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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878 „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų

patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, atsižvelgdama į Šilalės r.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2019 m. liepos 17 d. raštą Nr. S-12-112 (1.9) „Dėl

2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Darbuotojų, kuriems gali tarnybinės

gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos,

kategorijų sąrašą:

1.1. Šilalės rajono švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai ir darbuotojai, kultūros

įstaigų vadovai ir specialistai;

1.2. Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Šilalės rajono savivaldybė,

gydytojai ir specialistai;

1.3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d.

sprendimą Nr. T1-184 „Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteikiamos tarnybinės gyvenamosios

patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo“.

3. 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).
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