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Kopija
Akmenės rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO,
NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 6 DALIES,
24 STRAIPSNIO 3 DALIES IR 28 STRAIPSNIO 2 DALIES
NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo (toliau - Įstatymas) 15 straipsnio 6 dalyje imperatyviai nustatyta, kad „Vyriausybė arba jos
įgaliota institucija, savivaldybės taryba nustato atitinkamai nuompinigių už valstybės ar
savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką.“
Įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais savivaldybės tarybos
sprendimu tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybių nematerialusis, finansinis ir materialusis
trumpalaikis turtas negali būti įkeistas.”
Įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „nereikalingas arba netinkamas (negalimas)
naudoti savivaldybių turtas iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip
pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje
nurodytiems asmenims perduodamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“
Vykdant Akmenės rajono savivaldybės administracinę priežiūrą buvo nustatyta, kad Akmenės
rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos.
Be to, nustatyta, kad Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybių turto
perdavimo iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės
institucijai, įstaigai, organizacijai bei Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims tvarka
taip pat nėra patvirtinta. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tokio turto perdavimo atvejai numatyti
Akmenės rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
tvarkos aprašo teisės normose, tačiau tai nėra aiškus ir išsamus teisinis tokio turto perdavimo
reglamentavimas, kas prieštarauja Įstatymo 9 straipsnio 4 punkte įtvirtintam viešosios teisės
principui, vadovaujantis kuriuo, sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik
teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais
ir būdais.

2
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio
2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u:
1. Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo:
1) 15 straipsnio 6 dalį – patvirtinti Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir
trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką;
2) 24 straipsnio 3 dalį – patvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio
materialiojo turto įkeitimo tvarką;
3) 28 straipsnio 2 dalį – patvirtinti Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
savivaldybių turto perdavimo iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos,
organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei Įstatymo
12 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims tvarką.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas

Andrius Cechanavičius

dr. Violeta Kiurienė, mob. tel. (8 609) 54673, el. p. violeta.kiuriene@vaistaiga.lt

