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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-181
Švenčionys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6
punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į Nacionalinės
švietimo agentūros 2021 m. birželio 15 d. raštą Nr. SD-1985(1.6E) „Dėl turto perdavimo nuosavybės
teise valdyti“, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo
agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą: elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB
atmintukus 27 vnt. (114,21 Eur) ir ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-osios elektroninės versijos
kompiuterių programos licencijas 96 vnt. (387,84 Eur).
2. Savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus panaudojamas Brandos egzaminų
centruose vykdant lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus,
mokinių ugdymo procese Švenčionių rajono bendrojo ugdymo mokyklose.
3. Įgalioti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu
pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.
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