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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4

punktu, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. birželio 15 d. raštą Nr. SD-

1976(1.6E) ,,Dėl turto perdavimo nuosavybės teise valdyti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms

(savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymuisi pagal privalomojo švietimo

programas užtikrinti, švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko

minimaliosios priežiūros priemonių vykdymui organizuoti ir koordinuoti) įgyvendinti valstybei

nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise

valdomą materialųjį turtą – elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintines (33 vnt., vieneto

įsigijimo kaina – 4,23 Eur, bendra vertė – 139,59 Eur) ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-

osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencijas (117 vnt., vieneto įsigijimo kaina –

4,04 Eur, bendra vertė – 472,68 Eur, kurių inventoriniai numeriai nuo IT-018314/1 iki IT-

018314/117.

2. Nustatyti, kad Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas

vykdant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą bei savivaldybės švietimo įstaigų lietuvių

kalbos ir literatūros pamokose.

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, įsigaliojus Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo, Šilalės

rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo

aktą.

4. Perduoti, perėmus šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn, švietimo įstaigoms pagal Turto, perduodamo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašą (priedas).

5. 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

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 29 d. sprendimo

Nr. T1-179

priedas

TURTO, PERDUODAMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR

DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Švietimo įstaigos

pavadinimas

USB

atmintinė su

elektroninio

žodyno

kopijomis

(vnt.)

Vieneto

kaina

Eur su

PVM

Suma

Eur su

PVM

„Dabartinės

lietuvių kalbos

žodyno” 8-osios

elektroninės

versijos

kompiuterių

programos

licencija (vnt.)

Vieneto

kaina

Eur su

PVM

Suma

Eur su

PVM

1. Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazija,

juridinio asmens 

kodas

190328688

12 4,23 50,76 40 4,04 161,60

2. Šilalės r. 

Kvėdarnos 

Kazimiero 

Jauniaus 

gimnazija, 

juridinio asmens 

kodas 190329594

8 4,23 33,84 29 4,04 117,16

3. Šilalės Dariaus ir 

Girėno 

progimnazija, 

juridinio asmens 

kodas 190328873

13 4,23 54,99 48 4,04 193,92

33 x 139,59 117 x 472,68

___________________________
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