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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
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SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma perduoti patikėjimo teise Lietuvos policijos mokyklai valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu VĮ „Regitra“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: vandenvietės pastatą Kauno r.
sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Alytaus g. 1B (bendras plotas 140,89 kv. metro, likutinė vertė 14.142,49 euro), buitinio
vandens tinklus Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 2 (bendras ilgis 3.128,6 metro, perduodamas ilgis
568,3 metro, likutinė vertė 1.769,60 euro) ir artezinius gręžinius Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Alytaus g.
1B (6 vnt., be likutinės vertės).
Nurodytas turtas šiuo metu nenaudojamas VĮ „Regitra“ veiklai vykdyti, todėl siūloma perduoti jį Lietuvos policijos
mokyklai, kuri numato efektyviai pritaikyti šį nekilnojamąjį turtą ir susijusią infrastruktūrą ne tik policijos, bet ir
pasieniečių, krašto apsaugos pareigūnų, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų
darbuotojų įgūdžiams ir gebėjimams, reikalingiems valdyti ir šalinti ekstremaliąsias situacijas, tobulinti. Teritorijoje
planuojama papildomai įrengti padidėjusios rizikos situacijų įveikimo bazę - vairavimo ekstremaliomis sąlygomis
aikštelę su atskirais moduliais, imituojančiais eismo ir oro sąlygas, kompiuteriniais vairavimo imituokliais ir kt.
Projektas suderintas su Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos policijos mokykla, Finansų ministerija (į pastabas atsižvelgta) ir VĮ Turto banku. Atsižvelgiant į Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabas papildyta projekto lydimoji medžiaga.
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