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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VISAGINE, TAIKOS PR. 23, NUOMOS
2019 m. birželio __ d. Nr. TS-___
Visaginas

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“ (2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.
TS-35 redakcija), 7 ir 8 punktais, atsižvelgdama į Visagino sporto centro 2019 m. birželio 4 d. raštą
Nr. SD-290(1.8) „Dėl Taikos pr. 23 pastato negyvenamųjų patalpų nuomos“ ir 2019 m. birželio 7 d.
raštą Nr. SD-299(1.8) „Dėl 2019-06-04 rašto Nr. SD-290(1.8) „Dėl Taikos pr. 23 pastato
negyvenamųjų patalpų nuomos“ patikslinimo“ bei Visagino sporto centro direktoriaus 2019 m.
birželio 4 d. įsakymą Nr. ĮV-78 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Visagino sporto
centro funkcijoms vykdyti“, n u s p r e n d ž i a :
1. Išnuomoti Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu
Visagino sporto centro patikėjimo teise valdomas 125,34 m2 bendro ploto negyvenamąsias patalpas,
esančias Visagine, Taikos pr. 23 (unikalus Nr. 3098-8003-1014, pastatas pažymėtas plane 1L2p,
patalpų indeksai 2-23 – 2-5, 2-1, 2-2, 2-4).
2. Nustatyti patalpų pradinį nuompinigių dydį – 0,86 Eur per mėnesį už 1 m2 bendro
ploto.
3. Nustatyti patalpų nuomos terminą – 5 metai.
4. Nustatyti, kad patalpos nuomojamos komercinei paslaugų veiklai vykdyti.
5. Pavesti Visagino sporto centro direktoriui organizuoti viešą patalpų nuomos konkursą
teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašyti nuomos sutartį, patalpų perdavimo ir priėmimo aktus.
6. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos
g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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