Elektroninio dokumento nuorašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865.
Skyriaus duomenys: Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai, tel. (8 41) 386 471, el. p. svietimas@siauliai.lt

Turto valdymo skyriui

2022-01-

Nr.

DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO NUOSAVYBĖS TEISE
VALDYTI

Remiantis Nacionalinės švietimo agentūros 2021-11-08 raštu Nr. SD-3515 (1.6 E),
prašome parengti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl ilgalaikio ir trumpalaikio
turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise.
PRIDEDAMA:
1. Nacionalinės švietimo agentūros 2021-11-08 raštas Nr. SD-3515(1.6 E) su priedais.

Skyriaus vedėja
Minkuvienė

Edita

Vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. 386477, el. paštas gediminas.slapaitis@siauliai.lt

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius, tel. 8 658 18 504,
el. p. info@nsa.smm.lt, http://www.nsa.smm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305238040
____________________________________________________________________________________________________________________

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO NUOSAVYBĖS
TEISE VALDYTI
Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir
20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, prašo Jūsų savivaldybės perimti nuosavybėn Nacionalinės švietimo
agentūros patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais nurodytoms savivaldybių savarankiškosioms
ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms įgyvendinti.
Prašome inicijuoti savivaldybės tarybos sprendimą dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto Jūsų
savivaldybei perėmimo. Pateikiame tarybos sprendimo pavyzdį.
Savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas turi būti panaudojamas atliekant vaiko
kognityvinių (pažintinių) funkcijų, elgesio ir emocijų sunkumų, raidos lygio vertinimą pedagoginėje
psichologinėje / švietimo pagalbos tarnyboje.
Lydraštį su Tarybos sprendimu bei prašymą perduoti Tarybos sprendime nurodytą turtą,
nurodant jo naudojimo tikslą, prašome atsiųsti Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu
info@nsa.smm.lt.
Savivaldybei perduodamas turtas įsigytas Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant
projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001).
PRIDEDAMA:
1. Savivaldybės tarybos sprendimo pavyzdys, 1 lapas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto sąrašas, 1 lapas.
3. Trumpalaikio turto sąrašas, 1 lapas.

Direktorė

Rūta Krasauskienė

Laura Kostinienė, tel. 8 658 18 193, el. p. laura.kostiniene@nsa.smm.lt
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Savivaldybės tarybos sprendimo pavyzdys

[ĮRAŠYTI PAVADINIMĄ] SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS
NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO
PATIKĖJIMO TEISE

2021 m.

[įrašyti datą] d. Nr. [įrašyti Nr.]

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir
6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, taip pat
atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. spalio d. [įrašyti dieną] raštą Nr. SD[įrašyti numerį] „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti“,
savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Sutikti perimti [įrašyti pavadinimą] savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo
agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą (2 priedas).
2. Sutikti perimti [įrašyti pavadinimą] savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo
agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą (3 priedas).
3. Perduoti sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės
nuosavybėn, pedagoginei psicholognei / švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise pagal sąrašą (2 ir 3 priedai).
4. Įgalioti [įrašyti pavadinimą] savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo 1 ir 2 punktuose
nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą.

Savivaldybės meras

Ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašas
Perduodamas ilgalaikis nematerialusis turtas yra skirtas Šiaulių miesto pedagoginei
psichologinei tarnybai.
Eil.
Nr.

Turto
pavadinimas

1.

ADM programa

Inventorini
s Nr.

Įsigijimo
metai

Kiekis

Mato
vnt.

Vieneto
įsigijimo
vertė, Eur

Bendra
įsigijimo
vertė, Eur

Bendra
likutinė
vertė, Eur
2021-09-30

112207

2019

vnt.

1

511,35

511,35

511,35

511,35

511,35

Iš viso

Trumpalaikio turto sąrašas
Perduodamas trumpalaikis turtas yra skirtas Šiaulių miesto pedagoginei psichologinei
tarnybai.
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas

1.

Bender Geštalt
metodika

Inventorinis Nr.

Įsigijimo
metai

Kiekis

Mato
vnt.

AT-008165

2019

vnt.

3

Vieneto
įsigijimo
vertė, Eur

Bendra
įsigijimo
vertė, Eur

121,00

363,00

Iš viso

363,00
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