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Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 15 ir 27 punktais, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019 metų,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų,
patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“ gauti finansinę paramą projektui „Šilalės rajono Biržų Lauko ir Jucaičių
kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ (toliau – Projektas).
2. Numatyti, Projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar
kitų šaltinių 23 procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės ir šios vertės PVM (pridėtinės
vertės mokestis).
3. Įsipareigoti skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 20 000 eurų išankstiniam
apmokėjimui už numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo ir projektavimo bei
ekspertizės paslaugas ir iki 75 000 eurų kitoms projekto įgyvendinimui reikalingoms išlaidoms
kompensuoti avanso būdu.
4. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti projekto „Šilalės
rajono Biržų Lauko ir Jucaičių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ paramos
sutartį, jos pakeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bei tvarkyti
kitus su šiuo projektu susijusius dokumentus.
5. Pavesti Projekto vykdymo užsakovo (pareiškėjo) funkcijas Šilalės rajono savivaldybės
administracijai.
6. 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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