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Pasirenkama
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Priėmimo
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.

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO
TURTO PANEVĖŽYJE, KLAIPĖDOS G. 146, PERDAVIMO PAGAL
VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI
PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO
CENTRUI“ PROJEKTO
Rengėjas
Svarstyta
Siūloma
Pasirenkama
Svarstyti
Švietimo, mokslo ir
Pasirenkama
sporto ministerija
☐ TAP
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
.
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma:
1. perduoti patikėjimo teise Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai valstybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą, esantį Panevėžyje, Klaipėdos g. 146: stadioną, dvi sporto aikšteles, tinklinio aikštelę, krepšinio
aikštelę ir pėsčiųjų taką (šešis nekilnojamojo turto vienetus, pagal priedą), ir įgalioti Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre daiktines teises į šį valstybės turtą;
2. įregistravus Nekilnojamojo turto registre daiktines teises į šį valstybės turtą, perduoti jį viešajai įstaigai
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrui jos įstatuose šiuo metu numatytai veiklai vykdyti
(išskyrus ūkinę komercinę veiklą) pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui.
Projekto rengėjai nurodo, kad Vyriausybės 2019-08-21 nutarimu Nr. 845 perdavus viešajai įstaigai Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrui mokymo paskirties nekilnojamąjį turtą (mokyklą, bendrabutį,
dirbtuves ir kt.), susijęs sporto kompleksas nebuvo perduotas, kadangi tuo metu nebuvo atlikti jo kadastriniai
matavimai. Mokymo įstaiga planuoja sporto inžinerinius statinius atnaujinti ir panaudoti mokinių kūno kultūros
pamokoms vykdyti, mokinių sveikatingumo ir sporto reikmėms.
Projektas suderintas su Konkurencijos taryba ir VĮ Turto banku.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturi (į ankstesnes pastabas atsižvelgta).
PASTABOS, PASIŪLYMAI
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

PAŽYMĄ PARENGĖ

Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

