
Projektas 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M.  

GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-345 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE 

PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ 

NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“  

PAKEITIMO 
 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pakeisti Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 

d. sprendimu Nr. T1-345, papildant jį šio sprendimo priede nurodytais Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančiais, tačiau jos funkcijoms vykdyti nereikalingais ir nenaudojamais nekilnojamojo 

turto objektais (objektų sąrašas – sprendimo priede). 

 

 

Savivaldybės meras                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 I. Daublienė 

 



Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2022 m. vasario 10 d.  

sprendimo Nr. T1-  

priedas 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO 

IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas 

(unikalus Nr., adresas) 

Nekilnojamojo 

turto likutinė 

vertė, Eur 

21. 

Pastatas – Grūdų malūnas (unikalus Nr. 4400-5607-1952, registro Nr. 

44/2600029, pastatas pažymėtas plane  1P1/ž, statybos metai 1962, bendras 

plotas 176,49 kv. m), esantis Vingio g. 18, Gilaičių k., Plungės r. sav. 
1 020,00 
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO SKYRIUS  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M.  

GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-345 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE 

PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ 

NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“  

PAKEITIMO“ 

 

2022 m. sausio 11 d.   

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslas – savivaldybės funkcijoms atlikti ar veiklai 

vykdyti nereikalingu ir nenaudojamu Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju 

turtu, nurodytu šio sprendimo priede, papildyti Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. 

2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai.   

Sprendimo projektas parengtas, siekiant efektyvaus Savivaldybės turto valdymo ir mažinant 

administracinę naštą. Sąrašas papildomas buvusiu bešeimininkiu ir teismo sprendimu pripažintu 

Plungės rajono savivaldybės nuosavybe pastatu – Grūdų malūnu, esančiu Vingio g. 18, Gilaičių k., 

Plungės r. sav., kuris savivaldybės funkcijoms atlikti nereikalingas. 

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

projekte nurodytą objektą pardavus, bus gauta lėšų į Savivaldybės biudžetą.   

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma turtą įtraukti į Viešame aukcione 

parduodamų objektų sąrašą. 

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

reikalingos lėšos turto vertinimui ir žemės sklypo prie parduodamo statinio formavimui.  

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

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Keičiamas Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“. 

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

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybių nėra, korupcijos vertinimas neatliekamas. 

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

savivaldybės administracijos Turto skyriaus. 

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. Nėra. 

11. Kita svarbi informacija. Nėra.  

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 Nereikės investuoti į netinkamą 

savivaldybės funkcijų vykdymui 

turtą. 

Nenumatoma 

Finansams Pardavus objektą, bus gauta 

lėšų į Savivaldybės biudžetą. 

Nenumatoma 

Socialinei aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Viešajam administravimui Šis sprendimas nereguliuos Nenumatoma. 



naujos teisinių santykių srities. 

Teisinei sistemai Numatomas teisinis 

reguliavimas neprieštarauja 

įstatymams ir įstatymų 

įgyvendinamiesiems 

 aktams. 

Nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai Nenumatoma Nenumatoma 

Aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Administracinei naštai Nenumatoma Nenumatoma 

Regiono plėtrai Nenumatoma Nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims 

ar jų grupėms 

Nenumatoma Nenumatoma 

 

Rengėja Turto skyriaus vyr. specialistė                                                                          Inga Daublienė 


