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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, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011

m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktu, 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, 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) gydymo ir paslaugų veiklai (kita stacionarinė globos

veikla (išskyrus grupinio gyvenimo namų veiklą, bendruomeninių vaikų globos namų veiklą,

savarankiško gyvenimo namų veiklą), sporto klubų veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla,

fizinės gerovės užtikrinimo veikla (turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir

lieknėjimo salonų, masažo kabinetų veikla), kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla

(tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės

teise priklausančią, 589,46 kv. m ploto negyvenamąją patalpą-ambulatoriją, (unikalus Nr. 8799-

3000-8015:0003), esančią Dariaus ir Girėno g. 31-4, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav. Pradinis nuomos

mokesčio dydis – 1,15 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti šio sprendimo

1 punkte nurodytos negyvenamosios patalpos nuomos viešą konkursą ir pasirašyti patalpų nuomos

sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą su konkurso laimėtoju.

3. 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).

Savivaldybės meras                Algirdas Meiženis
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