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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022

m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T1-163 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 ir 7.1

papunkčius, atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2023 m. sausio 12 d. raštą

Nr. R-22 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus 2023 m. sausio 18 d. raštą Nr. AB6-90 (7.13.) „Dėl

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

1. Perduoti viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 10 metų pagal panaudos sutartį jos

įstatuose numatytai veiklai (organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti

paslaugas, panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą) vykdyti Šilalės

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 3,34 kv. m ploto patalpą,

pažymėtą indeksu R-13, su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais R-

1, R-2, R-14, negyvenamojoje patalpoje – administracinėse patalpose, unikalus Nr. 4400-1815-

4604:1831, pastate, kurio unikalus Nr. 8799-7000-3014, žymėjimas plane 1B3p, įsigijimo vertė –

800,94 Eur, likutinė vertė (2023-01-31) – 502,64 Eur, esančioje J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalėje.

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Savivaldybės

turto panaudos sutartį ir Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį,

perdavimo–priėmimo aktą su viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriumi dėl šio

sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka 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) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.
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