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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL TURTO PERDAVIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, susipažinusi su Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupės 2021 m. rugpjūčio 13 d. išvadoje Nr. NV-1946 (toliau – Išvada) pateiktomis pastabomis,
teikia šį paaiškinimą ir prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus miesto ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn“
projektą (TAP NR. 21-1068, TAIS NR. 21-26949(2)) (toliau – Projektas) įtraukti į artimiausio
Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.
Tauragės rajono savivaldybės administracija, atsižvelgusi į Išvados 4 punkto pastabą,
pateikė Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. 1-276 „Dėl
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo“ (pridedama).
Atsižvelgę į Išvados 1 punkte pateiktą pastabą, kad kartu su Projektu turėtų būti pateikti
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atliktos Aprašo 14 punkte nurodyto sąrašo ir
sutarčių analizės duomenys, papildomai pateikiame 2021m. rugsėjo 30 d. VĮ Turo banko raštą Nr.
(15.1Mr)SK4-11682 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus miesto ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn“
projekto“ (pridedamas).
Dėl Išvados 2 punkte pateiktos pastabos pažymime, kad pagal Išvadoje nurodyto Aprašo 7
punktą sprendimų projektai dėl valstybės nekilnojamojo turto su Aprašo 6.3 papunktyje nurodyta
institucija derinami raštu, o su Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.4 papunkčiuose nurodytomis institucijomis –
naudojantis Valstybės turto informacine paieškos sistema (toliau – VTIPS), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro patvirtintomis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos
duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis (toliau – VTIPS taisyklės).
Kitame, Aprašo 10.4 punkte detalizuojama, jog kartu su sprendimų projektais turi būti pateikta
VTIPS ataskaita, kurioje nurodomi sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
patikėjimo teise suderinimo duomenys, išskyrus Apraše ir Valstybės turto informacinės paieškos
sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėse nurodytus atvejus. Iš to
galima daryti išvadą, kad Aprašo reikalavimai pateikti VTIPS ataskaitą nėra absoliutūs, ir ataskaita
gali nebūti pateikta, jeigu VTIPS taisyklėse nenumatytas sprendimų derinimo procesas. Norėtume
pažymėti, kad tokio sprendimų derinimo proceso, kai perdavimą inicijuoja turto valdytojas, kuriam
ir bus perduodamas jo valdomas ir naudojamas turtas, VTIPS taisyklės nenumato.
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Atsižvelgdami į Išvados 3 punkte pateiktą pastabą norėtume atkreipti dėmesį, kad
savivaldybių atveju, Aprašo 10.6.2 papunkčio reikalavimai taikomi tais atvejais, kai valstybės turtas
perduodamas savivaldybės valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai vykdyti. Kartu
norėtume informuoti, kad administracinis pastatas Prezidento g. 7, Tauragėje yra naudojamas šioms
savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti:
1. Pirminei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai (įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje
esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose
ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną – šią funkciją atlieka
Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (funkciją atlieka 16,5 etato, šiose
patalpose nuolat dirba 9 darbuotojai).
2. Biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų
savivaldybės juridinių asmenų, regionų plėtros tarybų steigimas – šią funkciją patalpose atlieka
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnija (funkciją atlieka 30,05 etato, šiose
patalpose nuolat dirba 6 darbuotojai).
Administracinės patalpos Respublikos g. 2, Tauragėje, naudojamos savarankiškajai
savivaldybės funkcijai – biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, viešųjų įstaigų, savivaldybės
įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų, regionų plėtros tarybų steigimas – vykdyti. Patalpose
įsikūrusi Tauragės rajono savivaldybės administracija, funkciją atlieka 116 darbuotojų. Darbo
kabinetų plotas: Prezidento g. 7, Tauragėje – 76,32 kv. m; Respublikos g. 2, Tauragėje – 299,70 kv.
m.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122, el. paštas Ausra.Vickackiene@finmin.lt)
Valstybės turto valdymo politikos skyriaus (vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127,
el. paštas
Laima.Kalinauskiene@finmin.lt)
vyriausioji
specialistė
Laimutė
Raibienė
(tel. (8 5) 239 0198, el. paštas Laimute.Raibiene@finmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimas, 1 lapas.
2. VĮ Turto banko 2021m. rugsėjo 30 d. raštas, 1 lapas.
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