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DĖL TEISMO SPRENDIMO VYKDYMO
Informuojame, kad Neringos savivaldybės administracija neįvykdė Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 12 d. sprendimo administracinėje byloje
Nr. eA-666-602/2021, pagal kurią priteista žala solidariai iš Lietuvos valstybės ir Neringos
savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo investicijų projektų centras“, atstovaujamai
bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valeksa“, naudai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pritarus Neringos savivaldybei priteistos žalos dalies atlyginimo sumažinimui iki 25
procentų, savivaldybė šią žalos dalį planuotų sumokėtų per 5 metus pagal sudarytą mokėjimo
grafiką. Jeigu priteista žalos dalis Neringos savivaldybei nebus sumažinta ir liks 50 proc., tokiu
atveju savivaldybė jai tenkančią dalį planuotų sumokėti tik per 10 metų.
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