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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
NEMATERIALIOJO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO
Rengėjas
Svarstyta
Siūloma

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija

Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

.

Svarstyti
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ

Siūloma perduoti savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise
valdomą turtą, skirtą savivaldybių mokykloms:
1. nematerialųjį turtą – „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-ojo leidimo elektroninės versijos
kompiuterinės programos licencijas (8.088 vnt., bendra įsigijimo vertė su PVM 32.686,78 euro, pagal 1
priedą);
2. trumpalaikį materialųjį turtą – elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintukus (2.283 vnt.,
bendra įsigijimo vertė su PVM 9.665,11 euro, pagal 2 priedą).
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2006-12-18 įsakymu Nr. ISAK-2391, numatyta, kad lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir
valstybinio brandos egzamino vykdymo metu yra naudojami lietuvių kalbos žodynai. Nacionalinė švietimo
agentūra iš valstybės biudžeto lėšų nupirko iš Lietuvių kalbos instituto „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“
8-ojo leidimo elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijas ir elektroninio žodyno kopijas,
įrašytas į USB atmintukus, skirtas perduoti savivaldybių nuosavybėn įgyvendinti savivaldybių
savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal
privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai,
mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas).
Projektas suderintas su Finansų ministerija. Atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
pastabas.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☒ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra

PAŽYMĄ PARENGĖ

Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

