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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

21 punktu, 4 dalimi, Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų, patvirtintų Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-95 „Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos

įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 103 ir 117 punktais ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Pajūrio

ambulatorijos likvidatorės 2020-05-06 raštą Nr. D1-73 „Prašymas dėl įrangos perdavimo“, į

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T1-67 „Dėl viešosios

įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“, Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. T1-90 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos

likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti perleisti viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos iš Europos Sąjungos

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009

„Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Pajūrio

ambulatorijoje“ įsigytą turtą (odontologinę įrangą, kompiuterį su spausdintuvu) viešajai įstaigai

Kvėdarnos ambulatorijai.

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 Algirdas Meiženis
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