LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2019-04-19

Nr. NV-1111

DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU

2019-04-19

Nr. NV-1111

PASITARIMO DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KLAIPĖDOJE,
JŪROS G. 1, TOLESNIO NAUDOJIMO
PROTOKOLAS
2019-04-19 Nr. NV-1111
Vilnius
Pasitarimas įvyko 2019 m. balandžio 18 d. 10 val.
Pasitarimo pirmininkas – Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.
Pasitarimo sekretorius – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas
Vaclovas Medišauskas.
Dalyvavo: Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja Lina Griškevič,
Ministro Pirmininko patarėjas Donatas Matuiza, Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda
Molienė, valstybės įmonės Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius, Nacionalinės
teismų administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Arūnas Stravinskas, valstybės įmonės Turto
banko Nekilnojamojo turto departamento Projektų skyriaus vadovas Audrius Tamolis, Teisėjų tarybos
pirmininkas Algimantas Valantinas, Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
direktorė Aušra Vičkačkienė.
SVARSTYTA. Dėl valstybės nekilnojamojo turto Klaipėdoje, Jūros g. 1, tolesnio naudojimo.
NUTARTA:
1. Atsižvelgti į pasitarime išsakytas nuomones dėl prioritetinio poreikio užtikrinti tinkamas
Klaipėdoje veikiančių teismų darbo sąlygas ir galimybių pritaikyti teismų funkcijoms atlikti
administracinės paskirties pastatą Klaipėdoje, Jūros g. 1, taip pat į Valstybės kontrolės 2018 m. sausio
24 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-60-8-1 „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“
pateiktą rekomendaciją teisės aktuose maksimaliai apriboti galimybę valstybei nuosavybės teise
priklausančius pastatus perduoti savivaldybių nuosavybėn jų savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti.
2. Įvertinti tai, kad valstybė nuosavybės teise nevaldo Klaipėdoje kitų pastatų, kurie galėtų būti
pritaikyti teismų reikmėms, o Klaipėdos miesto savivaldybės meras 2018 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr.
(4.17E)-R2-2771 informavo, kad savivaldybė taip pat neturi jai priklausančių pastatų, kurie būtų
tinkami ar galėtų būti pritaikyti teismų veiklai vykdyti, ir centrinėje miesto dalyje nėra laisvo žemės
sklypo, kuris galėtų būti skirtas naujo teismų pastato statybai ir atitiktų visus keliamus reikalavimus
tokiam pastatui.
3. Pasiūlyti Finansų ministerijai kartu su valstybės įmone Turto banku vadovautis Valstybės
nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2015 m.
vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo
įgyvendinimo“, ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto Klaipėdoje, Jūros g. 1, su
priklausiniais perdavimo valdyti centralizuotai valstybės įmonei Turto bankui.
4. Pritarti nuostatai, kad valstybės įmonė Turto bankas, perėmęs valdyti centralizuotai
administracinės paskirties pastatą Klaipėdoje, Jūros g. 1, jį rekonstruotų, pritaikytų teismų funkcijoms
atlikti ir teisės aktų nustatyta tvarka nuomos teisėmis perduotų Klaipėdoje veikiantiems teismams
įsikurti.
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