
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIEŠGAISRINIO GELBĖJIMO AUTOMOBILIO PIRKIMO

2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-74

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28

ir 30 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl

tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.6 papunkčiu, Tarnybinių lengvųjų

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose

įstaigose taisyklių, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu

Nr. T1-52 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono

savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, atsižvelgdama į

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 m. kovo 22 d. raštą Nr. P10-18-(1.10) „Dėl

gaisrinio automobilio įsigijimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pirkti vieną

priešgaisrinį gelbėjimo automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 200 000 eurų (su PVM).

2. Numatyti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2022 metais 70 000,00 eurų, o 2023

metais numatyti likusią lėšų dalį. 

3. Pavesti Administracijai užsakovo funkcijas.

4. Įpareigoti Administracijos direktorių pasirašyti su priešgaisrinio gelbėjimo automobilio

pirkimu susijusias sutartis ir kitus dokumentus. 

5. 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.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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