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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO NEVOČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI
IR LĖŠŲ SKYRIMO
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-76
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu,
16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 4 dalimi, vykdydama 2022 metų nacionalinės paramos kaimo
bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022
m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių
veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos kvietimą teikti paraiškas „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2022
m.)“, į Nevočių kaimo bendruomenės 2022 m. vasario 28 d. raštą Nr. 3B „Dėl garantinio rašto“,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui dėl viešosios erdvės, esančios
adresu: Mokyklos g. 1A, Nevočių k., Traksėdžio sen., Šilalės r., sutvarkymo.
2. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar
kitų šaltinių iki 3 500 eurų lėšų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tinkamoms finansuoti
išlaidoms padengti.
3. 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 arba įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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