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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26, 27, 28 punktais,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo

turto kompleksinės analizės atlikimo bei nereikalingo ir nenaudojamo turto nustatymo darbo grupės,

sudarytos Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 6 d. potvarkiu Nr. T3-58 „Dėl darbo

grupės sudarymo“, 2019 m. spalio 31 d. protokolo Nr. 1 10 punktą, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į

išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui) administracinei veiklai vykdyti Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, 81,14 kv. m ploto negyvenamąją patalpą-kontorą,

(unikalus Nr. 8798-7004-3018:0011), esančią Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-11. Pradinis nuomos

mokesčio dydis – 1,50 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

2. Išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į

išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui) komercinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei

nuosavybės teise priklausančią, 11,41 kv. m ploto negyvenamąją patalpą negyvenamojoje

patalpoje-komercinėse patalpose (unikalus Nr. 8798-7004-3018:0012), pažymėtą plane indeksu R-

32, su teise naudotis 23,21 kv. m bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais R-25, R-28,

R-30, esančią Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-12. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,50 Eur (be

PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti šio sprendimo

1 ir 2 punktuose nurodytų negyvenamųjų patalpų nuomos viešus konkursus ir pasirašyti patalpų

nuomos sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus su konkursų laimėtojais.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos 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).
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