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Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2

dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartį Nr. e3K-

3-120-469/2018, uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2018 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr.

74-127 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo funkcijos vykdymo Visagino savivaldybės

teritorijoje“, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. protokolinį sprendimą Nr. TP-10

ir siekdama užtikrinti nepertraukiamą, geros kokybės ir prieinamą komunalinių atliekų tvarkymo

paslaugos teikimą, n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei „Visagino būstas“ nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

vidaus sandorio pagrindu teikti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas Visagino

savivaldybėje, kol Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą pagal

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartį Nr. e3K-3-120-469/2018

suformuluotą kreipimąsi ir bus įvertintos galimos trumpalaikės ir ilgalaikės uždarosios akcinės

bendrovės „Visagino būstas“ komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo perspektyvos, socialinės

pasekmės, taip pat užtikrintas nepertraukiamas, geros kokybės uždarosios akcinės bendrovės

„Visagino būstas“  turimų sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymas.

2. Pavesti Visagino savivaldybės administracijai pagal šio sprendimo 1 punkte

numatytas sąlygas parengti ir sudaryti vidaus sandorį su uždarąja akcine bendrove „Visagino

būstas“.

3. 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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