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DĖL PRIIMAMO TURTO NAUDOJIMO PAGRINDIMO
Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.
T1-148 ,,Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ gautas turtas bus perduotas Šilalės rajono
mokykloms ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybai. Turtas bus naudojamas užtikrinti spartesnį
informacinių technologijų integravimą į ugdymo procesą, psichologinės, specialiosios ir specialiosios
pedagoginės pagalbos prieinamumą ir kokybę specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, kurti
visapusiškai patrauklią mokymo ir mokymosi aplinką švietimo įstaigoje, savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimui.

Skyriaus vedėja

Rasa Kuzminskaitė

A. Žąsytienė, tel. (8 449) 76135, el. p. akvilina.zasytiene@silale.lt

Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 2,
75138 Šilalė

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

Skyriaus duomenys:
Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys
Tel. (8 449) 76 121
El. p. rasa.kuzminskaite@silale.lt
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