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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T1-231

,,Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Šilalės šilumos

tinklai“,  Šilalės  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d.

sprendimą Nr. T1-328 ,,Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ su visais pakeitimais ir

papildymais.

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

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės  meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 14 D.

SPRENDIMO NR. T1-328 ,,DĖL ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS

GIMNAZIJOS IR ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO

GIMNAZIJOS TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO

NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                                              
(sprendimo  projekto pavadinimas)

            1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T1-328 ,,Dėl Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos

šilumos kainų nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Šilalės rajono savivaldybės taryba

2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-231 ,,Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį

uždarajai akcinei bendrovei ,,Šilalės šilumos tinklai“ perdavė uždarajai akcinei bendrovei ,,Šilalės

šilumos tinklai“ patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį dešimties metų laikotarpiui Šilalės r.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos

(toliau – Gimnazijos) patikėjimo teise valdomą turtą, susijusį su šilumos gamybos ir tiekimo veikla.

Atsižvelgiant į tai, Gimnazijos netieks centralizuotos šilumos vartotojams (gyventojams),

todėl šiuo parengtu sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusias galios Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T1-328 ,,Dėl Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos

šilumos kainų nustatymo“ nustatytas  Gimnazijų tiekiamos šilumos kainas.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

              Nenumatoma.

             4. Laukiami rezultatai.

Priėmus teikiamą sprendimo projektą neteks galios Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus

gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainos, o

vartotojams (gyventojams) bus taikomos uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“

nustatytos tiekiamos šilumos kainos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

                Nėra.

Vyresnioji specialistė                                                               Aušra Liaudaitytė        
(pareigos)                                                                                            (vardas, pavardė)
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