
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS 

SUTARTIES NR. G1-152 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA 
BIBLIOTEKA PRATĘSIMO 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-354

Jurbarkas

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. liepos 
26 d. sprendimą Nr. T2-235 „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. G1-152 su Jurbarko 
rajono savivaldybės viešąja biblioteka dėl šio turto panaudos: 

1.1. tarnybinės stoties IBM System, 1 vnt., inventorinis Nr. 01410871, kaina – 3 427,43 
Eur;

1.2. adatinio spausdintuvo Citizen CD-S501, 1 vnt., inventorinis Nr. 070-5657B, kaina – 
204,03 Eur;

1.3. nepertraukiamo maitinimo šaltinio IBM UPS 1500THV, 1 vnt., inventorinis Nr. 
01420872, kaina – 373,19 Eur;

1,4. Oracle Database Standart Edition vienprocesorinio serverio licencijos, 1 vnt., 
inventorinis Nr. 01030258, kaina – 3 144,11 Eur;

1.5. brūkšninio kodo skaitytuvų Bitatek PLS-2100, 5 vnt., inventorinis Nr. 070-5658, 
vieneto kaina – 81,00 Eur, suma – 405,00 Eur. 

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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