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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PASTATO, ESANČIO VISAGINE, TAIKOS PR. 23, DALIES NUOMOS
2017 m. gruodžio d. Nr. TSVisaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Visagino savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69
„Dėl Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne
konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 ir 8 punktais, atsižvelgdama į
Visagino sporto centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. prašymą Nr. SD-343(1.8) „Dėl įkainių
patvirtinimo“ bei Visagino sporto centro direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. ĮV-117 „Dėl
nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Visagino sporto centro funkcijoms vykdyti“,
nusprendžia:
1. Išnuomoti Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Visagino
sporto centro patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Visagine, Taikos pr. 23, 159,68 m2 bendro
ploto dalį (unikalus Nr. 3098-8003-1014, pastatas pažymėtas plane 1L2 p, patalpų indeksai: 1-6--117, 1-28–1-36 ir 4-6–4-7).
2. Nustatyti pradinį nuompinigių dydį – 0,72 Eur per mėnesį už 1 m2 bendro ploto.
3. Nustatyti pastato dalies nuomos terminą – 5 metai.
4. Nustatyti, kad pastato dalis nuomojama komercinei veiklai vykdyti.
5. Skelbti viešą pastato dalies nuomos konkursą vietinėje spaudoje ir Visagino savivaldybės
interneto svetainėje.
6. Pavesti Visagino sporto centro direktoriui Nikolajui Charlamovui organizuoti viešą pastato
dalies nuomos konkursą teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašyti nuomos sutartį, patalpų
perdavimo ir priėmimo aktus.
Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio
apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė
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