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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų

valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26

d. sprendimu Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų

valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

2. 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

adresu (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d. sprendimu

Nr. T1-49

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 27 d. sprendimo

Nr. T1-154 redakcija)      

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 202 000 eurų

           Iš jų:

1.1. Šilalės  rajono Upynos  kadastrinės vietovės 

Šunijos upelio  baseino griovių ir statinių juose  

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

7,49

13

83

87188,26

1.2. Šilalės rajono Balsių ir Traksėdžio kadastrinių 

vietovių griovių ir statinių juose remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

2,19

4

20

26676,57

1.3. Šilalės rajono Obelyno, Upynos ir Biržų Lauko 

kadastrinių vietovių griovių ir jų statinių 

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

1,72

3

31

23207,29

1.4. Šilalės rajono Bijotų kadastrinės vietovės 

Antininkų kaimo griovių ir statinių juose 

remontas

km (griovių) 

vnt. (pralaidų) 

vnt. (žiočių)

1,86

2

25

24680,53

1.5. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto 

darbų techninės priežiūros paslaugos

vnt. 4 2366,68

1.6. 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

1.7. Globalinės padėties nustatymo imtuvo nuoma vnt. 1 4985,20

1.8. Melioracijos statinių priežiūros darbai ha 41,50 18036,47

1.9. Griovių ir jų statinių remonto projektų sudarymas

2022 metams

vnt. 2 11181,00

1.10. Griovių, jų statinių remonto projektų sudarymo

ekspertizė

vnt. 2 1072,00

__________________________________
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