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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 Reorganizuojamos Šilalės r.

Upynos Stasio Girėno mokyklos ir dalyvaujančios reorganizavime Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020

m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-97 „Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos

reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“, 19 punktą, Šilalės r.

Upynos Stasio Girėno mokyklos 2020 m. liepos 16 d. raštą Nr. V2-149 „Prašymas 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 Dariaus ir Girėno

progimnazijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės

teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos patikėjimo teise valdomą

nekilnojamąjį turtą:

1.1. Šilalės r. sav., Upyna, Dariaus ir Girėno g. 12:

1.1.1. pastatą-mokyklą, unikalus Nr. 8796-5003-5010, pažymėjimas plane 1C3p, bendras

plotas – 2024,64 kv. m, įsigijimo vertė – 408 970,69 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 249 988,51

Eur;

1.1.2. pastatą-sporto salę, unikalus Nr. 8796-5003-5021, pažymėjimas plane 2H1g, bendras

plotas – 600,21 kv. m, įsigijimo vertė – 26 512,69 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 0,00 Eur;

1.1.3. pastatą-malkinę, unikalus Nr. 8796-5003-5032, pažymėjimas plane 3I1g, užstatytas

plotas – 141,00 kv. m, įsigijimo vertė – 9 911,38 Eur, likutinė vertė (2020-07-31) – 0,00 Eur;

1.1.4. kitus inžinerinius statinius-stadioną (1b-5136,53 kv. m, 1b1-884,10 kv. m), unikalus

Nr. 4400-4128-6968, pažymėjimas plane 1b, įsigijimo vertė – 3 370,00 Eur, likutinė vertė (2020-

07-31) – 2 443,36 Eur;

1.1.5. kitus inžinerinius statinius-krepšinio aikštelę, unikalus Nr. 4400-4128-6979,

pažymėjimas plane 2b, plotas – 370,37 kv. m, įsigijimo vertė – 382,88 Eur, likutinė vertė (2020-07-

31) – 0,00 Eur;

1.1.6. kitus inžinerinius statinius-ikimokyklinio amžiaus vaikų futbolo aikštelę, unikalus

Nr. 4400-4128-6980, pažymėjimas plane 3b, įsigijimo vertė – 7 815,00 Eur, likutinė vertė (2020-

07-31) – 4 189,50 Eur;

1.2. 1/2 pastato-garažo, unikalus Nr. 8796-6003-1037, pažymėjimas plane 4G1p, bendras

viso pastato plotas – 168,05 kv. m, įsigijimo vertė – 4 344,30, likutinė vertė (2020-07-31) –

2 709,46 Eur, esančio Šilalės r. sav., Upyna, Dionizo Poškos g. 3.

2. Įpareigoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktorių pasirašyti su Šilalės

Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriumi šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto

perdavimo–priėmimo aktą.
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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
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