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Miestų ir rajonų savivaldybių merams

2010-03-01 Nr. 90-(1.6)-D3-90

DĖL TARYBŲ SPRENDIMŲ PERIMTI KOMPIUTERINĘ IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
Vykdydamas Švietimo ir mokslo ministerijos programas Švietimo informacinių technologijų
centras (toliau – ITC) mokykloms nupirko kompiuterinės ir programinės įrangos (toliau – įranga).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397: 2008, Nr.
87-3471: 2009, Nr. 93-3967) 6 straipsnio 2 punktu valstybės turtas perduodamas savivaldybių
nuosavybėn pagal Vyriausybės nutarimus, esant savivaldybės tarybos sutikimui. Todėl prašome Jūsų
inicijuoti tarybos sprendimų „Dėl turto perėmimo“ priėmimą. Prašome sprendimus priimti iki 2010 m.
balandžio 15 d.
Atkreipiame dėmesį, kad visa įranga bus perduodama nuosavybės teise, savarankiškosioms
savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Taip pat, priimant sprendimus, atkreipkite dėmesį, kad turtas bus
perimamas ne iš ŠMM, o iš Švietimo informacinių technologijų centro. Sprendimuose prašome nurodyti
įgaliotą asmenį, kuris pasirašys turto perdavimo ir priėmimo aktus ir būtinai priede išvardinti gaunamo
turto pavadinimus, kiekius ir kainas.
Siunčiamo rašto priede rasite savivaldybei perduotino turto sąrašą.. Pažymime, kad visas
perduodamas turtas yra paskirtas konkrečioms mokykloms. Programinė įranga (skaitmeninės mokymo
priemonės) jau paskirstyta konkrečioms mokykloms, atsižvelgiant į mokytojų norą jas išbandyti ir
pateikti savo išvadas.
Kompiuterine įranga atrinktos mokyklos šiuo metu naudojasi pagal panaudos sutartis. Ji
paskirta mokykloms vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. ISAK-3239 „Dėl pasirengimo įvesti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas“
bei dalyvaujančioms įvairiuose projektuose.
Siekiant išvengti klaidų priimant tarybų sprendimus pridedame savivaldybės tarybos sprendimo
pavyzdį. Taip pat yra parengti perduodamo turto savivaldybėms sąrašai elektroniniame formate (bendri
turto kiekiai, mokyklų, kurioms paskirta įranga, pavadinimai). Šie sąrašai yra ITC interneto svetainėje
adresu: www.itc.smm.lt – Veikla – Turto perdavimas.
Sprendimus prašome siųsti ITC Švietimo portalo skyriui adresu Suvalkų 1, LT-03106, Vilnius.
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 2356151 (Dainius Linauskas) arba (8 5) 2356138 (Mantas Masaitis).
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PAVYZDYS
_______________SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TURTO PERĖMIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006,
Nr. 87-3397: 2008, Nr. 87-3471: 2009, Nr. 93-3967) 6 straipsnio 2 punktu, 17 straipsnio 1 dalies 4
punktu ir atsižvelgdama į Švietimo informacinių technologijų centro 2010 m. kovo 1 d. raštą Nr. 90(1.6)-D3-90 „Dėl tarybų sprendimų perimti kompiuterinę ir programinę įrangą“ savivaldybės taryba
nusprendžia:
1. Sutikti perimti __________ savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių
funkcijoms įgyvendinti Švietimo informacinių technologijų centro perduodamą ilgalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą (kompiuterinę ir programinę įrangą), kurio bendra likutinė vertė ________ litai.
2. Įgalioti ____________ savivaldybės darbuotoją ____________ savivaldybės vardu pasirašyti
sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.
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