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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO 
 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 

punktu ir 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 

1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, Turto 

pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu 

Nr. T1-70, 10.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į LR žemės ūkio ministerijos 2021 m. lapkričio 19 d. 

sutikimą Nr. 2D-3200 (14.13 E), į Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos 2021 m. rugsėjo 21 d. sutikimą Nr. 8D-1351 ir į 2021 m. gruodžio 1 d. 

sutikimą Nr. 8D-1788, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.  Nurašyti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo pripažintą netinkamu 

(negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį Plungės rajono savivaldybės patikėjimo 

teise valdomą, perduotą panaudos teise seniūnijoms valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ilgalaikį 

materialųjį turtą (turto sąrašas – sprendimo priede). 

2.  Pavesti Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui 

nurašyti Plungės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, nurodytą sprendimo 

1 punkto priede, o nurodytų įstaigų vadovams – organizuoti turto išardymą ir likvidavimą LR 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 
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SUDERINTA: 

Administracijos direktorius M. Kaunas 

Turto skyriaus vedėja Ž. Bieliauskienė 

Kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas 

 

Sprendimą rengė Turto skyriaus vyr. specialistė Lina Miknienė 



 

                             Plungės rajono savivaldybės 

                              tarybos 2022 m. vasario 10 d. 

                          sprendimo Nr. T1-    

                                                                         priedas 

 

SIŪLOMO NURAŠYTI IR LIKVIDUOTI VALSTYBĖS TURTO SĄRAŠAS 

 
Eil.  

Nr. 

Valstybės turto 

pavadinimas 

Valstybės 

turtą 

perdavė 

Valstybės 

turtą 

patikėjimo 

teise valdo 

Perdavimo-

priėmimo 

data ir akto 

Nr. 

Kiekis Įsigijimo 

vertė, 

eurais 

Bendra 

įsigijimo 

vertė, 

eurais 

Likutinė 

vertė, 

eurais 

1. Nešiojamasis 

kompiuteris „Dell 

Latite E 5500“ 

(Oper. sistema 

Mikrosoft 

Windows Vista 

Busine SS, 

Microsoft Office 

Basic, Office 

Basic, kaspersky 

INTERNET 

Sesuryty), 

Spausdintuvas 

„Konica Minolta 

Page PRO 1380“ 

In. Nr. 0000970 

LR žemės 

ūkio 

ministerija 

Plungės r. 

Žemaičių 

Kalvarijos 

seniūnija 

2012-12-07;  

Nr. 107/26 

1 1023,64 1023,64 0,00 

2. Kompiuteris  

„Opti Plex 

GX520 Desktop 

Dell“, inv. Nr. 

01348462 

Turto 

valdymo ir 

ūkio 

departamentas 

prie LR  

vidaus reikalų 

ministerijos 

Plungės r. 

Stalgėnų  

seniūnija 

2007-07-12; 

Nr. 4T-203 

1 1161,15 

 

1161,15 

 

0,00 

3. Kompiuteris  

„Opti Plex 

GX520 Desktop 

Dell“, inv. Nr. 

01348460 

Turto 

valdymo ir 

ūkio 

departamentas 

prie LR  

vidaus reikalų 

ministerijos 

Plungės r. 

Platelių  

seniūnija 

2007-07-12; 

Nr. 4T-203 

1 1161,15 1161,15 0,00 

4. Kompiuterinės 

įrangos 

komplektas, kurį 

sudaro 

kompiuteris su 

programine 

įranga ir 

spausdintuvu. 

