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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2

dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021

m. lapkričio 4 d. raštą Nr. SD-3448(1.6 E) ,,Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo

nuosavybės teise valdyti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms

savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu

Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį turtą – ADM

programą (1 vnt., įsigijimo vertė 511,35 Eur), inventorinis Nr. 112209.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, įsigaliojus Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo, Šilalės

rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir

priėmimo aktą.

3. Perduoti teisės aktų nustatyta tvarka šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, perėmus

jį Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, Šilalės švietimo pagalbos tarnybai.

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 ir socialinės paramos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Sprendimo projekto tikslas - sutikti perimti Šilalės

rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (švietimo

pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių

vykdymo organizavimas ir koordinavimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu

Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį turtą – ADM

programą. Perimamo turto bendra įsigijimo vertė 511,35 Eur. Tuo pačiu sprendimu nusprendžiama

perimtą Savivaldybės nuosavybėn nematerialųjį turtą perduoti Šilalės švietimo pagalbos tarnybai.

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

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m.

lapkričio 4 d. raštą Nr. SD-3448(1.6 E) „Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo nuosavybės

teise valdyti“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

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

juo įstatymu.

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

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus parengtam Tarybos sprendimo projektui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimu perdavus sprendimo projekto 1 punkte nurodytą turtą Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn, jis būtų perduotas Šilalės švietimo pagalbos tarnybai ir panaudojamas atliekant vaiko

elgesio ir emocijų sunkumų vertinimą.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė           2021-12-13      Nijolė Marozienė
(pareigos)                                                       (parašas, data)              (vardas, pavardė)
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