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2021 m. rugpjūčio      d. Nr.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 m. liepos 30 d. prašymą Nr. 51 „Dėl

patalpų suteikimo“, 2021 m. liepos 30 d. prašymą Nr. 52 „Dėl panaudos sutarties nutraukimo“, Šilalės

r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2021 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. D2-4.2-185 „Dėl

sutikimo ir vertės pateikimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-152

„Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo

sutartį Viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“ priedo 1 lentelės (nekilnojamasis turtas) 4 punktą

ir jį išdėstyti taip:

            „4.  Patalpa, pažymėta indeksu 1-42,  8798-9001-8013  39,87 kv. m   15 893,16   9 088,40

             pastate – mokykloje, Liubarto g. 2,

             Pajūralio k., Kvėdarnos sen.,

             Šilalės r. sav.“

2. 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        

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto ir socialinės paramos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-152 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS

TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KVĖDARNOS AMBULATORIJAI“ PAKEITIMO
 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projekto tikslas – perduoti iš Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos patikėjimo

teise valdomą patalpą, pažymėta indeksu 1-42, kurios bendras plotas 39,87 kv. m, esančią pastate -

mokykloje, unikalus Nr. 8798-9001-8013, adresu Liubarto g. 2, Pajūralio k., Kvėdarnos sen., Šilalės

r. sav., valdyti turto patikėjimo teise VšĮ Kvėdarnos ambulatorijai medicinos punkto veiklai vykdyti.

             2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendim as.

Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 m. liepos 30 d. prašymai Nr. 51 „Dėl patalpų

suteikimo“, Nr. 52 „Dėl panaudos sutarties nutraukimo“, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijos 2021 m. rugpjūčio 17 d. raštas Nr. D2-4.2-185 „Dėl sutikimo ir vertės pateikimo“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

tvarkos aprašu, patvirtintu 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“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus parengtam Tarybos sprendimo projektui, bus pakeista Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės

teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Viešajai įstaigai Kvėdarnos

ambulatorijai“ priedo 1 lentelės (nekilnojamasis turtas) 4 eilutė.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Bus pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-

152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal

patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė           2021-08-17        Nijolė Marozienė
(pareigos)                                                      (parašas, data)              (vardas, pavardė)
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