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Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams
bei teisės technikos reikalavimams, nevertindami Projekte nurodytų formalių turto duomenų,
teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1.

Atsižvelgdami į Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių

nuosavybėn tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16
(toliau – Aprašas), 14 ir 17 punktų nuostatas, manome, kad kartu su Projektu turėtų būti
pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atliktos Aprašo 14 punkte nurodyto
sąrašo ir sutarčių analizės duomenys.
2.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal 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. Atsižvelgdami į Aprašo 10.4, 10.6.1
papunkčių, 16 ir 17 punktų nuostatas, atkreipiame dėmesį, kad kartu su Projektu turėtų būti
pateiktos atitinkamos VTIPS ataskaitos, kuriose būtų nurodomi sprendimo dėl valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo suderinimo duomenys.
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3.

Atsižvelgdami į tai, kad Projektu numatoma perduoti 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.
4.

Vadovaudamiesi Aprašo 11 punktu, kuriame numatyta, kad savivaldybės

nuosavybėn jos savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti gali būti perduoti valstybei
nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai – valstybės nekilnojamasis turtas ir kiti
nekilnojamieji daiktai, pripažinti nereikalingais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8
punktą, siūlytume atitinkami tikslinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės
26 d. sprendimo Nr. 1-186 priedą.
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