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SPRENDIMAS 

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO JURBARKO 

RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI 

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. T2-53 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 

24 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos 2022 m. vasario 22 d. raštą Nr. SD-22-195 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės 

turtą“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Sutikti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą, kurio finansavimo šaltinis – 

valstybės biudžeto lėšos, perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms 

savivaldybės funkcijoms įgyvendinti pagal priedą (pridedamas). 

2. Perduoti perėmus savivaldybės nuosavybėn šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą 

Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų 

teikimą.  

3. Įgalioti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu 

pasirašyti su šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimu ir perdavimu susijusius dokumentus. 

 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos 

gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(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. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 



Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-53 

priedas 

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO ILGALAIKIO 

IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO BEI NEMATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Perduodamo turto pavadinimas 

Kiekis 

vnt. 

Vieneto 

įsigijimo 

vertė 

(eurais) 

Bendra 

likutinė 

vertė 2022 m. 

vasario 18 d. 

(eurais) 

Ilgalaikis materialusis turtas    

1. Stacionarusis kompiuteris Dell OptiPlex 7470 AiO 2 909,92 1 819,84 

 Iš viso: 2  1 819,84 

 

_________________ 

 


