Paraiškų dėl Valstybės finansinės paramos, teikiamos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros
darbams atlikti priėmimas
Valstybės finansinės
paramos melioracijos
statinių remontui ir
priežiūrai gali prašyti bet
kuris fizinis ar juridinis
asmuo, kuris jam
nuosavybės teise
priklausančioje
melioruotoje žemėje
užsiima žemės ūkio ir/ar
alternatyvia žemės ūkiui
veikla bei pareiškėjo žemės
ūkio ir kaimo valda
įregistruota Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre,
pareiškėjas turi turėti
Melioracijos statinių
techninių dokumentų ir
kitos informacijos pateikimo
melioruotos žemės
savininkams ir kitiems
naudotojams taisyklių,
patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio
ministro 2004 m. balandžio
26 d. įsakymu Nr. 3D-228,
numatytus melioracijos
statinių techninius
dokumentus. Valstybės
finansinė parama teikiama,
jeigu pareiškėjo nuosavų
lėšų dalis yra ne mažesnė
kaip 15 proc. visų remonto
ir priežiūros darbų
(įskaitant projektavimo ir
inžinerinių paslaugų kainą)
išlaidų. Paraiškos
pateikiamos Kauno rajono
savivaldybės Bendrajam
skyriui

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą
LR Žemės ūkio įsakymas
“Dėl Valstybės finansinės
paramos, teikiamos
melioruotos žemės
savininkams melioracijos
statinių statybos,
rekonstravimo, remonto ir
priežiūros darbams atlikti,
taisyklių”, 2004-08-13 Nr.
3D-481.
LR Žemės ūkio ministro
įsakymas “Dėl Melioracijos
statinių techninių
dokumentų ir kitos
informacijos pateikimo
melioruotos žemės
savininkams ir kitiems
naudotojams taisyklių”,
2004-04-26 Nr. 3D-228

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška.
2. Melioracijos statinių
techniniai dokumentai.
3. Melioracinių statinių
gedimų arba būtinų
melioracijos statinių
priežiūros darbų
aprašymas

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Paraiška

Administracinės paslaugos
teikėjas
Kauno rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vyr.
specialistas Algirdas
Viskačka teikia paslaugas
šioms seniūnijoms: Babtų,
Batniavos, Čekiškės,
Kulautuvos, Lapių,
Raudondvario,
Vandžiogalos, Vilkijos ir
Vilkijos apyl. Tel.nr. (8 37)
30 55 81, mob.tel. 8 686 92
116, el.pšt. melio@krs.lt.
Vyr. specialistė Stasė
Šalaševičienė teikia
paslaugas šioms
seniūnijoms: Akademijos,
Alšėnų, Domeikavos,
Ežerėlio, Garliavos,
Garliavos apyl.,
Kačerginės, Karmėlavos,
Linksmakalnio, Neveronių,
Ringaudų, Rokų, Samylų,
Taurakiemio, Užliedžių,
Zapyškio. Tel.nr. (8 37) 30
55 81, el.pšt. salas@krs.lt,
Savanorių pr. 371, 411
kab, Kaunas LT-49500

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina
Nemokama

Administracinės paslaugos
vadovas
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Alvydas
Rimdeika, tel. (8 37) 30 55
73

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
Paraiška pateikiama iki
einamųjų metų balandžio 1
d.

