
 

 

             

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI 

IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS 

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. TS-133 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 

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

įstatymu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-257 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, Rokiškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu 

Nr. TS-109 bei atsižvelgdama į Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 2019 balandžio 23 d., 

Aleksandravėlės kaimo bendruomenės 2019 m. balandžio 26 d. ir Kriaunų kaimo bendruomenės 

2019 m. gegužės 10 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gegužės 29 d. prašymus, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a :  

1. Perduoti laikinai, 10 metų, neatlygintinai valdyti ir naudotis Rokiškio Senamiesčio 

progimnazijai (kodas 190248822, buveinės adresas Biliūno g. 2, Rokiškis) 27,57 kv. m bendro 

ploto garažą, (unikalus Nr. 7393-2001-0064, pastatas pažymėtas plane 8G1p, patalpos Nr. 6), esantį 

Nepriklausomybės a. 10B, Rokiškio m., mokykliniam autobusiukui laikyti. 

2. Perduoti laikinai, 10 metų, neatlygintinai valdyti ir naudotis Aleksandravėlės kaimo 

bendruomenei (kodas 300101899, buveinės adresas Dirbtuvių g. 14, Aleksandravėlės k., Rokiškio r. 

sav.) 88,22 kv. m bendro ploto patalpas (patalpų numeriai 1-10, 1-11, 1-12 ir 1/4 patalpų, kurių 

numeriai 1-1, 1-2, 1-3, 1-16, 1-17), pastate-Mokykloje (unikalus Nr. 4400-0837-9434, adresas 

Dirbtuvių g. 14A, Aleksandravėlės k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.) bendruomenės įstatuose 

nurodytai veiklai vykdyti. 

3. Perduoti laikinai, 10 metų, neatlygintinai valdyti ir naudotis Kriaunų kaimo 

bendruomenei (kodas 173740967, buveinės adresas Klevų g. 2, Kriaunų k., Rokiškio r.) 281,59 kv. 

m bendrojo ploto patalpas (patalpų numeriai 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-58, 1-59, 1-60, 1-61, 1-62, 1-

63, 1-64, koridorius tarp 1-50 ir 1-52 (dalis 1-65 patalpos), 1/2 1-57), pastate-Mokykloje (unikalus 

Nr. 4400-0110-2429, adresas Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.) socialinio 

verslo projekto veikloms vykdyti. 

4. Sutikti  pratęsti 2018 m. birželio 22 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. DS-426, 

dėl 41,84 kv. m bendro ploto patalpų: 608 (10,77 kv. m), 609 (10,64 kv. m), 610 (10,90 kv. m) ir 

618 (9,53 kv. m), esančių šeštame savivaldybės administracinio pastato aukšte (pastatas pažymėtas 

plane 1B8p, pastato unikalus Nr. 7397-3001-8018), Respublikos g. 94, Rokiškio m., su biudžetine 

įstaiga Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, kodas 188752021, kurio registruota buveinė A.Vivulskio g. 13, Vilnius, iki 2019 m. 

liepos 31 d. 

5. Įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 

1, 2 ir 3 punktuose nurodytas savivaldybės turto panaudos sutartis ir priėmimo-perdavimo aktus. 

6. Įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti papildomą 

susitarimą prie  4 punkte nurodytos savivaldybės turto panaudos sutarties. 

7. Sprendimą skelbti savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt. 

20190606 Nr. TS133

http://www.rokiskis.lt/


Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio 

rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras        Ramūnas Godeliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernesta Jančienė 


