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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo įstatymo 27 straipsnio 2 ir 6 dalimis, įgyvendindama Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo

ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį, vykdydama Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. DĮV-824 „Dėl valstybei nuosavybės

teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“,

atsižvelgdama į Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 2022 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. B3-2364 (5.11 E) „Dėl sutikimo nurašyti turtą“, Šilalės

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

1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti valstybei

nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos, Šilalės miesto,

Šilalės kaimiškosios, Žadeikių seniūnijų patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą pagal

sąrašą (priedas).

2. Paskirti nurašomo turto likvidatoriais Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Žadeikių, Šilalės kaimiškosios, Šilalės miesto, Kvėdarnos seniūnijų seniūnus.

3. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių šio sprendimo 1

punkte nurodyto turto nurašymą įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

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

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 29 d. sprendimo

Nr. T1-283

priedas

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR

LIKVIDAVIMO SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas Turto

naudotojas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo

vertė,

Eur

Likutinė

vertė,

Eur

2022-

11-30

Įsigijimo

dokumento  data,

Nr., įstaigos

perdavusios turtą

pavadinimas

1 Kompiuteris

„OptiPlex GX520

Desktop Dell“

Žadeikių

seniūnija

1348378 1161,15 0,00 2007-07-12 Nr. 4T-

214

Turto valdymo ir

ūkio departamentas

prie LR vidaus

reikalų ministerijos

2007-07-12 Nr. 4T-

214

Turto valdymo ir

ūkio departamentas

prie LR vidaus

reikalų ministerijos

2 Saugaus duomenų

perdavimo

šifravimo –

komutavimo

įrangos komplektas

Žadeikių

seniūnija

01349507 1866,02 0,00

3 Kompiuteris

„OptiPlex GX520

Desktop Dell“

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

01348373 1161,12 0,00

4 Saugaus duomenų

perdavimo

šifravimo –

komutavimo

įrangos komplektas

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

01349503 1866,02 0,00

5 Multifunkcinis

aparatas „Minolta

PagePro1390MF“

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

01348943 273,40 0,00

6 Kompiuteris

„OptiPlex GX520

Desktop Dell“

Šilalės

miesto

seniūnija

01300154 1161,15 0,00

7 Saugaus duomenų

perdavimo

šifravimo –

komutavimo

įrangos komplektas

Šilalės

miesto

seniūnija

01300156 1866,02 0,00

8 Kompiuteris

„OptiPlex GX520

Desktop Dell“

Kvėdarnos

seniūnija

01348368 1161,15 0,00

9 Kompiuterinės

įrangos komplektas

Kvėdarnos

seniūnija

01630266 574,90 0,00 2003 m

Nr. 1K-048-15

LR finansų

ministerija

Iš viso ilgalaikio

materialiojo turto:

11090,93 0,00

______________________
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