
Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŢIO 

27 D. SPRENDIMO NR.T1-344 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ IR 

TRUMPALAIKĮ MATERIALŲJĮ VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS 

NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR 

DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 

 
2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

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

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.T1-344 

„Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 2 priedą „Trumpalaikio 

materialiojo turto, perduodamo Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, sąrašas“ ir išdėstyti 

jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

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 2021 m. gruodžio 27 d. 

    sprendimo Nr. T1-344 

    2 priedas 

       (2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.        

        2 priedo redakcija) 

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO PLUNGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI, SĄRAŠAS 
 

 Eilės 

Nr. 
Pavadinimas  

Kiekis, 

vnt. 

Vieneto 

įsigijimo 

vertė, 

Eur 

Bendra įsigijimo 

vertė, Eur 

1. Multifunkcinis spausdintuvas „OKI MB492dn“ 7 242,00 1 694,00 

2. Multifunkciniai spausdintuvai „Xerox 

WC3335V_DNI“ 5 363,00 1 815,00 

3. Projektorius „Acer H6531BD“ 5 445,28 2226,40 

4. Valdymo klaviatūros rakinama dėžutė 3 14,52 43,56 

5. Belaidis judesio jutiklis 3 34,85 104,55 

6. Belaidis dūmų jutiklis 1 63,77 63,77 

7. Belaidis dūmų jutiklis 2 63,89 127,78 

8. Viešinimo stendas 5 18,03 90,15 

9. A2 viešinimo stendas 12 15,61 187,32 

 Iš viso 43  6352,53 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

TURTO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŢIO 27 D. 

SPRENDIMO NR.T1-344 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ IR TRUMPALAIKĮ 

MATERIALŲJĮ VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO 

PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ 

PAKEITIMO“ 

 

2022 m. balandžio 6 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, problemos esmė. 

Pakeisti priimtą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimą 

Nr.T1-344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. Keičiasi 

trumpalaikio turto sąrašas, kadangi 2021 m., uždarius Plungės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Glaudžių kaimo ir Karklėnų kaimo filialus, buvo atsisakyta jiems skirtos įrangos – 2 

vnt. projektorių Acer H6531BD. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendţiami projekte aptarti klausimai. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 2022 m. balandžio 4 d. gavo Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos raštą Nr. SD-22-300 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimo (2021-12-27 Nr.T1-344) pakeitimo“. Rašte prašoma pakeisti Savivaldybės 

tarybos sprendimo trumpalaikio materialiojo turto sąrašą.  

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

Priėmus sprendimą, gautas trumpalaikis turtas bus perduotas Plungės rajono savivaldybės 

viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir bus naudojamas gyventojų 

bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui bei informacinės visuomenės plėtros 

įgyvendinimui. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Sprendimo projektu siūloma perimti valstybės trumpalaikį turtą Savivaldybės nuosavybėn 

savarankiškosioms funkcijoms vykdyti ir perduoti valdyti patikėjimo teise Plungės rajono 

savivaldybės viešajai bibliotekai. 

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

Gaunamo trumpalaikio turto vertė -6 352,53 Eur. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripaţinti 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. 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautas raštas. 

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

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra. 

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

būti išsiųstas.  

Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. 

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 Bus plėtojamas viešosios 

interneto prieigos paslaugų 

teikimas. 

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 

 


