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Skuodo rajono savivaldybės administracijai

2022-03Nr.
Į 2022-03-16 Nr. (4.1.14)R2-546

DĖL LEIDIMO NURAŠYTI VALSTYBEI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neprieštarauja, kad Skuodo rajono
savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu1, nurašytų
pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti turtą, nurodytą Skuodo rajono savivaldybės administracijos
rašte2.

Ministerijos kancleris

Rolandas Kvietkauskas

Justa Kalinauskienė, +370 608 47618, justa.kalinauskiene@lrkm.lt

1

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 ,,Dėl pripažinto nereikalingu
arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
2 2022 m. kovo 16 d. raštas Nr. (4.1.14)R2-546 ,,Dėl leidimo nurašyti valstybei priklausantį turtą“
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