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2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 

punktu ir 7 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Savivaldybės materialiojo ir 

nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-14, 13.1 papunkčiu ir, 

atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2022 m. kovo 22 d. 

raštą Nr. S-12 „Dėl patalpų suteikimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Perduoti biudžetinei įstaigai Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinei apsaugos tarnybai 

patikėjimo teise valdyti pastate - Dirbtuvėse (unikalus Nr. 6897-7012-3017, registro Nr. 80/37362, 

pažymėjimas plane 1P1p, bendras plotas 353,62 kv. m, statybos metai 1998), esančio Platelių g. 9B, 

Alsėdžiuose, Plungės r. sav., patalpas plane pažymėtas indeksais: 1-7 (46,85 kv. m), 1-8 (3,55 kv. 

m), 1-9 (11,09 kv. m), 1-10 (2,73 kv. m), 1-12 (2,26 kv. m), 1-13 (3,70 kv. m), 1-14 (12,28 kv. m), 

1-15 (66,53 kv. m), viso – 148,99 kv. m, kurių įsigijimo vertė – 3 553,87 Eur, likutinė vertė 2022 

m. kovo 31 d. – 1 101,53  Eur, finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos, jos nuostatuose 

numatytai veiklai vykdyti.  

2. Perduoti Plungės rajono savivaldybės administracijai (Alsėdžių seniūnijai) valdyti 

patikėjimo teise pastate - Dirbtuvėse (unikalus Nr. 6897-7012-3017, registro Nr. 80/37362, 

pažymėjimas plane 1P1p, bendras plotas 353,62 kv. m, statybos metai 1998), esančio Platelių g. 9B, 

Alsėdžiuose, Plungės r. sav., patalpas plane pažymėtas indeksais: 1-1 (118,65 kv. m), 1-2 (25,24 kv. 

m), 1-3 (21,33 kv. m), 1-4 (4,16 kv. m), 1-5 (1,31 kv. m), 1-6 (2,31 kv. m), 1-11 (1,69 kv. m), 1-16 

(2,09 kv. m), 1-17 (26,33 kv. m), 1-18 (1,52 kv. m), viso – 204,63 kv. m, kurių įsigijimo vertė – 

98 470,35 Eur, likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d. – 34 040,34 Eur, finansavimo šaltinis – 

Savivaldybės biudžeto lėšos, pastatą – Sandėlį (registro Nr. 80/37362, unikalus Nr. 6897-7012-

3039, pažymėjimas plane 5F1ž, statybos metai 1978, užstatytas plotas 52,00 kv. m, fiziškai 

pažeistas), kitus inžinerinius statinius – Stoginę (registro Nr. 80/37362, unikalus Nr. 4400-5619-

3054, pažymėjimas plane K1, statybos metai 2015), ir kitus inžinerinius statinius – Stoginę (registro 

Nr. 80/37362, unikalus Nr. 4400-5619-3076, pažymėjimas plane K2, statybos metai 2015), esančius 

Platelių g. 9B, Alsėdžiai, Plungės r. sav., jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. 

3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. 

sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 

T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos įsteigimo“ pakeitimo“ 

7.2.6. papunktį ir 2008 m. kovo 17 d. Negyvenamų patalpų perdavimo-priėmimo aktą Nr.4. 

4. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės administracijos Alsėdžių seniūnę pasirašyti turto 

perdavimo-priėmimo aktus su Plungės rajono savivaldybės priešgaisrine apsaugos tarnyba.  
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL LEIDIMO PERDUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ 

  

2022 m. kovo 31   d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai. Perduoti biudžetinei įstaigai Plungės rajono 

savivaldybės priešgaisrinei apsaugos tarnybai patikėjimo teise valdyti pastate - Dirbtuvėse (unikalus 

Nr. 6897-7012-3017, registro Nr. 80/37362, pažymėjimas plane 1P1p, bendras plotas 353,62 kv. m, 

statybos metai 1998), esančio Platelių g. 9B, Alsėdžiuose, Plungės r. sav., patalpas plane pažymėtas 

indeksais: 1-7 (46,85 kv. m), 1-8 (3,55 kv. m), 1-9 (11,09 kv. m), 1-10 (2,73 kv. m), 1-12 (2,26 kv. 

m), 1-13 (3,70 kv. m), 1-14 (12,28 kv. m), 1-15 (66,53 kv. m), viso – 148,99 kv. m, kurių įsigijimo 

vertė – 3 553,87 Eur, likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d. – 1 101,53  Eur, finansavimo šaltinis – 

Savivaldybės biudžeto lėšos,  jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ir pripažinti netekusiu 

galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos įsteigimo“ pakeitimo“ 7.2.6. papunktį ir 2008 m. 

kovo 17 d. Negyvenamų patalpų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 4. 

2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai. 2021 m. vasario 23 d. buvo 

atlikti kadastriniai matavimai pastatų, esančių Platelių g. 9B, Alsėdžiuos, Plungės r. sav., kurių 

metu nustatyti pakitimai (išardytos pastato - dirbtuvių sienos, pastatytos naujai stoginės ir 

nugriautas vienas statinys), kurie atsirado Alsėdžių bendruomenei vykdant projektą ir tarnybai 

vykdant remonto darbus. Todėl būtina naujai suteikti patalpas patikėjimo teise Plungės rajono 

savivaldybės priešgaisrinei apsaugos tarnybai ir panaikinti prieš tai galiojusius dokumentus, tam 

Administracija parengė sprendimo projektą. 

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

Kadastrinių matavimų metu nustatyto fakto įtvirtinimas pagal galiojančius teisės aktus.      

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Plungės 

rajono savivaldybės priešgaisrinei apsaugos tarnybai patikėjimo teise valdyti sprendimo 1 punkte 

nurodytas patalpas, esančias Platelių g. 9B, Alsėdžiuose, Plungės r. sav., ir pripažinti netekusiu 

galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos įsteigimo“ pakeitimo“ 7.2.6. papunktį bei 2008 m. 

kovo 17 d. Negyvenamų patalpų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 4. 

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. Laikyti negaliojančiu 2014 m. kovo 27 d. 

sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 

T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos įsteigimo“ pakeitimo“ 

7.2.6 papunktį. 

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 Alsėdžių seniūnijos ir Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės 

apsaugos tarnybos. 

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. Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinei apsaugos tarnybai. 

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 Nenumatoma Nenumatoma 

Finansams Nenumatoma Nenumatoma 

Socialinei aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Viešajam administravimui Šis sprendimas nereguliuos 

naujos teisinių santykių srities. 

Nenumatoma. 

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 

  

 


