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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Perimti iš biudžetinės įstaigos Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patikėjimo teise valdomas
207,79 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Aušros al. 15, Šiauliuose (nekilnojamojo turto byloje
pastatas pažymėtas 1B2p, unikalus numeris 2990-0000-5019).
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:
Turto perdavimą patikėjimo teise apsprendžia Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir Šiaulių miesto savivaldybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2021 m. spalio 12 d. Negyvenamųjų pastatų,
patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio protokolas Nr. VAK-535.
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:
2004 m. vasario 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-60 „Dėl turto perdavimo
patikėjimo teise“, biudžetinei įstaigai sporto mokyklai „Dubysa“ buvo perduotos 207,79 kv. m ploto
negyvenamosios patalpos. Šiose patalpose buvo įkurtas šaškių ir šachmatų klubas. 2021 m. spalio 5
d. Šiaulių sporto centras „Dubysa“ pateikė prašymą, kad Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausantį materialųjį ilgalaikį turtą – šaškių ir šachmatų sporto šakų patalpas perimtų
Šiaulių miesto savivaldybė, nes šaškių ir šachmatų klubo veiklą jie perkelia į kitas patalpas. Kaip
pagrindinę priežastį jie nurodė, kad pastato pusrūsyje esančios patalpos neatitinka higienos normų
reikalavimų.
Sprendimo projekto 1 punktu siūloma perimti iš biudžetinės įstaigos Šiaulių sporto centro
„Dubysa“ patikėjimo teise valdomas 207,79 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (pastato unikalus
numeris 2990-0000-5019), esančias Aušros al. 15, Šiauliuose.
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 Leta Petraitienė, tel. 8 41 596 285.

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
Jencienė

Ija

