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Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:
Gauti Savivaldybės tarybos sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn
savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą kompiuterinę įrangą .
Nacionalinė švietimo agentūra 2021 m. rugpjūčio 13 d. pateikė raštą Nr. SD-2579 (1.6E)
„Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“(Nr.09.1.3.-CPVA-V-704-02-0001)“ lėšomis, perdavimo dokumentų“,
kuriame Nacionalinė švietimo agentūra, prašo inicijuoti naują Savivaldybės tarybos sprendimą
turto perėmimo dėl pasikeitusių kompiuterių modelių. Kompiuterinė įranga perduodama
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bei Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos ir Nacionalinės švietimo agentūros 2016 m. spalio 28 d. jungtinės
veiklos sutarties Nr. F3-66-(05) 2020 m. balandžio 02 d. pasirašytu papildymu Nr. B5-113(10.41E)
prašo Savivaldybės perimti nuosavybėn Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą
valstybės kompiuterinę įrangą savivaldybių savarankiškosioms ir valstybės perduotos savivaldybės
funkcijoms įgyvendinti.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
– Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktai, kuriuose
nustatyta savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki
16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas ir švietimo pagalbos
teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių
vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
– Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktas ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuriuose
nustatyta Savivaldybių turto įgijimo ir naudojimo tvarka.
Laukiami rezultatai:
– Pritarus parengtam Savivaldybės tarybos sprendimo projektui, Kupiškio rajono
savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti bus perduota kompiuterinė
įranga, kuri bus perduotas valdyti patikėjimo teise rajono švietimo įstaigoms.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
– Sprendimui įgyvendinti Savivaldybės biudžeto lėšų nereikia.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai: nėra.
Lyginamasis variantas: nėra
Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma *: nerengiama.
Infrastruktūros skyriaus vedėjas
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* sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“

