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Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams
bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas:
1.

Pažymėtina, kad kartu su Projektu turi būti pateikti Valstybės turto perdavimo

patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001 m.
sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (toliau – Aprašas) 12.1 ir 12.2 papunkčių reikalavimus atitinkantys
Akmenės rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių prašymai (Aprašo 17 punktas).
2.

Atsižvelgdami į tai, kad Projektu numatoma perduoti ir administracinės

paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą, taip pat į Aprašo 17 punktą, atkreipiame dėmesį, kad
kartu su Projektu turi būti pateikta Aprašo 10.6.2 papunktyje nurodyta informacija.
3.

Atkreipiame dėmesį, kad nesutampa perduodamo turto duomenys (plotas)

nurodyti Projekto priedo 2 punkte ir kartu su Projektu pateiktoje Valstybės turto informacinės
paieškos sistemos pažymoje.
4.

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į Projekto bei į Vilniaus miesto

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-795 preambulėje nurodomą
teisinį pagrindą, Projekto priedo 2 punkte nurodytą turtą numatoma perduoti Vilniaus miesto
savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punkte
nustatytai savarankiškajai savivaldybių funkcijai įgyvendinti. Atsižvelgdami į tai, kad minėto
įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nustatyta savarankiškoji savivaldybių funkcija – savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo –
yra nekonkreti, sudaranti sąlygas valstybės turtą naudoti neapibrėžtoms savivaldybės
funkcijoms vykdyti, manome, kad formalus vien tik minėtos funkcijos nurodymas tiek Projekto,
tiek savivaldybės tarybos sprendimo preambulėje (be kitų konkrečių savarankiškųjų
savivaldybės funkcijų, kurių įgyvendinimui tiesiogiai bus naudojamas perduodamas valstybės
turtas) yra ydingas ir nepagrindžia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
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valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje numatytų visuomeninės naudos,
efektyvumo ir racionalumo principų. Be to, atkreipiame dėmesį ir į tai, kad pagal Aprašo 17
punktą, kartu su Projektu turėtų būti pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas, kuriame būtų
nurodyta konkreti savivaldybės savarankiškoji funkcija, kuriai įgyvendinti bus naudojamas
perimtas valstybės nekilnojamasis daiktas.
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