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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros
patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Jį perėmus, perduoti Šiaulių miesto pedagoginei
psichologinei tarnybai.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 5 ir 6 punktais, kurie nustato savivaldybės savarankiškąsias funkcijas – savivaldybės
teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimą
ir švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros
priemonių vykdymo organizavimą ir koordinavimą. Taip pat vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu
ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kurie apibrėžia, kad savivaldybė turtą įgyja savivaldybės tarybos
sutikimu, perimdama valstybės turtą savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti, o
valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas savivaldybių nuosavybėn Vyriausybės
nutarimu.
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:
Nacionalinė švietimo agentūra teikia perimti savivaldybės nuosavybėn Nacionalinės švietimo
agentūros patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą: ADM programą ir Bender
Geštalt metodiką, kurių bendra įsigijimo vertė – 874,35 eurų. Perėmus turtą savivaldybės nuosavybėn,
perduoti jį Šiaulių miesto pedagoginei psichologinei tarnybai. Perduotas turtas bus naudojamas
atliekant vaiko kognityvinių (pažintinių) funkcijų, elgesio ir emocijų sunkumų, raidos lygio vertinimą.
Sprendimo projekto 1 punktu siūloma perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ilgalaikį
ir trumpalaikį turtą. Sprendimo projekto 2 punktu siūloma, perėmus šį turtą, perduoti jį Šiaulių miesto
pedagoginei psichologinei tarnybai.
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).
Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikia.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.
Sprendimui įgyvendinti lėšos nebus reikalingos.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas, nes šis projektas nėra susijęs nei
su viena iš sričių, išvardintų Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
vertinimo metodikoje.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo
skyrius. Tiesioginis rengėjas − skyriaus vyr. specialistė Vita Jančenkienė, tel. 8 41 596 255.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes sprendimo projektu nėra
numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius ar iš esmės keisti teisinį reguliavimą.
Turto valdymo skyriaus vedėja
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