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Prienų rajono savivaldybės tarybai
SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS
1 D. SPRENDIMO NR. T3-168 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS
TEISE PRIKLAUSANČIŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERDAVIMO VALDYTI,
NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO
ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-09-16
Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T3-168
„Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių mokyklinių autobusų perdavimo
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valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ 1.1.2 papunktį, nes
suklysta nurodant mokyklinio autobuso pagaminimo metus.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12
straipsnio 1 dalis nurodo, kad savivaldybės turto savininko teisės priklauso savivaldybės tarybai, o
12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir
organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo
pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimų nustatyta tvarka. Prienų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 patvirtinto Prienų rajono savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 10 punktas nustato, kad
sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise priima savivaldybės taryba, o 12
punktas nurodo, kad savivaldybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo
savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, savivaldybės įmonės (toliau – turto valdytojai)
pagal įstatymus ir Aprašą. Aukščiau nurodyti savivaldybės turto patikėjimo teisės subjektai, t. y.
turto valdytojai, turi teisę priimti sprendimus, susijusius su savivaldybės turto valdymu, naudojimu
ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su šio turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn
ar su daiktinių teisių suvaržymu, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.
Laukiami rezultatai:
Bus ištaisyta 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausiančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ 1.1.2 papunktyje padaryta klaida.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Šiam sprendimui įgyvendinti papildomos lėšos nereikalingos.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Nėra.
Lyginamasis variantas:
„1.1.2. mokyklinį autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 311“, valst. Nr. DDU 040,
pagaminimo metai – 2011 m. 2007 m., indentifikavimo Nr. WDB9066351S211154, įsigijimo vertė
– 38 821,45 Eur, nusidėvėjimas – 38 821,45 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur;“.
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