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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi,

vykdydama 2023 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių

sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-

764 „Dėl 2023 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. įsakymą 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. gruodžio 13 d. posėdžio protokolą Nr. 3, Šilalės rajono

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

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės

biudžeto lėšomis, sąrašą (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.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimu

Nr. T1-22

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ,

FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,  SĄRAŠAS

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas Mato vnt. Kiekis Eurai

1. 2 3 4 5

1. Melioracijos (valstybinėms funkcijoms atlikti) lėšų 203.000 eurų

           Iš jų:

1.1. Šilalės rajono Didkiemio kadastrinės vietovės

griovių ir statinių juose remonto darbai

km (grioviai) 

vnt. (pralaidos)

vnt. (žiotys)

5,604

  10

56

45829,69

1.2. Šilalės rajono Jucaičių kadastrinės vietovės

griovių ir statinių juose remonto darbai

km (grioviai) 

vnt. (pralaidos)

vnt. (žiotys)

7,532

  6

52

57138,22

1.3. Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės

griovių ir statinių juose remonto darbai

km (grioviai) 

vnt. (pralaidos)

vnt. (žiotys

1,50 (7,140)

1 (7)

10 (91)

32415,13

1.4. Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės

Viksvės up. baseino griovių ir juose esančių

statinių remonto darbai

km (grioviai) 

vnt. (pralaidos)

vnt. (žiotys

2,524

3

34

45578,57

1.5. Melioracijos statinių avarinis remontas vnt. 2 5000,00

1.6. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių 

remonto darbų techninės priežiūros paslaugos

vnt. 5 2936,45

1.7. Šilalės rajono melioracijos įrenginių kadastro

sudarymas, melioracijos objektų apskaita,

centrinės duomenų bazės tvarkymas,

operatyvinės mėnesinės informacijos apie

atliktus darbus surinkimas

ha 49440,50 2606,00

1.8. Melioracijos statinių priežiūros darbai ha 0,72 3230,00

1.9. Griovių, jų statinių remonto darbų techninio

darbo projekto ekspertizė

vnt. 1 706,00

1.10. Griovių ir jų statinių remonto projektų

sudarymas 2024 metams

vnt. 2 7559,94

______________________________
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