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DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. G3-7 
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2019 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-356

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 2014 m. sausio 
30 d. sprendimą Nr. T2-29 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono 
savivaldybės viešajai bibliotekai“ ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 m. 
lapkričio 11 d. raštą Nr. 7-170 „Dėl panaudos būdu gautų patalpų 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 1 d. pratęsti 2014 
m. vasario 5 d. savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. G3-7 su Jurbarko rajono 
savivaldybės viešąja biblioteka dėl 38,06 kv. m negyvenamųjų patalpų Pašaltuonio kultūros namų 
pastate Alytaus g. 3, Pašaltuonio k., Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9498-3004-6010, patalpos 
pirmajame aukšte, pažymėtos indeksais 20, 21), panaudos.

2. Nustatyti panaudos terminą – iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.
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