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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŪKIO SKYRIAUS TURTO POSKYRIO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ūkio skyriaus Turto poskyris (toliau – Turto poskyris) yra Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio skyriaus padalinys. 

2. Turto poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, skyriaus nuostatais ir vykdo Savivaldybės administracijos 

direktoriaus bei skyriaus vedėjo nurodymus. 

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

3. Turto poskyrio svarbiausieji uždaviniai: 

3.1. organizuoti valstybės turto perėmimą teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės 

nuosavybėn ir patikėjimo teise valdyti; 

3.2. koordinuoti Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymą ir naudojimą; 

3.3. rengti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo, nekilnojamojo 

turto objektų pardavimo viešo aukciono būdu strategiją ir dalyvauti ją įgyvendinant. 

4. Turto poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 

4.1. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Savivaldybę jos kontroliuojamose Savivaldybės 

įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose 

Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų akcijų; 

4.2. analizuoja kontroliuojamų įmonių ir įstaigų ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus: 

4.2.1. vadovaudamasi ūkinės ir finansinės veiklos analize bei šios veiklos prognoze, teikia 

siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui bei Savivaldybės tarybai dėl 

šių įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo arba likvidavimo; 

4.2.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti kontroliuojamose įmonėse 

dividendų paskirstymą.  

4.2.3. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl naujų įmonių steigimo, esamų įmonių statuso 

pakeitimo. 

4.3. organizuoja Valstybės  turto perėmimą Savivaldybės nuosavybėn bei patikėjimo teise 

valdyti; 

4.4. organizuoja Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto bei Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise valdyti   

4.5. teikia siūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo, 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių, nekilnojamojo turto 

objektų pardavimo viešo aukciono būdu; 

4.6. organizuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

privatizavimą; 

4.7. organizuoja patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir Savivaldybės turto nuomą; 

4.8. organizuoja pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti Savivaldybės turto nurašymą 

bei kilnojamojo turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;  

 4.10. rengia asmenims (šeimoms), pageidaujantiems gauti būsto kreditą, pažymas apie teisę į  

valstybės paramą būstui įsigyti pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 

daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą.  
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4.11. tvarko piliečių eiles valstybės paramai gauti, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, ir 

teikia ataskaitas apie socialinio būsto nuomą statistikai.  

4.12. administruoja ir kontroliuoja Savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Savivaldybės  

tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimą;  

      4.13. aptarnauja Savivaldybės kompiuterizuotą darbo vietą „Parama“; 

      4.14. rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, nustatančių gyventojams 

teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, taip pat susijusių su Savivaldybės ir jos ūkio veikla, projektus; 

      4.15. pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą. 

4.16. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, skundus  

bei pasiūlymus Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais, imasi 

reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 

4.17. atsako į Savivaldybės tarybos narių paklausimus; 

      4.18. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais poskyriui priskirtas funkcijas, Mero 

įpareigojimus bei pavedimus. 

 

III. POSKYRIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

      5. Turto poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavimus, turi teisę: 

5.1. gauti reikiamus duomenis iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių,  

Savivaldybės reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų; 

5.2. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui bei jo sudarytoms komisijoms siūlymus 

poskyrio kompetencijos klausimais; 

5.3. gavus Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus įgaliojimus atstovauti 

Savivaldybei valdžios ir valdymo institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose. 

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

      6. Turto poskyriui vadovauja vedėjas. 

7. Turto poskyrio vedėjas: 

7.1. atsako už poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

7.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, Mero  

potvarkiai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai; 

7.3. Rajono mero veiklos ir Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka teikia 

Savivaldybės merui potvarkių projektus, o Savivaldybės administracijos direktoriui – įsakymų 

projektus; 

7.4. vykdo Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus; 

7.5. teikia siūlymus dėl poskyrio darbuotojų darbo įvertinimo. 

 

 V. ATSAKOMYBĖ 

   

      8. Turto poskyrio darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

      8.1. netinkamą ir nekokybišką savo pareigų, aprašytų pareigybių aprašymuose, vykdymą ir jų 

atlikimą ne laiku; 

      8.2. ataskaitų, informacijos ir rekomendacijų nepagrįstumą bei ataskaitų pateikimą ne laiku; 

      8.3. nustatytos kompetencijos viršijimą ir tarnybinės etikos reikalavimų nesilaikymą.  

 

 

___________________________________ 

 


