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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO
TEISE
2018 m. lapkričio 27 d. Nr. T-VIIIVarėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 2 dalimis, Savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-VI-344 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į
įgyvendintą projektą Nr. LT-PL-1R-012 „Šeimų stiprinimas pasienio bendruomenių kūrimui“,
Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Perduoti Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise:
1.1. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijai – šaligatvį (inventorinis Nr.1203100884, unikalus
Nr. 4400-4733-8732, statybos metai – 2017, įsigijimo savikaina – 15 882,70 Eur, likutinė vertė –
15 882,70 Eur), esantį Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 31;
1.2. Varėnos socialinių paslaugų centrui – treniruoklį (inventorinis Nr. 016001249,
įsigijimo savikaina – 292,23 Eur, be likutinės vertės);
1.3. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai – 18,23 kub. m
malkų (įsigijimo savikaina – 583,36 Eur).
2. Įgalioti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant –
Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti sprendimo 1
punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO
TEISE
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-11-07
Varėna

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai Buvo įgyvendintas projektas Nr. LT-PL1R-012 „Šeimų stiprinimas pasienio
(paskatinusios rengimą priežastys).
bendruomenių kūrimui“. Jo metu buvo
rekonstruota sporto aikštelė, esanti J.
Basanavičiaus g. 31, Varėnoje, bei šalia
jos įrengtas šaligatvis. Šį šaligatvį
siūloma perduoti Varėnos „Ąžuolo“
gimnazijai valdyti patikėjimo teise, nes
minėta įstaiga patikėjimo teise valdo
sporto aikštelę.
Varėnos rajono savivaldybės seniūnai
savo seniūnijų teritorijose išpjauna
medžius ir gauta malkinė mediena
užpajamuojama.
Šiuo
metu
yra
seniūnijose
užpajamuota
Varėnos
malkinė mediena, kurią sprendimo
projektu siūloma perduoti Varėnos rajono
savivaldybės priešgaisrinės apsaugos
tarnybai.
Taip pat siūloma perduoti treniruoklį
Varėnos socialinių paslaugų centrui. Jis
buvo įgytas VO „Ištieskime ranką vaikui“
iš projekto lėšų.
Šiuo metu galiojančios ir teikiamu
klausimu
siūlomos
naujos
teisinio
reguliavimo nuostatos.
Suderinamumas su galiojančiais teisės Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
norminiais aktais.
dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
10 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 1, 2
dalimis, Savivaldybės turto perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo
teise
tvarkos
aprašu,
patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. birželio 3 d. sprendimu
Nr. T-VI-344 ,„Dėl Savivaldybės turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise tvarkos aprašo

3.
4.

Turto
valdymo
skyriaus
pavaduotoja Violeta Valūnienė

vedėjo
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5.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina
pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą
projektą.
6.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui
įgyvendinti
ir
projekto
atitiktis
savivaldybės strateginiam plėtros planui.
7.
Derinimas su kitais subjektais, kai
klausimas susijęs su jų veiklos sritimi.
8.
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės
akto padariniai, kokių priemonių būtina
imtis, siekiant pastarųjų išvengti.
9.
Teisės akto sukeliamos administracinės
naštos vertinimas.
10. Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis
vertinimas.
11. Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą Teisės
aktų registre (TAR) ir Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).

tvirtinimo“.
-

Nevertinamas
Neskelbti

12.

Aplinkybės,
pateisinančios
klausimo nagrinėjimo neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo vėlavimo
priežastis (jei teikiamas papildomas
klausimas):
13. Suderinta DVS „Kontora“ su specialistais: Bendrojo bei Teisės ir civilinės
su padaliniu, atsakingu už valstybinės kalbos metrikacijos skyrių specialistais
kontrolę ir dokumentų valdymą, teisininku ir
savivaldybės administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
14. Priimto sprendimo paskirstymas (kam 1 – Turto valdymo skyriui, 1 –
pateikti sprendimų kopijas (nuorašus), Buhalterinės apskaitos skyriui, 1 –
Varėnos socialinių paslaugų centrui, 1 kokiu būdu).
Varėnos
rajono
savivaldybės
priešgaisrinės apsaugos tarnybai, 1 –
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijai, 1 –
Biudžetinių
įstaigų
ir
seniūnijų
buhalterinės apskaitos skyriui
15. Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas).

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Violeta Valūnienė
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