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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJAI PERDUOTI PEDAGOGŲ
ŠVIETIMO CENTRUI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
<Reg. data> Nr. <Reg.Nr.>
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu,
Panevėžio miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti
ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29
d. sprendimu Nr. 1-447, atsižvelgdamas į Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 19 d. raštą Nr. SD-448 „Dėl patalpų perdavimo Panevėžio pedagogų švietimo
centrui“ ir Panevėžio pedagogų švietimo centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. IS-172
„Dėl patalpų perdavimo Panevėžio pedagogų švietimo centrui“ progimnazijai“:
1. L e i d ž i u Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijai (kodas 190423684) perduoti
Panevėžio pedagogų švietimo centrui (kodas 195473036) laikinai neatlygintinai iki 2037 m.
rugpjūčio 31 d. valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį šiuo metu Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos patikėjimo teise valdomą
ilgalaikį turtą – 133,79 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias Klaipėdos g. 138 (Nekilnojamojo
daikto kadastro duomenų byloje Nr. 23485/7562 pažymėtas indeksais 6/56.18 ir 1/12.).
2. Į g a l i o j u Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorių ir Panevėžio
pedagogų švietimo centro direktorių parengti 1 punkte minimą panaudos sutartį, ją pasirašyti ir
atlikti kitus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Panevėžio miesto savivaldybės
visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos
administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti
apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo nustatyta tvarka.
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