JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-89
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 punktu ir atsižvelgdama į
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 m. kovo 13 d. raštus Nr. 28, 29, 30, 31 ir
32 „Dėl patalpų panaudos sutarties termino pratęsimo“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos
2018 m. kovo 14 d. raštą Nr. S-19 „Dėl patalpų panaudos sutarties termino pratęsimo“, 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 negyvenamąsias patalpas bibliotekos
veiklai:
1.1. 90,94 kv. m bendro ploto patalpas kultūros namų su administracinėmis patalpomis
pastate, Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9497-5005-1013, pastatas,
pažymėtas plane 1C2p, patalpos antrajame aukšte, pažymėtos indeksais 2-18, 2-21 ir 16,30 kv. m
bendro naudojimo patalpos);
1.2. 54,84 kv. m bendro ploto patalpas administraciniame pastate, Mokytojų g. 3,
Jurbarkų k., Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9498-9012-6017, pastatas, pažymėtas plane 1B2p,
patalpos pirmajame aukšte, pažymėtos indeksais 3, 4 ir 8,46 kv. m bendro naudojimo patalpos);
1.3. 72,58 kv. m bendro ploto patalpas administraciniame pastate, Kaštonų g. 2,
Raudonė, Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9497-6003-3010, pastatas, pažymėtas plane 1B2p,
patalpos antrajame aukšte, pažymėtos indeksais 2-9, 2-10 ir 8,62 kv. m bendro naudojimo
patalpos);
1.4. 60,65 kv. m bendro ploto patalpas administraciniame pastate, Vilties g. 26,
Žindaičių k., Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9497-1005-0018, pastatas, pažymėtas plane 1B2p,
patalpos antrajame aukšte, pažymėtos indeksais 16, 17, 18, 19 ir 10,96 kv. m bendro naudojimo
patalpos);
1.5. 90,24 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas-įstaigą, Nemuno g. 39-3,
Smalininkų m. Jurbarko r. sav. (unikalus Nr. 9494-0002-4015:0003, pastatas, pažymėtas plane
1A2/p).

2. Leisti Jurbarko r. Jurbarkų darželiui-mokyklai perduoti panaudos pagrindais Jurbarko
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančias, darželio patikėjimo teise valdomas 53,30 kv. m bendro ploto negyvenamąsias
patalpas darželio-mokyklos Rotulių pastate, Pėsčiųjų tako g. 8, Rotulių k., Jurbarko r. sav.
(unikalus Nr. 9497-0008-5012, pastatas, pažymėtas plane 1C2p, patalpos antrajame aukšte,
pažymėtos indeksais 1-12, 1-13 ir 5,30 kv. m bendro naudojimo patalpos) bibliotekos veiklai.
3. Įgalioti:
3.1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartį ir kitus
dokumentus, susijusius su sprendimo 1 punkte nurodyto turto panauda;
3.2. Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktorių pasirašyti sutartį ir kitus
dokumentus, susijusius su sprendimo 2 punkte nurodyto turto panauda.
4. Nustatyti:
4.1. patalpų panaudos sutarties terminą – iki 2028 m. kovo 1 d.;
4.2. kad panaudos gavėjui leidžiama pagerinti patalpas, pritaikant jas savo veiklai.
5. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d.
sprendimą Nr. T2-123 „Dėl turto panaudos“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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