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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu 2 dalies 26

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20

straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės

pagalbos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 11 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Valstybės ir

savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014

m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 94.5 ir 104.1 papunkčius, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. DĮV-32 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ ir Rusijos

Federacijos karinių pajėgų vykdomus didelio masto karinius veiksmus Ukrainoje, Šilalės rajono

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

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai perduoti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

draugijai neatlygintinai nuosavybėn skubiai humanitarinei pagalbai Ukrainai teikti Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu administracijos apskaitomą turtą – dyzelinį

šildytuvą BV170E, inventorinis numeris 1610007, įsigijimo metai – 2013, įsigijimo vertė – 1 448,04

Eur, likutinė vertė – 120,36 Eur (2023-01-31).

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su

nevyriausybinės organizacijos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos valdybos pirmininku sutartį

ir perdavimo–priėmimo aktą 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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