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Šilalė

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“, 10.1.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero

Jauniaus gimnazijos 2020 m. vasario 12 d. raštą Nr. D2-4.2.-24 „Dėl pastatų perdavimo valdyti

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

1. Perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero

Jauniaus gimnazijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei

nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

apskaitomą nekilnojamąjį turtą, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Šilalės g. 37:

1.1. sporto inžinerinį statinį-stadioną, unikalus Nr. 4400-4232-5528, pažymėjimas plane b,

plotas – 3694,94 kv. m, įsigijimo vertė – 34 568,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 21 206,19

Eur;

1.2. sporto inžinerinį statinį-bėgimo taką, unikalus Nr. 4400-5062-4765, pažymėjimas

plane b1, plotas – 1416,25 kv. m, įsigijimo vertė – 14 587,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) –

8 948,59 Eur;

1.3. sporto inžinerinį statinį-lauko treniruoklių aikštelę, unikalus Nr. 4400-5062-4787,

pažymėjimas plane b3, plotas – 422,14 kv. m, įsigijimo vertė – 10 836,00 Eur, likutinė vertė (2020-

03-31) – 6 647,49 Eur;

1.4. sporto inžinerinius statinius-aikštelę, unikalus Nr. 4400-4242-5612, pažymėjimas

plane b4, plotas – 421,33 kv. m, įsigijimo vertė – 10 836,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) –

6 647,49 Eur;

1.5. sporto inžinerinius statinius-rutulio stūmimo sektorių, unikalus Nr. 4400-5062-4806,

pažymėjimas plane k2, plotas – 183,79 kv. m, įsigijimo vertė – 819,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-

31) – 502,43 Eur;

1.6. sporto inžinerinius statinius-šuolio į tolį sektorių, unikalus Nr. 4400-5062-4810,

pažymėjimas plane k3, plotas – 111,20 kv. m, įsigijimo vertė – 2 476,00 Eur, likutinė vertė (2020-

03-31) – 1 518,93 Eur;

1.7. sporto inžinerinius statinius-disko metimo sektorių, unikalus Nr. 4400-5062-4821,

pažymėjimas plane k5, ilgis – 56,77 m, įsigijimo vertė – 9 316,00, likutinė vertė (2020-03-31) –

5 715,02Eur;

1.8. kitus inžinerinius statinius-pandusą, unikalus Nr. 4400-5062-4776, pažymėjimas plane

b2, plotas – 70,35 kv. m, įsigijimo vertė – 729,65 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 447,63 Eur;

1.9. kitus inžinerinius statinius-privažiavimo kelią-aikštelę, unikalus Nr. 4400-4232-5539,

pažymėjimas plane b5, plotas – 280,39 kv. m, įsigijimo vertė – 48 297,00 Eur, likutinė vertė (2020-

03-31) – 29 628,43 Eur;
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1.10. kitus inžinerinius statinius-atvirą žiūrovų tribūną, unikalus Nr. 4400-5062-4832,

pažymėjimas plane k6, įsigijimo vertė – 1 052,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 645,36 Eur;

1.11. kitus inžinerinius statinius-tvorą, unikalus Nr. 4400-5062-4798, pažymėjimas plane

t7, ilgis – 176,66 m, įsigijimo vertė – 32 117,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 19 702,59 Eur;

1.12. kitus inžinerinius statinius-tvorą, unikalus Nr. 4400-4232-5571, pažymėjimas plane

t8, ilgis – 37,70 m, įsigijimo vertė – 9 537,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 5 850,60 Eur;

1.13. nuotekų šalinimo tinklus-drenažą, unikalus Nr. 4400-5062-4754, pažymėjimas plane

D, ilgis – 593,64 m, įsigijimo vertė – 110 324,00 Eur, likutinė vertė (2020-03-31) – 67 679,70 Eur;

1.14. nuotekų šalinimo tinklus-lietaus nuotekų tinklus, unikalus Nr. 4400-4232-5546,

pažymėjimas plane L, ilgis – 282,98 m, įsigijimo vertė – 54 426,00, likutinė vertė (2020-03-31) –

33 388,34 Eur.

2. Įpareigoti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorių įregistruoti VĮ

Registrų centre juridinį faktą dėl šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto.

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).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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