
 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. 

SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO 

PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR 

NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 

 

2020 m. liepos 31 d. Nr. TS-212 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

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

įstatymo Nr. VIII-729 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsniu, Rokiškio rajono 

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

1. Iš dalies pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais 

laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gegužės 29 d.  sprendimu Nr. TS-158 “Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto 

perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

1.1. 7 punktą išdėstyti taip: 

  „7. Savivaldybės turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais šiems subjektams:  

7.1. savivaldybės biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui;  

7.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais – ne ilgesniam kaip 10 metų 

laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;  

7.3. asociacijoms (tik 8 punkte nustatytiems veiklos tikslams) – ne ilgesniam kaip 10 metų 

laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;  

7.4. labdaros ir paramos fondams (tik 8 punkte nustatytiems veiklos tikslams) – ne ilgesniam 

kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;  

7.5. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms – ne ilgesniam kaip 10 metų 

laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;  

7.6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos 

Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro 

uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose 

susitarimuose – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip; 

7.7. Valstybės biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu 

įstatymai nenustato kitaip; 

7.8. regiono plėtros taryboms – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai 

nenustato kitaip.“ 

1.2.  9.1. papunktį išdėstyti taip: 

„9.1. savivaldybės taryba – Aprašo 7.2–7.8. papunkčiuose nurodytiems subjektams“. 

1.3.  20.4. papunktį išdėstyti taip: 

„20.4. panaudos sutarties projektas, parengtas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, kai 

turtą ketinama perduoti Aprašo 7.2–7.8. papunkčiuose nurodytiems subjektams;“ 



1.4. 20.6. papunktį išdėstyti taip: 

„20.6. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo 

klausimynas, kai savivaldybės turtą panaudos pagrindais ketinama perduoti Aprašo 7.2–7.5 ir 7.8. 

papunkčiuose nurodytiems subjektams;“ 

1.5. 21.1. papunktį išdėstyti taip: 

„21.1. kai turtas perduodamas Aprašo 7.2–7.6 ir 7.8. papunkčiuose nurodytiems subjektams 

pasirašoma sutartis, kurios projektui iš anksto pritarė savivaldybės taryba.“  

2. Nustatyti, kad Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai 

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

3. Sprendimą skelbti savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt ir teisės aktų registre. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                         Tadas Barauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Tūskienė 

http://www.rokiskis.lt/

