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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Turto valdymo skyriui

DĖL SUTIKIMO PERDUOTI ILGALAIKĮ NEMATERIALŲJĮ IR TRUMPALAIKĮ
MATERIALŲJĮ TURTĄ SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN
Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2 papunkčio nuostatą, sutinka perduoti valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą
ilgalaikį nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė – 32 686,78 euro (trisdešimt du tūkstančiai
šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai septyniasdešimt aštuoni centai), ir trumpalaikį materialųjį turtą,
kurio bendra įsigijimo vertė – 9 665,11euro (devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai
vienuolika centų, įsigytą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-503 „Dėl lėšų skyrimo Nacionalinei švietimo agentūrai“, ir atsiradus
poreikiui įsigyti šią įrangą ir pagal Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. gegužės 20 d. raštu
Nr. SD-1617 „Dėl biudžeto lėšų brandos egzamino vykdymui tikslinimo“ koreguotą sąmatą.
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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; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas,
vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas) įgyvendinti.
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