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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 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės

mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos,

sąlygų aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.

T1-7 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės

r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“, 19 punktą, Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos

2020 m. liepos 9 d. raštą Nr. SD-187 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus gimnazijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos

patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą:

1.1. Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Pajūralio k., Liubarto g. 2:

1.1.1. pastatą-mokyklą, unikalus Nr. 8798-9001-8013, pažymėjimas plane 1C2b, bendras

plotas – 2272,37 kv. m, įsigijimo vertė – 905 822,57 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 527 515,03

Eur;

1.1.2. pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 4400-0116-0023, pažymėjimas plane 2I1p, užstatytas

plotas – 57,00 kv. m, įsigijimo vertė – 14 845,92 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 7 666,61 Eur;

1.1.3. sporto inžinerinius statinius-tinklinio aikštelę, unikalus Nr. 4400-4791-1853,

pažymėjimas plane b1, plotas – 172,91 kv. m, įsigijimo vertė – 2 197,37 Eur, likutinė vertė (2020-

07-31) – 0,00 Eur;

1.1.4. sporto inžinerinius statinius-krepšinio aikštelę, unikalus Nr. 4400-4791-1864,

pažymėjimas plane b2, plotas – 355,41 kv. m, įsigijimo vertė – 4 516,60 Eur, likutinė vertė (2020-

07-31) – 0,00 Eur;

1.1.5. sporto inžinerinius statinius-bėgimo taką, unikalus Nr. 4400-4791-1875,

pažymėjimas plane b3, plotas – 942,92 kv. m, įsigijimo vertė – 1,00 Eur, likutinė vertė (2020-07-

31) – 0,44 Eur;

1.1.6. kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius (kiemo aikštelė-1b, 2b), unikalus Nr.

8798-9001-8024, pažymėjimas plane b, įsigijimo vertė – 11 498,00 Eur, likutinė vertė (2020-07-31)

– 5 653,38 Eur;

1.1.7. laikiną statinį-malkų saugyklą, inventorinis Nr. 01010006, įsigijimo vertė – 2 000,00

Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 0,00 Eur.

1.2. Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Pajūralio k., Liubarto g. 7:

1.2.1. pastatą-katilinę, unikalus Nr. 8799-3001-4011, pažymėjimas plane 1H1b, bendras

plotas – 183,14 kv. m, įsigijimo vertė – 79 307,52 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 47 272,54 Eur;
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1.2.2. kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius (tvora-t), unikalus Nr. 8799-3001-4033,

pažymėjimas plane K, ilgis – 114,25 m, įsigijimo vertė – 82,00 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) –

0,00 Eur.

2. Įpareigoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorių pasirašyti su Šilalės r.

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriumi šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto

perdavimo–priėmimo aktą.

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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