Inv. Nr.: 87207, 

87207a, 87207b, 

000001,00776, 

0026,1000159, 

00081,201, 

002001 

Uab „Alna 

Intelligence“ 

pagal 

panaudos 

sutartį 

Žlibinų, 

Platelių, 

Stalgėnų, 

Žemaičių 

Klavarijos, 

Alsėdžių, 

Babrungo, 

Šateikių, 

Paukštakių, 

Kulių,  

Nausodžio 

seniūnijos 

2007-08-28; 

Nr. TP11-

(2,13)-419 

10 756,20 7562,00  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

TURTO SKYRIUS  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO“ 
 

2022 m. sausio 12 d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė - nurašyti dėl fizinio 

ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo pripažintą netinkamu arba negalimu naudoti valstybei 

nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Plungės rajono 

savivaldybės administracija gavo Plungės r. Žemaičių Kalvarijos seniūnijos 2021 m. rugsėjo 28 d. 

raštą Nr. A20-2065 ir Stalgėnų seniūnijos 2021 m. rugsėjo 24 d. raštą Nr. AS-2055. Juose prašoma 

nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį sprendimo priede nurodytą turtą. Vadovaudamasi 

šiais raštais, Plungės r. sav. administracija kreipėsi į LR žemės ūkio ministeriją bei  Turto valdymo 

ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl leidimo nurašyti 

ilgalaikį materialinį turtą. Gavus LR žemės ūkio ministerijos 2021 m. lapkričio 19 d. sutikimą Nr. 

2D-3200 (14.13 E) ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2021 m. rugsėjo 21 d. sutikimą Nr. 8D-1351 ir 2021 m. gruodžio 1 d. sutikimą Nr. 8D-

1788, parengtas sprendimo projektas.  

Turtas, sprendimo priede pažymėtas eilės Nr. 4, yra gautas iš UAB „Alna Intelligence“ 

pagal panaudos sutartį. Kadangi šį įstaiga buvo reorganizuota ir pervadinta į UAB „Saugumo 

sprendimai“, ir jai iškelta bankroto byla, todėl Plungės r. savivaldybė kreipėsi į bankroto 

administratorių elektroniniu laišku. 2021 m. spalio 4 d. gavo raštą Nr. AG-5609 „Dėl BUAB „IT 

saugumo sprendimai“ (buvusio UAB „Alna Intelligence“) turto ir jo nurašymo“. Rašte nurodoma, 

kad turtas nėra bankroto administratoriaus įtrauktas į apskaitą bei nėra buvusios įmonės turtas, todėl 

galima jį nurašyti. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Priėmus 

sprendimą, bus galima nurašyti turtą,  kuris yra technologiškai nusidėvėjęs ir morališkai pasenęs. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu - „sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės 

ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas“-  ir 48 

straipsnio 4 dalimi - „Savivaldybės joms patikėjimo teise perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir 

disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“, -  Pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 

1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu - 

„savivaldybės taryba – dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus 

nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė, 

neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų, 

taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise, – rašytiniu valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir 

priėmimo aktą), arba, jeigu valstybės turtas buvo perduotas valstybės įmonės, – valstybės įmonės 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu“. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Nėra. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra 



7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Vadovaujantis Plungės 

r. Žemaičių Kalvarijos seniūnijos 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. A20-2065; Stalgėnų seniūnijos 

2021 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. AS-2055 ir  Nemokumo administratoriaus 2021 m. spalio 4 d. raštu 

Nr. AG-5609 „Dėl BUAB „IT saugumo sprendimai“ (buvusio UAB „Alna Intelligence“) turto ir jo 

nurašymo“. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Tarybos sprendimas turi būti išsiųstas Plungės r. Žemaičių Kalvarijos ir Stalgėnų 

seniūnijoms. 

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai Nenumatomas Nenumatomas 

Finansams Nenumatomas Nenumatomas 

Socialinei aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Viešajam administravimui Nurašytas ir likviduotas 

nenaudojamas turtas  

Nenumatomas 

Teisinei sistemai Nenumatomas Nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai Nenumatomas Nenumatomas 

Aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Administracinei naštai Nenumatomas Nenumatomas 

Regiono plėtrai Nenumatomas Nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

Nenumatomas Nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja Turto skyriaus vyr. specialistė                                                                         Lina Miknienė 

 

  

 


