių, jų statinių remonto 2020–2021 metų

projektų sudarymas“ –2796 Eur 97 ct ir 116 Eur 87 ct.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Po atliktų viešųjų pirkimų šio sprendimo pakeitimus inicijavo Žemės ūkio skyrius.

Sprendimo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,

Lietuvos  Respublikos melioracijos įstatymu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Bus atliekami planuoti darbai.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Sprendimo projektas

neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas                                                Stasys Tubutis                       
(pareigos)                (parašas, data)                    (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2020 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-25 „DĖL ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,

SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Stasys Tubutis 
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina



2

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina



3

12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:

Žemės ūkio skyriaus vyr. 

specialistas

Stasys Tubutis

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas  Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-07-27
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



                                                                                   PATVIRTINTA

                                                         Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-25

                                                                                   (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

                                                                                   liepos    d. sprendimo Nr. T1-    redakcija)        

     

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ,

FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,  SĄRAŠAS

Eil.

Nr. Objekto pavadinimas
Mato vnt. Kiekis Eurai

1. 2 3 4 5

1. Melioracijos (valstybinėms funkcijoms atlikti) lėšų 302.000 eurų

           Iš jų:

1.1. Šilalės  rajono Jucaičių  kadastrinės vietovės 

Ilgočio upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

7,25

9

76

88093,23

1.2. Šilalės  rajono Upynos  kadastrinės vietovės 

Šunijos upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

2,74

3

46

24331,00

1.3. Šilalės rajono Balsių ir Traksėdžio kadastrinių 

vietovių griovių ir statinių juose remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

2,16

2

22

40015,00

1.4. Šilalės rajono melioracijos įrenginių kadastro

sudarymas, melioracijos objektų apskaita,

centrinės duomenų bazės tvarkymas,

operatyvinės mėnesinės informacijos apie

atliktus darbus surinkimas

ha 49440,50 2606,00

1.5. Melioracijos statinių avarinis remontas vnt. 22 30097,33

1.6. Melioracijos statinių priežiūros darbai ha 40,98 17355,03

1.7. Užtvankų: Nevočių kaime ant Lokystos upelio,

Balsių kaime ant Ašučio upelio, Bijotų kaime ant

Pelos upelio, – priežiūros darbai

vnt. 3 2310,20

1.8. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto 

darbų techninės priežiūros paslaugos

vnt. 4 3985,00

1.9. Globalinės padėties nustatymo imtuvo nuoma vnt. 1 5982,24

1.10. Griovių, jų statinių remonto projektų sudarymo

ekspertizė

1026,00

1.11. Griovių, jų statinių remonto 2020–2021 metų

projektų sudarymas 

vnt. 3 14366,97

1.12. Šilalės rajono Bijotų kadastrinės vietovės

Antininkų kaimo griovių ir statinių juose

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

2,85

6

30

37021,00

1.13. Šilalės rajono Obelyno, Upynos ir Biržų Lauko

kadastrinių vietovių griovių ir jų statinių

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

2,93

5

25

34811,00

__________________________________



DETALŪS METADUOMENYS
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