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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, 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“,

6, 7 punktais, atsižvelgdama į Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 2020 m. rugsėjo 24

d. raštą Nr. S-218-(1.11.) „Dėl mokyklinio autobuso“, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2020

m. spalio 14 d. raštą Nr. I1-379(1.10) „Dėl mokyklinio autobuso“, uždarosios akcinės bendrovės

„Šilalės autobusų parkas“ 2020 m. spalio 22 d. raštą Nr. V2-95 „Dėl autobusų panaudojimo“, Šilalės

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

1. Perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“, juridinio asmens kodas

176523132, patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį 15 metų laikotarpiui Šilalės rajono

savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausantį, Savivaldybės biudžetinių įstaigų

patikėjimo teise valdomą turtą:

1.1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos patikėjimo teise valdomą mokyklinį

M2 klasės autobusą „Iveco 50C15V“, identifikavimo Nr. ZCFC50A2005797499, valstybinis Nr.

FGF502, inventorinis Nr. 201516, įsigijimo vertė – 36 115,62 Eur, likutinė (2020-11-30) – 0,00 Eur.

1.2. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės

autobusą „Iveco Daily“, identifikavimo Nr. ZCFC50A4205923361, valstybinis Nr. GEG341,

inventorinis Nr. 0151009, įsigijimo vertė – 32 941,38 Eur, likutinė (2020-11-30) – 0,00 Eur.

2. Įgalioti Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorių ir Šilalės Dariaus ir

Girėno progimnazijos direktorių pasirašyti Savivaldybės turto patikėjimo sutartį su uždarosios

akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriumi dėl šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto

perdavimo.

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).
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