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Informuojame, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – VSAT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
birželio 19 d. pasitarimo Nr. 26 ,,Dėl 2016 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos“ protokoliniais sprendimais, įvertindama VSAT
valdomo nekilnojamojo turto poreikį ir atsižvelgdama į VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės 2017
m. rugsėjo 1 d. rašte Nr. (21/23)-15-2380 ,,Dėl nereikalingo nekilnojamojo turto“ pateiktus
siūlymus, 2017 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (21)-14-3534 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti
centralizuotai“ pateikė siūlymą Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD) perduoti valstybės įmonei Turto bankui valdyti
centralizuotai valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VSAT Pakrančių apsaugos
rinktinės patikėjimo teise valdomą nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, esantį Placio g. 126, Karklės
k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Pažymėtina, kad valstybės įmonė Turto bankas,
įgyvendindama valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimo ir koordinavimo funkcijas,
atnaujina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įnstitucijų objektus, kurių
finansavimas vykdomas tik iš parduodamo valstybės poreikių neatitinkančio nekilnojamojo turto
pardavimo pajamų, tačiau minėtų objektų atnaujinimo įgyvendinimas nėra užtikrintas finansavimo
šaltiniais.
TVŪD, vadovaudamasis Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328
,,Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m.
rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1022 redakcija), ir siekdamas užtikrinti atnaujinamo objekto –

2
reabilitacijos centro Trakuose, Karaimų g. 73A, finansavimą, 2017 m. spalio 3 d. raštu Nr. 8D-1158
,,Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo“, pateikė valstybės įmonei Turto bankui
siūlymą papildyti minėtą sąrašą atnaujintinu (parduodamu) nekilnojamuoju turtu, esančiu Placio g.
126, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Šiuo metu valstybės įmonė Turto bankas rengia
minėto nutarimo papildymo naujais objektais projektą.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad savivaldybė dėl galimybės perduoti
minėtą nekilnojamąjį turtą Klaipėdos rajono savivaldybės reikmėms turėtų kreiptis į valstybės
įmonę Turto banką.

Tarnybos vado pavaduotojas
Štabo viršininkas

Edvardas Bogdevičius, tel. (8 5) 271 9359, el. p. ebogdevicius@vsat.vrm.lt
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