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Plungė 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 

punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į 

Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. kovo 17 d. raštą Nr. SD- 1111 (1.6E) „Dėl materialiojo 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Sutikti perimti Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms 

įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros 

patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (turto sąrašai – sprendimo 1 ir 2 prieduose). 

2. Perėmus Savivaldybės nuosavybėn sprendimo prieduose nurodytą turtą, perduoti jį 

Plungės „Saulės“ gimnazijai, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai, 

Plungės r. Liepijų mokyklai, Plungės r. Kulių gimnazijai, Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijai, Plungės Senamiesčio mokyklai, Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai, Plungės „Babrungo“ progimnazijai ir Plungės 

specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

3. Nustatyti, kad Savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas šiam tikslui: 

siekti užtikrinti ugdymo kokybę pandemijos sąlygomis, gerinti nuotolinio mokymo prieinamumą ir 

lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus (hibridinį 

mokymą), sudaryti ugdymosi sąlygas mokiniams, esantiems saviizoliacijoje, taip pat mažinti 

mokytojų darbo laiko sąnaudas, skaitmeninio ugdymo plėtrai.  

4. Įgalioti: 

4.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant – Administracijos 

direktorių pavaduojantį asmenį, Savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo priede nurodyto turto 

priėmimo ir perdavimo aktus; 

4.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant – Administracijos 

direktorių pavaduojantį asmenį bei sprendimo 2 punkte nurodytų mokymo įstaigų vadovus 

pasirašyti sprendimo priede nurodyto turto, perduodamo valdyti ir disponuoti patikėjimo teise, 

perdavimo ir priėmimo aktus. 
 

Savivaldybės meras 
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Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Turto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė 

 

Sprendimą rengė Turto skyriaus vyr. specialistė Daiva Gricienė 



Plungės rajono savivaldybės 

   tarybos 2022 m. balandžio 28 d. 

sprendimo Nr. T1- 

1 priedas 

 

UGDYMO ĮSTAIGOMS PERDUODAMO ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS 
     

 
      

Eil. Nr.  
Įstaigos 

kodas 
Mokykla Inv. Nr. Pavadinimas  

Kiekis 

(vnt.) 

Kaina 

(Eur) 

Bendra 

įsigijimo 

savikaina 

(Eur) 

1. 191130264 Plungės „Saulės“ gimnazija IT22-000112/1 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

2. 191131551 Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

IT22-000112/2 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

3. 305888554 Plungės r. Liepijų mokykla IT22-000112/3 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

IT22-000112/4 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

4. 191131028 Plungės r. Kulių gimnazija IT22-000112/5 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

5. 191130983 Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

IT22-000112/6 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

6. 291130450 Plungės Senamiesčio 

mokykla 

IT22-000112/7 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

7. 191130645 Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

IT22-000112/8 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

8. 191130079 Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

IT22-000112/9 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

9. 191130111 Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

IT22-000112/10 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

10. 190986017 Plungės specialiojo ugdymo 

centras 

IT22-000112/11 Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo 

įrenginys 

1 1137,40 1137,40 

Iš viso 11  12511,40 

_______________________________________________________________________________ 



Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. balandžio 28 d. 

sprendimo Nr. T1- 

2 priedas 

 

 UGDYMO ĮSTAIGOMS PERDUODAMO TRUMPALAIKIO TURTO SĄRAŠAS 
            

Eil. Nr.  
Įmonės 

kodas 
Mokykla Pavadinimas  

Kiekis 

(vnt.) 

Kaina 

(Eur) 

Bendra 

įsigijimo 

savikaina 

(Eur) 

1. 191130264 Plungės „Saulės“ gimnazija Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 13 179,68 2335,84 

2. 191131551 Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 3 179,68 539,04 

3. 305888554 Plungės r. Liepijų mokykla Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 4 179,68 718,72 

4. 191131028 Plungės r. Kulių gimnazija Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 3 179,68 539,04 

5. 191130983 Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazija 

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 4 179,68 718,72 

6. 291130450 Plungės Senamiesčio mokykla Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 15 179,68 2695,20 

7. 191130645 Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 15 179,68 2695,20 

8. 191130079 Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazija 

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 9 179,68 1617,12 

9. 191130111 Plungės „Babrungo“ progimnazija Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 3 179,68 539,04 

10. 190986017 Plungės specialiojo ugdymo centras Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu 2 179,68 359,36 
Iš viso 71   12757,28 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

TURTO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ IR TRUMPALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ 

SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR 

DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ 

 

2022 m. kovo 31 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, problemos esmė. 

Perimti Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti 

valstybei, nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo 

teise valdomą, valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (turto sąrašai – sprendimo 

prieduose). 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 2022 m. kovo 17 d. gavo Nacionalinės švietimo 

agentūros raštą Nr. SD-1111(1.6E) „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Rašte 

prašoma inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise švietimo įstaigoms. 

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

Priėmus sprendimą, gautas turtas bus perduotas Plungės „Saulės“ gimnazijai, Plungės r. 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai, Plungės r. Liepijų mokyklai, Plungės r. 

Kulių gimnazijai, Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai, Plungės Senamiesčio 

mokyklai, Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai, 

Plungės „Babrungo“ progimnazijai ir Plungės specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise ir bus naudojamas šiam tikslui – siekti  užtikrinti ugdymo kokybę 

pandemijos sąlygomis, gerinti nuotolinio mokymo prieinamumą ir lygiagrečiai derinti du skirtingus 

– nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus (hibridinį mokymą), sudaryti ugdymosi 

sąlygas mokiniams, esantiems saviizoliacijoje, taip pat mažinti mokytojų darbo laiko sąnaudas. 

skaitmeninio ugdymo plėtrai. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Sprendimo projektu siūloma perimti valstybės materialųjį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą 

Savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms vykdyti ir perduoti valdyti patikėjimo 

teise Plungės „Saulės“ gimnazijai, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai, 

Plungės r. Liepijų mokyklai, Plungės r. Kulių gimnazijai, Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijai, Plungės Senamiesčio mokyklai, Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai, Plungės „Babrungo“ progimnazijai ir Plungės 

specialiojo ugdymo centrui . 

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

Gaunamo ilgalaikio turto vertė -12 511,40 Eur, trumpalaikio turto vertė -12 757,28 Eur. 

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. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra, korupcijos vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. 



Nacionalinės švietimo agentūros gautas raštas. 

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.  

Nacionalinei švietimo agentūrai. 

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.).  

Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*  

Sritys Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai Nenumatoma Nenumatoma   

Finansams Nenumatoma Nenumatoma  

Socialinei aplinkai Gerinamas mokinių nuotolinio 

mokymo prieinamumas 

Nenumatoma  

Viešajam administravimui Nenumatoma Nenumatoma 

Teisinei sistemai Nenumatoma Nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai Nenumatoma Nenumatoma 

Aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Administracinei naštai Nenumatoma Nenumatoma 

Regiono plėtrai Nenumatoma Nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

Nenumatoma Nenumatoma 

 

* 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                                                                         Daiva Gricienė 


