
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠILALĖS R. ŽADEIKIŲ PAGRINDINEI 

MOKYKLAI

2017 m. gruodžio       d. Nr. T1-
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio  21 d. sprendimu Nr.
T1-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės
mokyklos 2017 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. M2-172 „Dėl nekilnojamojo turto patikėjimo
perdavimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės r. Žadeikių pagrindinei
mokyklai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti (patalpų paruošimas darbui) Šilalės rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos
apskaitomą nekilnojamąjį turtą, esantį Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Kvėdarnos g. 8:

1.1. pastatą – katilinę, unikalus Nr. 8798-4004-1010, pažymėjimas plane 1H1p, įsigijimo
vertė – 6 286,20 Eur, likutinė vertė (2017-11-30) – 3 409,92 Eur;

1.2. pastatą – sandėlį, unikalus Nr. 8798-4004-1020, pažymėjimas plane 2F1p, įsigijimo
vertė – 246,76 Eur, likutinė vertė (2017-11-30) – 133,94 Eur.

2. Įgalioti perdavimą atlikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.
balandžio 4 d. įsakymu Nr. DĮV-500 „Dėl komisijos sudarymo“ (Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-1244 redakcija) sudarytą
komisiją, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio
4 d. įsakymo Nr. DĮV-500 „Dėl komisijos sudarymo“ 3 punkte nustatyta tvarka.

3. 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.

Meras Jonas Gudauskas
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