
  

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PATALPŲ VYTĖNŲ G. 53A, PILIES I K., JURBARKO R. SAV. PERDAVIMO

PANAUDOS PAGRINDAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI
BIBLIOTEKAI

2022 m. sausio 27 d. Nr. T2-14

Jurbarkas

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 16 straipsnio  2  dalies
26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
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“,  9.1  ir  16.1 papunkčiais,
atsižvelgdama į  Jurbarko rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos 2022 m. sausio 10 d.  raštą
Nr. 7-6 „Dėl patalpų perdavimo bibliotekai“ ir Pilies kaimo bendruomenės 2022 m. sausio 5 d.
raštą Nr. 1 „Dėl patalpų bibliotekai“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Leisti  Jurbarko  rajono  savivaldybės  administracijai  perduoti  panaudos  pagrindais
Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančias,  administracijos  patikėjimo  teise  valdomas  64,55  kv.  m  ploto  negyvenamąsias
patalpas pastate – darželyje-mokykloje (patalpos, pažymėtos indeksais 28 ir 22), pastate, plane
pažymėtame 1C1p,  unikalus  Nr. 9497-9008-8012 Vytėnų g.  53A, Pilies  I  k.,  Jurbarko r. sav.,
bibliotekos veiklai.

2. Įgalioti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartį ir kitus
dokumentus, susijusius su sprendimo 1 punkte nurodyto turto panauda.

3. Nustatyti:
3.1. patalpų panaudos sutarties terminą – iki 2032 m. sausio 1 d.;
3.2. kad panaudos gavėjui leidžiama pagerinti patalpas, pritaikant jas savo veiklai.
4.  Pripažinti  nuo 2022 m.  gegužės  1  d.  netekusiu  galios  Jurbarko rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. T2-255 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais
Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos
gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu:
Laisvės  al.  36,  Kaunas)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g.  8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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