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2020 m.                       d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo įstatymo 27 straipsnio 2, 6 dalimis, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto

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“, 12.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. DĮV-62 „Dėl valstybei

nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Materialinių

išteklių ir logistikos grupės 2020 m. sausio 27 d. raštą Nr. 9.4-166(6.2E) „Dėl turto nurašymo“,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. kovo 12 d. raštą Nr. ((15.26E)-5K-2001143)-

6K-2001475 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti ir jo nurašymo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo ir sugedimo

netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės

patikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais

naudojamą turtą be likutinės vertės pagal Nurašomo ir likviduojamo valstybei nuosavybės teise

priklausančio turto, perduoto Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, sąrašą (priedas).

2. Paskirti nurašomo turto likvidatoriumi Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės

tarnybos viršininką.

3. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27

d. įsakymo Nr. DĮV-955 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nereikalingo arba

netinkamo (negalimo) naudoti turto apžiūros, nurašymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“ 1

punkte nurodytą komisiją įforminti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nurašymą Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

     projektų antikorupcinio

     vertinimo taisyklių

     2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 

panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Leisti nurašyti ir likviduoti dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamą

naudoti, valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise

valdomą, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamą, turtą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. DĮV-62 „Dėl valstybei nuosavybės teise

priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ ir gavus

rašytinius valstybės įstaigų, perdavusių turtą, sutikimus: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Materialinių išteklių ir logistikos grupės 2020 m.

sausio 27 d. raštą Nr. 9.4-166(6.2E) „Dėl turto nurašymo“, Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos 2020 m. kovo 10 d. raštą Nr. ((15.26E)-5K-2001143)-6K-2001475 „Dėl ilgalaikio

materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, 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“. 

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus sprendimo projektui teisės aktų nustatyta tvarka bus nurašomas ir likviduojamas

netinkamas naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Nėra

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė                 2020-03-17 Jadvyga Šerpytienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)



                                                                                           Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                           2020 m. kovo      d. sprendimo Nr. T1-

                                                                                           priedas

NURAŠOMO IR LIKVIDUOJAMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE

PRIKLAUSANČIO TURTO, PERDUOTO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI, SĄRAŠAS

Ilgalaikis materialusis turtas:

Eil.

Nr.
Turto pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo

metai

Įsigijimo

vertė,

Eur

Likutinė

vertė, Eur

2019-12-31

1

Garsinis šviesinis signalinės įrangos

komplektas (stiprintuvas AS320,

garsiakalbis AL257, švyturėlis, 3 vnt.)

201403 2009 549,12 0,00

2

Gaisrinis automobilis (autocisterna) AC-

40(130)63B, markė ZIL, modelis 130,

valstybinis Nr. ZLG 924, gam.1991 m.,

benzinas, variklio tūris 6000 kub. cm

201402 2009 13 984,59 0,00

3

Kompiuterinės įrangos komplektas:

sisteminis blokas, monitorius,

spausdintuvas, UPS, modemas,

MIKROSOFT OFICE XP PRO licencija

33-013800012 2003 1 175,57 0,00

4

Priešgaisrinis automobilis markė/modelis

GAZ-53, valstybinis Nr.ZLG-918, gamybos

metai - 1987, benzinas, variklio tūris

neregistruotas,  kėbulo

Nr.531200H1023461

33-01510003 1991 3 094,59 0,00

5

Priešgaisrinis automobilis markė/modelis

GAZ-53, valstybinis Nr.ZLG-916, gamybos

metai - 1984, benzinas, variklio tūris

neregistruotas,  kėbulo Nr.0799933

33-01510007 1991 4 928,17 0,00

6

Priešgaisrinis automobilis, markė/modelis

GAZ-66, valstybinis Nr.ZLG-921, gamybos

metai - 1976, benzinas, variklio tūris -

neregistruotas,  kėbulo Nr.0056064

33-01510008 1991 331,61 0,00

                                                        Iš viso ilgalaikio materialiojo turto: 24 063,65 0,00 8604,43

____________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS PANAUDOS PAGRINDAIS

NAUDOJAMO, TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė Jadvyga Šerpytienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina



2

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Turto valdymo ir ekonomikos

skyriaus vyresn. specialistė 

Jadvyga Šerpytienė 

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Martynas Remeikis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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