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DĖL SUTIKIMO PERIMTI ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
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Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atsižvelgdama į Jurbarko rajono
savivaldybės 2021 m. kovo 10 d. raštą Nr. R4-31E-461 ,,Dėl patikslintos informacijos pateikimo“,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių
funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) įgyvendinti šiuo
metu Jurbarko rajono savivaldybei priklausantį turtą, įgytą įgyvendinant projektą „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragės regione“
(projekto Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001) (priedas).
2. Įsipareigoti:
2.1. turtą naudoti veikloje ne trumpiau kaip 5 metus po projekto „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ (projekto Nr.
05.4.1-LVPA-R-821-71-0001) pabaigos;
2.2. 5 metus po projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ (projekto Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001) finansavimo
pabaigos neįkeisti, neperleisti, neparduoti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti intelektinių ar daiktinių
teisių į turtą be įgyvendinančiosios institucijos rašytinio sutikimo ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose,
be Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos
rašytinio sutikimo.
3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu
pasirašyti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perduodamo turto sąraše (priedas) nurodyto turto
perdavimo–priėmimo aktą.
4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba
Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).
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Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Pavadinimas
Informaciniai stendai, pritaikyti
neįgaliesiems
Informaciniai stendai (7
mediniai, 6 informaciniai stendai
miestui, 4 mediniai stendai (visu
ūgiu), 2 atminimo lentos)
Kelio, dviračių ir vandens trasų
ženklai

Kiekis
(vnt.)

Kaina, Eur
be PVM

Suma, Eur
be PVM

Suma, Eur
su PVM

25

965,29

24 132,25

29 200,02

19

1 039,47

19 750,00

23 897,50

63

125,57

7 911,00

9 572,31

4.

Pėsčiųjų trasų ženklai (rodyklės)

35

616,57

21 580,00

26 111,80

5.

Dviračių trasos ženklai

35

71,97

2 518,95

3 047,93

Iš viso:

91 829,56
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