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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 26 D.
SPRENDIMO NR. T1-197 „DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŠILO
GATVĖJE PROJEKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-75
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 tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T1197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ ir 4 punktą
išdėstyti taip:
„4. Numatyti skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 10 000,00 eurų
lėšų, reikalingų projektavimo paslaugoms pirkti.“
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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos
administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda).
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