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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D.
SPRENDIMO NR. T1-136 „DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS ŠILALĖS RAJONE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU
GALIOS
2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-32
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16
straipsnio 2 dalies 15 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d.
sprendimą Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas
Šilalės rajone“.
2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su šio sprendimo
pripažinimu netekusiu galios susijusius dokumentus.
3. Skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 24 552,58 Eur (dvidešimt keturis
tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du eurus, 58 ct) apmokėti už 50 proc. suteiktų projekto
„Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“, Nr. 04.3.1-LVPA-T116-01-0004, parengimo paslaugų, kurios buvo apmokėtos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
gauto finansavimo.
4. 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 dienos.
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