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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko 
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
tvarkos“, 16.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 
25 d. sprendimą Nr. T2-318 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ ir Jurbarko rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos 2019 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. 7-169 „Dėl panaudos būdu gauto turto 
sutarties termino pratęsimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuo 2020 m. sausio 2 d. pratęsti 2008 
m. spalio 2 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartį Nr. G1-153 su Jurbarko 
rajono savivaldybės viešąja biblioteka dėl skaitmeninio vaizdo projektoriaus „Optoma EP7150“, 1 
vnt., inventorinis Nr. 01420883, kaina – 693,07 Eur, panaudos.

2. Nustatyti panaudos terminą – iki 2026 m. gruodžio 31 d. 
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.
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