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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18

straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Synegry solutions“ parengtą ir UAB „Pastatų

konstrukcijos“ eksportuoto techninio darbo projekto „Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į

gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims), Dionizo Poškos g. 1, Bijotų k., Šilalės r. sav.,

rekonstravimo projektas“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies sąmatą, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Atsisakyti įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo

projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių

veiksmų įgyvendinimas“ projekto šias veiklas:

1.1.  „3.2.1. Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“;

1.2.  „3.2.2. Socialinės globos įstaigai įsigyti baldai ir įranga“.

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės merą sudaryti darbo grupę ištirti atsisakymo

įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Funkcinės

zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ priežastis ir aplinkybes.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. T1-168 „Dėl

leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos

pagalbos stočiai / brigadai projektavimo ir rangos darbų pirkimą“;

3.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T1-146 „Dėl

papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų

įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“

įgyvendinimui“.

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda).
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