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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perduoti Europos geografinio centro kompleksą Vilniaus rajono
savivaldybės nuosavybėn.
Dabartinė situacija:
VĮ Turto bankas 2018 metais perėmė valdyti patikėjimo teise Europos geografinio centro
kompleksą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Girijos k., Golfo g. 6.
Europos Parlamento narys Bronis Ropė kreipėsi į VĮ Turto banką siūlydamas perduoti šį
kompleksą Vilniaus rajono savivaldybei visuomenės reikmėms. Atsižvelgiant į šį kreipimąsi, 2020
metais kompleksas buvo išbrauktas iš Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl
Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo“. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2019 m. liepos 26 d. priėmė sprendimą „Dėl
sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn Europos geografinio centro kompleksą“.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija informavo, kad į savivaldybės 2021–2023 metų
strateginį veiklos planą numatoma įtraukti priemonę dėl Europos geografinio centro komplekso
administracinių pastatų einamojo remonto ir renginių aptarnavimo pastato terasos atnaujinimo.
Projekto esmė:
Siūloma perduoti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VĮ Turto banko patikėjimo
teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Girijos k., Golfo g. 6
(perduodamo turto likutinė vertė 26.332,00 eurai):
- pastatus: renginių aptarnavimo pastatą (bendras plotas 56,79 kv. metro) ir turistų aptarnavimo
centrą (bendras plotas 105,43 kv. metro);
- kitus inžinerinius statinius: aikštelę, Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą pažymėjimo aikštelę,
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą pažymėjimo ženklą, renginių aikštelę, 351,40 metro ilgio
privažiavimo kelią prie Europos centro.
Derinimas:
Projektas suderintas be pastabų su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir VĮ Turto banku.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabos ir pasiūlymai suderinti darbo tvarka, papildyta
projekto lydimoji medžiaga.
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina, bet atitinka siekius skatinti
efektyvų valstybės ir savivaldybių turto valdymą.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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