Projektas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL 2014 M. BIRŽELIO 16 D. SAVIVALDYBöS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR.
2014-06-16/001, SUDARYTOS SU LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRU,
NUTRAUKIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Linkuvos socialinių paslaugų centro 2020 m. sausio 23 d. raštą
Nr. S-12 „D÷l Pakruojo rajono savivaldybei priklausančio turto valdymo“, į Linkuvos specialiosios
mokyklos 2020 m. vasario 10 d. raštą Nr. S-6 (1.8.) „D÷l turto nereikalingu pripažinimo“, Pakruojo
rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Nutraukti prieš terminą (nuo 2020 m. balandžio 13 d.) 2014 m. birželio 16 d. Savivaldyb÷s
turto panaudos sutartį Nr. 2014-06-16/001, sudarytą su Linkuvos socialinių paslaugų centru.
2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2014 m. geguž÷s 29 d.
sprendimą Nr. T-179 „D÷l Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto
perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Linkuvos socialinių paslaugų
centrui“.
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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Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Linkuvos socialinių paslaugų centro (toliau –
centras) 2020 m. sausio 23 d. raštą Nr. S-12 „D÷l Pakruojo rajono savivaldybei priklausančio turto
valdymo“, kuriame centras informuoja, kad 2014 m. birželio 16 d. Savivaldyb÷s turto panaudos
sutartimi Nr. 2014-06-16/001 (toliau – panaudos sutartis) centrui panaudos pagrindais buvo perduotas
Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantis ir šiuo metu Linkuvos specialiosios
mokyklos patik÷jimo teise valdomas turtas – pastato-bendrabučio (unikalus Nr. 659750034011,
adresas: Vaškų g. 7A, Linkuva, Pakruojo r. sav.) patalpos, kurios patalpų išd÷stymo plane nurodytos
simboliais 3-5–3-36 (bendras patalpų plotas 239,12 kv. m) (toliau – patalpos), – centro nuostatuose
nustatytai veiklai vykdyti – teikti socialin÷s globos paslaugas likusiems be t÷vų globos vaikams
(centro padalinio Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ įkūrimui). Šiuo metu patalpose yra
vykdoma centro padalinio Mamos ir vaiko namų veikla.
2019 m. birželio 27 d. Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-193 „D÷l
Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“
panaikinimo ir Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Mamos ir vaiko namų įsteigimo“ buvo
nuspręsta panaikinti centro padalinį Samariečių vaikų globos namus „Naminukas“ (nuo 2019 m.
rugpjūčio 29 d.) ir įsteigti centro padalinį Mamos ir vaiko namus (nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d.).
Atsižvelgiant į išd÷stytą informaciją ir į tai ,kad centras nebevykdo panaudos sutartyje
nurodytos veiklos, parengtas Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimo projektas d÷l panaudos
sutarties nutraukimo. Nutraukus panaudos sutartį, Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymu min÷tos patalpos bus perduotos panaudos pagrindais centrui jo nuostatuose
nustatytai veiklai (funkcijoms) vykdyti (įgyvendinti).
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 4 dalyje nurodoma, kad jeigu
teis÷s aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų d÷l tokių įgaliojimų
vykdymo pri÷mimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldyb÷s tarybai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad
savivaldyb÷s tarybos priimtus teis÷s aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldyb÷s
taryba.
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.
Sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos 2014 m. geguž÷s 29 d. sprendimą Nr. T-179 „D÷l Pakruojo rajono savivaldybei nuosavyb÷s

teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Linkuvos
socialinių paslaugų centrui“.
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.
N÷ra.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliktinas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Linkuvos specialioji mokykla neprieštarauja, kad Linkuvos socialinių paslaugų centras
toliau vykdytų savo veiklą min÷tose patalpose ir siūlo Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriui aiškinamajame rašte nurodytas patalpas perduoti panaudos pagrindais 5 (penkerių) metų
laikotarpiui Linkuvos socialinių paslaugų centrui jo nuostatuose nustatytoms veikloms vykdyti
(įgyvendinti) (Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-6
„D÷l savivaldyb÷s turto pripažinimo nereikalingu“).
12. Pridedami dokumentai:
12.1. Linkuvos socialinių paslaugų centro 2020 m. sausio 23 d. raštas Nr. S-12 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldybei priklausančio turto valdymo“, 1 lapas.
12.2. Linkuvos specialiosios mokyklos 2020 m. vasario 10 d. raštas Nr. S-6 (1.8.) „D÷l turto
nereikalingu pripažinimo“, 3 lapai.
12.3. 2014 m. birželio 16 d. Savivaldyb÷s turto panaudos sutartis Nr. 2014-06-16/001, 2
lapai.
12.4. 2014 m. birželio 16 d. Turto, perduodamo pagal 2014 m. birželio 16 d. Savivaldyb÷s
turto panaudos sutartį Nr. 2014-06-16/001, perdavimo ir pri÷mimo aktas Nr. 2014/001, 1 lapas.
12.5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 3 lapai.
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