
 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-4
Ignalina

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio  30
punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,  Lietuvos Respublikos valstybės  ir  savivaldybių turto
valdymo, naudojimo  ir  disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 4 dalimis, Ignalinos rajono
savivaldybės  turto valdymo,  naudojimo ir  disponavimo juo tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-236  „Dėl Ignalinos rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo patvirtinimo“,  9.2 papunkčiu ir 13 punktu,  atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos   direktoriaus  2020  m.  sausio  3  d.  įsakymą   Nr.  VT-3  „Dėl  turto  pripažinimo
nereikalingu“  ir  į  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Didžiasalio  komunalinės  paslaugos“  2019  m.
gruodžio  27 d. raštą Nr. R-197 „Dėl dokumentų pateikimo“, Ignalinos  rajono savivaldybės  taryba
n u s p r e n d ž i a:

1.  Perduoti  uždarajai  akcinei  bendrovei  „Didžiasalio  komunalinės  paslaugos“
dvidešimčiai metų valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijai vykdyti Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  patikėjimo teise valdomą
ilgalaikį  materialųjį  turtą  –  887,61 kv. m (tarp jų 690,40 kv. m rūsys) negyvenamąsias  patalpas
(kadastrinių matavimų byloje registro Nr. 90/101165, pastatas pažymėtas plane 1N4p, unikalus Nr.
4598-3008-3010, patalpų šifras 104-1 (3,33 kv. m), 104-2 (19,02 kv. m), 104-3 (5,91 kv. m), 104-4
(1,09 kv. m), 104-5 (2,20 kv. m), 105-1 (12,81 kv. m), 105-2 (18,53 kv. m), 111-1 (15,0 kv. m), 111-
2 (1,60 kv. m), 111-3 (12,76 kv. m), 111-4 (1,75 kv. m), 108-3 (13,35 kv. m), 108-2 (13,26 kv. m),
108-4 (3,09 kv. m), 108-1 (8,43 kv. m), 107-3 (27,49 kv. m), a-12 (4,42 kv. m), a-7 (26,05 kv. m),
107-1 (4,14 kv. m), 107-2 (2,98 kv. m),  įsigijimo vertė – 26 387,06 Eur, likutinė vertė 2019 m.
gruodžio 1 d. – 18 552,16),  esančias adresu: Pupienos g. 3, Didžiasalis, Ignalinos r. sav.

2.  Įgalioti  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorių,  o  jo  nesant  –
Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  pavaduotoją  pasirašyti  sprendimo  1
punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą.
              Šis sprendimas  per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos  Panevėžio  apygardos  skyriui  (Respublikos  g.  62,  35158  Panevėžys) Lietuvos
Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka,
Regionų  apygardos  administracinio  teismo  Panevėžio  rūmams  (Respublikos  g.  62,  35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                       Justas Rasikas


