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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos

,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 m., patvirtintas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 ,,Dėl

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“

veiklos ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 m.,

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

1. Pritarti Skliausčio ūkininkų asociacijos projekto „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų

kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rengimui ir įgyvendinimui.

2. Sutikti būti partneriu Skliausčio ūkininkų asociacijai teikiant Nacionalinei mokėjimo

agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros

2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio

vandentvarkai“ bei įgyvendinant projektą „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių

melioracijos sistemų rekonstrukcija“.

3. Skirti 10 (dešimt) procentų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų lėšų iš Šilalės

rajono savivaldybės biudžeto Skliausčio ūkininkų asociacijos projekto „Šilalės rajono Bijotų ir

Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ įgyvendinimui.

4. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti jungtinės

veiklos (partnerystės) sutartį su Skliausčio ūkininkų asociacija ir visus kitus dokumentus, susijusius

su projekto „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų

rekonstrukcija“ įgyvendinimu.

5. 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, 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 Algirdas Meiženis
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