
  

 
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R EN D I M A S 
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO  

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. TS-7 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 

punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-962 

,,Dėl 2019 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp 

savivaldybių sąrašo patvirtinimo” patvirtintomis specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis 

melioracijai, Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų 

naudojimo, būklės vertinimo, melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-271 ,,Dėl valstybės biudžeto 

specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų 

žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ bei vykdydama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano iki 2022 metų, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr. TS-159, 1.3.1. uždavinį ,,Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti 

konkurencingumą”, Rokiškio  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės 2019 m. valstybės lėšomis finansuojamų 

melioracijos darbų programą (pridedama). 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys,  Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas    Stanislovas Dambrauskas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Jasiūnienė 

 

 



 

 

    PATVIRTINTA 

    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

    2019 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-7 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų, paslaugų pavadinimas Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis 

Darbų vertė 

(eurais) 

1. Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių remontas (iki 20 melioracijos 

darbams skirtų lėšų): 

- - 57 000,00 

1.1. 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų 

remontas kiti melioracijos statinių avariniai remonto 

darbai; 

vnt. 12 42 000,00 

 

1.2. Vandens pralaidų remontas  vnt. 9 15 000,00 

2. Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 

proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) 

vnt. 2 18 500,00 

3. Melioracijos statinių priežiūros darbai (griovių šlaitų 

šienavimas) 

km 42 42 000,00 

 

4. Tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbai vnt. 6 1 800,00 

5. Melioracijos griovių remonto darbai  su projektavimo 

paslaugomis  

km 36 152 014,00 

6. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras ha 70 017,15 3 475,00 

7. Melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų 

(griovių, rinktuvų, sausintuvų, hidrotechninių statinių) 

vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas 

pagal MelGIS specifikaciją 

ha 25 000 10 000,00 

8.  Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, 

atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui 

  211,00 

 Iš viso išlaidų:   285 000,00 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


