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Prienų rajono savivaldybės tarybai
SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIO NEKILNOAJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI
PANAUDOS TEISE VŠĮ „PRIENAI“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-10-07
Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2018 m. rugpjūčio 30 d. priėmė
sprendimą Nr. T3-206 „Dėl VšĮ „Prienai“ steigimo“ (toliau – Viešoji įstaiga). 2020 m. birželio 25 d.
sprendimu Nr. T3-168 Taryba patvirtino Viešosios įstaigos buveinės adresą Prienų rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate, esančiame adresu Vytauto g. 35, Prienai.
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Atsižvelgiant į tai, būtina Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas, esančias
Vytauto g. 35, Prienų m., perduoti VšĮ „Prienai“.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 26 punktu, kuris nustato, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija
sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas; 48
straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko
funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais
įgyvendina savivaldybės taryba; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuris nustato, kad
savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas viešosioms įstaigoms, kurios pagal
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus
subjektais; Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,
patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 26.2 papunkčiu, kuris nustato, kad savivaldybės turtas gali būti perduodamas
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešosioms įstaigoms, kurios pagal
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus
subjektais, ir 35.2 papunkčius, kuris reglamentuoja panaudos teisės terminą – ne ilgesnį nei 10
metų.
Laukiami rezultatai:
Patvirtinus sprendimo projektą patalpos (66,40 kv. m), esančios Vytauto g. 35, Prienų m.,
bus perduotos VšĮ „Prienai“.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Šiam sprendimui įgyvendinti papildomos lėšos nereikalingos.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Nėra.
Lyginamasis variantas:
Nepridedamas.
Skyriaus vedėjas

Tomas Žvirblys
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