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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“, 10.1.1, 10.1.2 papunkčiais, atsižvelgdama į Šilalės sporto mokyklos 2022 m.

gegužės 2 d. raštą Nr. S6-59-(1.8) „Dėl pastato ir jam priklausančių inžinerinių statinių perdavimo“,

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus 2022 m.

gegužės 9 d. raštą Nr. AB6-253(7.13) „Dėl duomenų pateikimo apie turto vertes“, 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 sporto mokyklai jos

nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir

šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijoje apskaitomą turtą:

1.1. pastatą – sporto mokyklą, unikalus Nr. 8799-0010-9027, žymėjimas plane 2C1p,

bendras plotas 869,66 kv. m, įsigijimo vertė – 480 229,93 Eur, likutinė vertė (2022-05-31) –

327 445,69 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarna, Žalioji g. 7A;

1.2. kitą inžinerinį statinį – aikštelę su bordiūru, unikalus Nr. 8799-0010-9049, žymėjimas

plane b, įsigijimo vertė – 3 167,00 Eur, likutinė vertė (2022-05-31) – 0,00 Eur, esantį Šilalės r. sav.,

Kvėdarna, Žalioji g. 7A;

1.3. kito inžinerinio statinio – sporto aikštelės, unikalus Nr. 8796-9008-0013, žymėjimas

plane k1-1705 kv. m, esančios Šilalė, J,. Basanavičiaus g. 21C, esminio pagerinimo darbus, kurių

įsigijimo vertė – 42 720,91 Eur, likutinė vertė (2022-05-31) – 42 720,91 Eur.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Šilalės sporto

mokyklos 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 paskelbimo 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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