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Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2021-05-04 Nr. TR4-30(5.4E)

Kopija
Skuodo rajono savivaldybės merui
Petrui Pušinskui

TEIKIMAS
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI IR
NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMU NR. T9-48,
PAKEITIMO
Skuodo rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) taryba 2020 m. vasario 27 d. priėmė
sprendimą Nr. T9-48 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal
panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas), kurio 1 punktu patvirtino
Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos
aprašą (toliau – Aprašas).
Vykdant Savivaldybės administracinę priežiūrą, buvo įvertintas Aprašo teisėtumas ir
nustatyta, kad:
1. Aprašo 4 punktas neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau - Įstatymas) 14 straipsnio 1 dalies
nuostatų, nustatančių subjektus, kuriems gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybių turtas.
Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje tarp subjektų, kuriems gali būti perduodamas panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybių turtas, taip pat yra numatytos
viešosios įstaigos – mokyklos; viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, teikiančioms
nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba
viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;
egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos; regionų plėtros tarybos.
2. Aprašo 18 punktas, nustatantis, jog „pratęsiant panaudos sutartį naujam terminui
sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius. Papildomą susitarimą pasirašo
Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo“, neatitinka Įstatymo 9 straipsnio
4 punkte įtvirtinto viešosios teisės principo, 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. Panaudos sutarties pratęsimo galimybės nei
Įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato.
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Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų – savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1
dalimi, s i ū l a u:
Skuodo rajono savivaldybės tarybai svarstyti 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-48
„Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis,
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimą Savivaldybės taryba turi apsvarstyti
artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešti
Vyriausybės atstovui raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Informuoju Jus ir apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto prašymas šį terminą pratęsti. Prašymas nustatyti kitą teikimo įvykdymo terminą turi būti
motyvuotas ir pagrįstas.
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 teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse

Daiva Kerekeš
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