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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ,
FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m. sausio 27 d. Nr. T1-18
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, 2022
m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-863 „Dėl 2022
m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-271 „Dėl valstybės
biudžeto specialiosioms tikslinėms dotacijoms einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos
darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“, atsižvelgdama į Melioracijos griovių ir drenažo
techninės būklės vertinimo, priežiūros remonto ir rekonstravimo darbų apimčių nustatymo komisijos
2022 m. sausio 12 d. posėdžio protokolą Nr. 1, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos darbų, finansuojamų
valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą (toliau – sąrašas) (pridedama).
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.
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ,
FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Objekto pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

2
3
4
1. Melioracijos (valstybinėms funkcijoms atlikti) lėšų 202.000 eurų

Eurai
5

Iš jų:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Šilalės rajono Tenenių kadastrinės vietovės km (grioviai)
Tenenio upelio ir griovio T-6 bei jų statinių vnt. (pralaidos)
remonto darbai
vnt. (žiotys)
vnt. (tiltas)
Šilalės rajono Didkiemio kadastrinės vietovės km (grioviai)
vnt. (pralaidos)
griovių ir statinių juose remonto darbai
vnt. (žiotys)
Šilalės rajono Jucaičių kadastrinės vietovės km (grioviai)
vnt. (pralaidos)
griovių ir statinių juose remonto darbai
vnt. (žiotys)
Melioracijos statinių avarinis remontas
vnt.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių
vnt.
remonto darbų techninės priežiūros paslaugos
Šilalės rajono melioracijos įrenginių kadastro
sudarymas, melioracijos objektų apskaita,
ha
centrinės
duomenų
bazės
tvarkymas,
operatyvinės mėnesinės informacijos apie
atliktus darbus surinkimas
Melioracijos statinių priežiūros darbai
ha
Griovių, jų statinių remonto darbų techninio
vnt.
darbo projekto ekspertizė
„Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės
vnt.
griovių ir statinių juose remontas“ techninio
darbo projekto sudarymas
__________________________________

5,363
4
64
1
0,94 (5,604)
1 (10)
8 (56)
1,92 (7,532)
2 (6)
10 (52)
4
4

100477,30

12019,97

16885,23

10000,00
2072,00

49440,50

2606,00

62,66
1

50765,54
700,00

1

6473,96
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