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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI
IR DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS
ADMINISTRACIJOS PAKRUOJO SENIŪNIJAI
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2019 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T-297 ,,D÷l Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pakruojo rajono
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašu, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Pakruojo seniūnijos 2020 m.
vasario 27 d. raštą Nr. S-61 (1.6) „D÷l garažo perdavimo seniūnijai patik÷jimo teise“, į Pakruojo
rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus siūlymą (Pakruojo rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. AV-148 „D÷l savivaldyb÷s turto
pripažinimo nereikalingu“), Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
Perduoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį ir šiuo metu Pakruojo
rajono savivaldyb÷s administracijos patik÷jimo teise valdomą turtą – negyvenamąją patalpą-garažo
boksą (unikalus Nr. 6598400700290041, adresas: Vasario 16-osios g. 26-318, Pakruojis, bendras
plotas 20,65 kv. m) – valdyti, naudoti ir disponuoti juo patik÷jimo teise Pakruojo rajono savivaldyb÷s
administracijos Pakruojo seniūnijai (biudžetin÷s įstaigos filialas, kodas 188693256) jos įstatuose
(nuostatuose) nustatytai veiklai (funkcijoms) vykdyti (įgyvendinti).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas,
pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaip÷dos
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaip÷da), Panev÷žio (Respublikos g. 62, 35158 Panev÷žys) arba Šiaulių
(Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną m÷nesį nuo skundžiamo individualaus teis÷s akto
įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DöL
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR
DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS
ADMINISTRACIJOS PAKRUOJO SENIŪNIJAI“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-12
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Pakruojo rajono savivaldyb÷ (toliau – savivaldyb÷) gavo savivaldyb÷s administracijos
Pakruojo seniūnijos (toliau – Pakruojo seniūnija) 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. S-61 (1.6) „D÷l
garažo perdavimo seniūnijai patik÷jimo teise“ (toliau – raštas), kuriame Pakruojo seniūnija
informuoja, apie patalpų, tinkamų turto sand÷liavimui, poreikį.
Savivaldyb÷s administracijos direktorius, atsižvelgdamas į gautą Pakruojo seniūnijos raštą,
į savivaldyb÷s administracijos Komisijos pasiūlymams valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto klausimais
teikti (toliau – komisija) siūlymą (komisijos 2020 m. kovo 10 d. pos÷džio protokolo Nr. PVTP-2(34.45) priedas), pripažino savivaldyb÷s turtą – negyvenamąją patalpą-garažo boksą (unikalus Nr.
6598400700290041, adresas: Vasario 16-osios g. 26-318) – nereikalingu savivaldybei ir (ar)
savivaldyb÷s administracijai funkcijoms (valstyb÷s ar savivaldyb÷s) įgyvendinti ir pasiūl÷
savivaldyb÷s tarybai perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patik÷jimo teise min÷tą turtą Pakruojo
seniūnijai (biudžetin÷s įstaigos filialas, kodas 188693256) jos įstatuose (nuostatuose) nustatytai
veiklai (funkcijoms) vykdyti (įgyvendinti) (Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. AV-148 „D÷l savivaldyb÷s turto pripažinimo
nereikalingu“).
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkte nurodoma,
kad išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija yra sprendimų d÷l disponavimo savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančiu turtu pri÷mimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu
priimtuose kituose teis÷s aktuose.
Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldyb÷ms nuosavyb÷s teise priklausančio
turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-297 ,,D÷l
Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s
teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo III skyriuje aprašoma
Pakruojo rajono savivaldyb÷s turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patik÷jimo teise
procedūra.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Nesiūloma.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti
ar pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
Nesiūloma.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.

Sprendimo projekto įgyvendinimui l÷šų poreikio n÷ra.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250
„D÷l Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstyb÷s ir savivaldybių turto
nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintu Pripažinto nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti valstyb÷s ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo
tvarkos aprašu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos (toliau – administracija) Komisija
pasiūlymams valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto klausimais teikti 2020 m. kovo 9 d. pos÷džio metu
išnagrin÷jo administracijos Pakruojo seniūnijos 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. S-61 (1.6) „D÷l garažo
perdavimo seniūnijai patik÷jimo teise“ ir pateik÷ siūlymą administracijos direktoriui pripažinti
savivaldyb÷s turtą – negyvenamąją patalpą-garažo boksą (unikalus Nr. 6598400700290041, adresas:
Vasario 16-osios g. 26-318, Pakruojis) nereikalingu ir siūlyti savivaldyb÷s tarybai perduoti jį valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patik÷jimo teise administracijos Pakruojo seniūnijai.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliktinas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.
12. Pridedami dokumentai:
12.1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Pakruojo seniūnijos 2020 m. vasario 27
d. raštas Nr. S-61 (1.6) „D÷l garažo perdavimo seniūnijai patik÷jimo teise“, 1 lapas.
12.2. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Komisijos pasiūlymams valstyb÷s ir
savivaldyb÷s turto klausimais teikti 2020 m. kovo 10 d. pos÷džio protokolas Nr. PVTP-2-(34.45), 3
lapai.
12.3. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo
Nr. AV-148 „D÷l savivaldyb÷s turto pripažinimo nereikalingu“ elektroninio dokumento nuorašas, 2
lapai.
12.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 3 lapai.
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