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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LIETUVOS
POLICIJOS MOKYKLAI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR
DISPONUOTI JUO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 10 straipsniu,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 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“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Perduoti Lietuvos policijos mokyklai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės „Regitra“ patikėjimo
teise valdomą nekilnojamąjį turtą:
1.1. pastatą – vandenvietės pastatą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k.,
Alytaus g. 1B (unikalus numeris 5298-2054-1010, bendras plotas – 140,89 kvadratinio
metro), kurio likutinė vertė 2020 m. gruodžio 1 d. – 14 142,49 euro (keturiolika tūkstančių
vienas šimtas keturiasdešimt du eurai 49 centai);
1.2. kitus inžinerinius tinklus – buitinio vandens tinklus Kauno r. sav., Alšėnų sen.,
Mastaičių k., Mokslo g. 2 (unikalus numeris 5298-4058-7018, tinklų bendras ilgis –
3 128,6 metro, perduodamas ilgis – 568,3 metro), kurių likutinė vertė 2020 m. gruodžio 1 d. –
1 769,60 euro (vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 60 centų);
1.3. kitus inžinerinius statinius – artezinius gręžinius Kauno r. sav., Alšėnų sen.,
Mastaičių k., Alytaus g. 1B (unikalus numeris 5298-4058-7020, 6 vnt.), kurių likutinė vertė
2020 m. gruodžio 1 d. – 0 (nulis) eurų.
2. Įgalioti Lietuvos policijos mokyklą pasirašyti šio nutarimo 1 punkte nurodyto turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
3. Nustatyti, kad, perdavus šio nutarimo 1 punkte nurodytą turtą, valstybės įmonės
„Regitra“ turto vertės sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonės savininko
kapitalo dalyje.
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