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PRASYMAS

2019-04-28 LR Zemes iikio ministro isakymu buvo Nr.3D-257 patvirtintos Lietuvos kaimo

pletros 2014-2020 metq priemonds ,Jnvesticijos i materialqji turt4" veiklos ,,Parama Zemes iikio

vandentvarkai" iryvendinimo taisykles (suvestine redakcija 2021-04-15), kuriomis vadovaujantis,

Kavoliq kaimo melioracijos statiniq naudotdq asociacija (toliau - Asociacija),2021 m. vykstandio

parai5kq kvietimo metu planuoja teikti projekto ,,Kavoliq kaimo MSNA nariams priklausandiq ir

valstybiniq melioracijos statiniq rekonstravimas" paraiSk4 del funkciniais rySiais susijusiq

melioracijos statiniq rekonstravimo Roki5kio r. iedasq ir Suvaini5kiq k.v. Planuojama projekto

verte - iki 375 000 Eur su PVM. Planuojami pasiekti Sie projekto rodikliai: Zemes plotas, kuriame

planuojama pagerinti melioracijos sistemq veikim4 - iki 80 ha; planuojama rekonstruoti rinktuvq -
iki 7 km; planuojama rekonstruoti sausintuvq - iki 9 km; planuojama rekonstruoti grioviq - iki 2,5

km. Planuojamas projekto vykdymo laikotarpis: 2022-2024 m.

AtsiZvelgiant i tai, kad vadovaujantis LR melioracijos lstatymo II sk., IV sk. nuostatomis,

dalis planuojamq rekonstruoti melioracijos statiniq priklauso Lietuvos Respublikai, kuriuos

Roki5kio r. savivaldybe valdo patikejimo teise, pra5ome:

1. Roki5kio rajono savivaldybes Tarybos pritarti del Roki5kio r. savivaldybes dalyvavimo

projekte ,,Kavoliq kaimo MSNA nariams priklausandiq ir valstybiniq melioracijos

statiniq rekonsffavimas" partnerio teisemis bei skirti atsaking4 savivaldybes

administracijos asmen! del jungtines veiklos sutarties tarp savivaldybes ir Asociacijos

sudarymu.

2. Skirti projektui finansavim4 i5 savivaldybes biudZeto (iki l0 proc. nuo bendros projekto

vertds, bet ne daugiau kaip 37500 Eur), numatant Sias le5as, 2022-2024 m. savivaldybes

biudZete. Le5as pra5ome skirti del to, kad bus rekonstruojama dalis Roki5kio r.

savivaldybes valdomq melioracijos sistemq, taip pat del nelengvos iikininkq finansines

situacijos. Noretume pamineti, kad Ukmerges r., Silales r., Utenos r. ir t.t. savivaldybes

proc., o TelSiq r. - 20 proc. piniginiuprie analogi5kq ukininkq projektq prisideda 10

inaSu (nuo projelctq vertes).
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