LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR
DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2015 m. balandžio 21 d. Nr. XII-1628
Vilnius

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) asociacijoms (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais);“.
2. Papildyti 14 straipsnio 1 dalį nauju 7 punktu:
„7) labdaros ir paramos fondams (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais);“.
3. Buvusį 14 straipsnio 1 dalies 7 punktą laikyti 8 punktu.
4. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Valstybės ir savivaldybės nekilnojamasis turtas panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik toms asociacijoms ir labdaros ir
paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai
socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Asociacijų ir labdaros ir
paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba nacionalinio saugumo sričiai, nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Profesinių sąjungų susivienijimams panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik savivaldybės nekilnojamasis
turtas.“
5. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Valstybės ir savivaldybių turtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams
(išskyrus 1 ir 8 punktuose nurodytus subjektus) gali būti perduodamas panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:
1) labdaros ir paramos fondas, asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį
sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar
panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės
nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį
turtą;
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2) subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo
vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka
subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
3) subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos
daliai.“
6. Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Sprendimą dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį šio straipsnio
1 dalyje nurodytiems subjektams priima Vyriausybė arba jos įgalioti turto valdytojai
Vyriausybės nustatyta tvarka. Sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos
sutartį šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams priima savivaldybės taryba ar jos įgaliota
institucija. Valstybės ir savivaldybių ilgalaikis materialusis turtas šio straipsnio 1 dalies 4–8
punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų
laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties
terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos. Šios
sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį. Prieš sudarydamas panaudos sutartį panaudos
gavėjas turi pateikti rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti
savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito
ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti. Savivaldybės tarybos įgaliota institucija sprendimus
priima savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Valstybės ar savivaldybės turto panaudos sutartį su
panaudos subjektais sudaro valstybės ar savivaldybės turto valdytojas.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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