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DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
PANEVĖŽIO MUZIKINIAM TEATRUI
Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 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, ir atsižvelgdamas į
kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų 2020 m. vasario 24 d. raštą Nr. S-97(1.2.) „Dėl
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto“:
1.

Perduodu

Panevėžio

muzikiniam

teatrui

(kodas

148428990)

laikinai

neatlygintinai iki 2030 m. kovo 1 d. valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų
patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 307,85 kv. m negyvenamųjų patalpų (patalpos yra
pastato, kurio unikalus Nr. 2798-6001-2020, „B“ dalies I aukšte) ir 36,59 kv. m negyvenamųjų
patalpų (patalpos yra pastato, kurio unikalus Nr. 2798-6001-2020, „B dalies“ II aukšte), kurių
valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo archyvinės bylos Nr. 8491, adresu: Kranto g. 28,
Panevėžys. Turtas skirtas biudžetinės įstaigos veiklai vykdyti.
2.

Įgalioju

kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų 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 Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (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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