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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ
NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO
Rengėjas
Svarstyta
Siūloma

Finansų ministerija

Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

2021-11-16

Svarstyti
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
Projektu siekiama sudaryti galimybes racionaliam nekilnojamojo turto panaudojimui, užtikrinti savarankiškųjų
savivaldybių funkcijų įgyvendinimą, taip pat tęsti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimą.
Siūloma VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomą nereikalingą valstybės funkcijoms įgyvendinti valstybės
nekilnojamąjį turtą perduoti Akmenės rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms
savivaldybių funkcijoms įgyvendinti.
Siūloma perduoti:
– Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn: dalį administracinio pastato ir dalį garažo, esančius Naujojoje
Akmenėje, L. Petravičiaus a. 2 (bendra likutinė vertė 10.902,33 euro);
– Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn: butus-bendrabučio patalpas su bendrojo naudojimo patalpomis,
esančius Vilniuje, Studentų g. 43-217 (bendras plotas 17,13 kv. metro), Studentų g. 43-418 (bendras plotas 17,64 kv.
metro) ir Studentų g. 43-506 (bendras plotas 17,54 kv. metro), be likutinės vertės.
Valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Akmenėje, L. Petravičiaus a. 2, šiuo metu patikėjimo teise valdo (atitinkamas
dalis) Akmenės rajono savivaldybės administracija ir VĮ Turto bankas. Dalyje patalpų įsikūrusi Akmenės rajono
savivaldybės administracija, kuri visą pastatą modernizavo (Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis).
Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas – butai-bendrabučio patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis,
esantis Vilniuje, Studentų g. 43, perėmus jį Vilniaus miesto savivaldybei, bus įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės
būsto fondo sąrašą.
Projektas suderintas su Akmenės rajono savivaldybe, Vilniaus miesto savivaldybe ir VĮ Turto banku, taip pat
papildomai suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (dėl butų-bendrabučio patalpų Vilniuje, Studentų g.
43, perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei).
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė atkreipė dėmesį į lydimosios medžiagos trūkumus.
TEISINIS VERTINIMAS – Pasirenkama
☐ Esminės
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS
☒ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra
PAŽYMĄ PARENGĖ
Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

