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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KREIPIMOSI Į VALSTYBĖS ĮMONĘ TURTO BANKĄ DĖL NEKILNOJAMOJO
TURTO KLAIPĖDOS G. 78, VIEŠVILĖS MSTL., JURBARKO R. SAV. PERĖMIMO
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2020 m. kovo 5 d. Nr. T2-63
Jurbarkas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 48
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 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. T2338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos“ 8.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Viešvilės miestelio bendruomenės
prašymą, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Kreiptis į valstybės įmonę Turto banką dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo
metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78,
Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn
savarankiškosioms funkcijoms (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų
įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis)
įgyvendinti
1.1. pastato – globos namų, unikalus Nr. 9491-7000-2016;
1.2. pastato – garažo, unikalus Nr. 9491-7000-2038;
1.3. pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. 9491-7000-2068;
1.4. kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių: aikštelės – 1b, aikštelės – 2b, unikalus Nr.
4400-0291-8465.
2. Įgalioti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu
pasirašyti su sprendimo 1 punkte nurodyto turto perėmimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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