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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atsižvelgusi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 4 d. išvadoje Nr. NV-2761
pateiktas pastabas ir pasiūlymus, teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos irklavimo federacijai“ (toliau –
Projektas) projektą.
Projekto tikslas – perduoti asociacijai Lietuvos irklavimo federacijai (toliau – Asociacija)
pagal panaudos sutartį 5 metų laikotarpiui valstybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu
Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomas patalpas pastate – mokymo centre Trakuose,
Karaimų g. 73, šiuo metu Asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę
veiklą).
Ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
(toliau – Teisės grupė) išvadoje pateiktą pasiūlymą, Projekte nurodo perduodamų bendro naudojimo
patalpų dalis.
Atsižvelgdami į Teisės grupės išvadoje pateiktą 2 pastabą, informuojame, kad Asociacija
2021 m. lapkričio 8 d. rašte Nr. S-243 „Pagrindimas dėl prašomo perduoti nekilnojamojo turto
perdavimo pagal panaudos sutartį“ (toliau – Raštas) nurodė, kad vienas iš pagrindinių veiklos tikslų
yra tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą.
Atsižvelgdami į Teisės grupės išvadoje pateiktą 3 pastabą informuojame, kad Rašte
Asociacija pagrindė, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14
straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytiems veiklos tikslams vykdyti.
Atsižvelgdami į Teisės grupės išvadoje pateiktą 4 pastabą, pateikiame papildomą
informaciją: perduodamų patalpų (kabinetų) indeksai: 1-11, 1-12, perduodamų patalpų plotas –
58,93 kv. metro, dalis bendro naudojimo patalpų (proporcingai 16,30 proc. ploto nuo 109,14 kv. m),
pažymėtų indeksais: 1-1, nuo 1-4 iki 1-9, perduodamų bendro naudojimo patalpų plotas – 17,79 kv.
metro; visų perduodamų patalpų bendras plotas – 76,72 kv. metro), darbuotojų, kurie naudosis
perduodamu administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, skaičius – 12 darbuotojų.
Ministerija, atsižvelgdama į Teisės grupės išvadoje pateiktą pasiūlymą Projektą suderinti
su Finansų ministerija, informuoja, kad Projektas su Finansų ministerija suderintas be pastabų.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos irklavimo federacijos 2021 m. lapkričio 8 d. raštas Nr. S-243 „Pagrindimas
dėl prašomo perduoti nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį“.
2. Lietuvos sporto centro 2021 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. S-432 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto“.
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