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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020

m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-307 „Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+

plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ 3 punktą,

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. T1-166 „Dėl leidimo

vykdyti „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimo (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų

ir dviračių takai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą“ ir 2021 m. rugpjūčio 2–16 dienomis

supaprastinto atviro konkurso būdu vykdyto Šarūnkalnio ir Parko gatvių Šilalės mieste

rekonstrukcijos darbams ir projekto viešinimo pirkimo Nr. 558460 rezultatus, Šilalės rajono

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

1. Skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių papildomai iki

156 000 (šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+

plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ uždavinio Nr. 1 „Modernizuoti ir sukurti

trūkstamą pramoninių teritorijų infrastruktūrą“ veiklai Nr. 1.5 „Šarūnkalnio pramoninės teritorijos

infrastruktūros įrengimas“.

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, 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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