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Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios
rinktinės (toliau – KASP 3R) 304 pėstininkų kuopa (toliau – 304 PK) šiuo metu užduočių
įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui, pagal 2015 m. sausio 12 d. sudarytą panaudos sutartį
Nr. NTS-1 tarp Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos kariuomenės, laikinai
neatlygintinai valdo ir naudoja 68,38 kv. m. negyvenamas patalpas (iš jų 8,5 kv. m. bendro naudojimo
ir 19,05 kv. m. garažo patalpa), esančias adresu Birutės g. 8, Skuodas.
304 PK naudojamos patalpos neatitinka minimalių KASP kuopos patalpų bendrųjų techninių
reikalavimų nustatytų KASP vado 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-34. Pažymėtina, kad
nuosekliai intensyvėjant Lietuvos kariuomenės kariniam rengimui bei didėjant Krašto apsaugos
savanorių pajėgų karių skaičiui, esamų patalpų nepakanka Lietuvos kariuomenės funkcijų
įgyvendinimui – tinkamo ir efektyvaus rinktinei keliamų užduočių vykdymo užtikrinimui.
Atsižvelgdami į esamą situaciją ir siekdami gerinti karių materialinę bazę, vykdyti savalaikį
ir nenutrūkstamą karinį rengimą bei vystyti pajėgų plėtrą, prašome Jūsų įvertinti ir informuoti
Lietuvos kariuomenę dėl papildomų patalpų, esančių adresu Birutės g. 8, Skuode (I–II aukštai, dalis
patalpų, viso apie 200 kv. m.), galimybės neatlygintinai perduoti panaudos pagrindais Lietuvos
kariuomenės funkcijų įgyvendinimui.
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