
   

 
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL GYVENAMOJO BŪSTO BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS 

STEIGTI PIRKIMO 

 

2021 m. spalio __ d. Nr. TS- ___ 

Visaginas 

 

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, 

esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 

nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų, įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo nuomos ar teisių į šiuos 

daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės 

tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. TS-220 ,,Dėl būsto bendruomeniniams vaikų globos 

namams steigti pirkimo“ bei 2021 m. rugsėjo 27 d. Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų 

globos namams steigti pirkimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 9-989, n u s p r e n d ž i a : 

1. Pirkti Visagino savivaldybės nuosavybėn, ...............gim. .......... ir ................., gim. 

............., priklausantį keturių kambarių, 78,66 kv. m. bendrojo ploto butą su rūsiu, esantį Taikos pr. 

46-32, Visagine, unikalus Nr. 3098-4000-7012:0030, už 54 000 Eur (penkiasdešimt keturis 

tūkstančius eurų 00 ct) bendruomeniniams vaikų globos namams steigti.  

2. Pavesti Visagino savivaldybės administracijos direktoriui, jo nesant Administracijos 

direktoriaus pavaduotojui, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti 1 punkte nurodyto būsto pirkimo–

pardavimo sutarties sudarymą ir pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės tarybai 

(Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta 

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 

62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams 

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja, 

pavaduojanti savivaldybės merą 

 

Aleksandra Grigienė 

 


