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DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS
ĮMONEI TURTO BANKUI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR
DISPONUOTI JUO
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu,
10 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 19 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, 4 straipsnio
1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo patikėjimo
teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo
teise ir savivaldybių nuosavybėn“, ir Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto
valdymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Perduoti valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti šio nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą.
2. Nustatyti, kad:
2.1. perdavus šio nutarimo 1 priedo 1 punkte nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą,
valstybės įmonės „Regitra“ turto vertės sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės
įmonės „Regitra“ savininko kapitalo dalyje;
2.2. perdavus šio nutarimo 1 priedo 2 punkte nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą,
valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto vertės sumažėjimas turi
būti registruojamas valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos savininko
kapitalo dalyje.
3. Įgalioti valstybės įmonę Turto banką įregistruoti Nekilnojamojo turto registre
daiktines teises į šio nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodytą valstybei nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Ministras Pirmininkas
Finansų ministras

