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Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

Pasirenkama Finansų ministerija
☐ Taip
☒ Ne
Priėmimo
terminas
(Data iš
kalendoriaus)

Svarstyta
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

(Data iš kalendoriaus)

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

SPRENDIMO ESMĖ
Siūloma perduoti Alytaus miesto ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto ir Tauragės rajono
savivaldybių patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą.
Alytaus miesto savivaldybei siūloma perduoti laboratoriją Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33, ir gyvenamąjį
namą Alytuje, Punsko g. 2I. Alytaus miesto savivaldybė perimtą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą planuoja panaudoti
savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas; paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo nustatyta tvarka). Laboratorijos patalpas ketinama perduoti panaudos pagrindais viešajai įstaigai Alytaus
turizmo informacijos centrui, o gyvenamąjį namą ketinama panaudoti savivaldybės būsto fondo plėtrai.
Tauragės rajono savivaldybei siūloma perduoti administracinį pastatą Tauragėje, Prezidento g. 7, 17/100 dalių
pastato – administracinės patalpos Tauragėje, Respublikos g. 2, ir garažus Tauragėje, Respublikos g. 2-1, 2-2, 2-3 ir
3A. Tauragės rajono savivaldybė perimtą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą planuoja panaudoti savivaldybės
savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas,
reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, viešųjų įstaigų, savivaldybės
įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų, regionų plėtros tarybų steigimas; gyventojų bendrosios kultūros ugdymas
ir etnokultūros puoselėjimas). Administraciniame pastate Tauragėje, Prezidento g. 7, įsikūręs Tauragės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnija.
Administracinėse patalpose Tauragėje, Respublikos g. 2, įsikūrusi Tauragės rajono savivaldybės administracija.
Garažo patalpa pastate Tauragėje, Respublikos g. 3A, pritaikyta Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešajai bibliotekai.
Iš esmės atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas ir pasiūlymus, pateikti atitinkami
paaiškinimai ir trūkstami lydimieji dokumentai.
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