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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI
NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002 m. gruodžio 3 d. Nr. 1890
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 2 punktu ir 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 36 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
tvarkos aprašą;
1.2. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos
aprašą.
2. Įgalioti valstybės turto valdytojus priimti sprendimus dėl:
2.1. Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų subjektų patikėjimo teise valdomo
valstybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis kitiems Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems subjektams ne ilgesniam kaip 20
metų laikotarpiui;
2.2. valstybės turto valdytojų patikėjimo teise valdomo valstybės nematerialiojo, ilgalaikio
(išskyrus nekilnojamąjį turtą) ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams.
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VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI
NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus
centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą – statinius, patalpas ar jų dalis, ir
trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau kartu – valstybės turtas) perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis (toliau – perdavimas panaudos pagrindais)
organizavimas, valstybės turto panaudos sutarties pasirašymas ir valstybės turto perdavimas.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau –
Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme.
3. Sprendimą dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais priima Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, išskyrus nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, 2 punkte nustatytus atvejus.
II SKYRIUS
VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMAS
4. Vyriausybės nutarimų ar valstybės turto valdytojo sprendimų dėl valstybės turto perdavimo
panaudos pagrindais projektus (toliau kartu – sprendimų projektai) rengia valstybės turto valdytojai,
ketinantys perduoti valstybės turtą panaudos pagrindais. Valstybės turto valdytojų parengti sprendimų
projektai Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka turi būti derinami su:
4.1. institucija, įgyvendinančia valstybės, kaip juridinio asmens, perduodančio ir priimančio
valstybės turtą, dalyvio teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Vyriausybė);
4.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kai valstybės turtą panaudos
pagrindais perduoda valstybinės aukštosios mokyklos;
4.3. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kai toks derinimo poreikis dėl atlikto poveikio
konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo nustatytas Poveikio
konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos apraše;
4.4. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, kai panaudos pagrindais perduodamas
valstybės nekilnojamasis turtas.
5. Sprendimų projektus rengiantys valstybės turto valdytojai prireikus gali kreiptis į
Nevyriausybinių organizacijų tarybą, taip pat į kompetentingas valstybės institucijas (pagal pavestas
valdymo sritis) dėl nuomonės, ar asociacijų, labdaros ir paramos fondų pagrindinis veiklos tikslas
atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų.
6. Sprendimų projektai (išskyrus sprendimus dėl valstybės nekilnojamojo turto) su Aprašo 4.1–
4.3 papunkčiuose nurodytomis institucijomis derinami raštu. Sprendimų projektai dėl valstybės
nekilnojamojo turto su Aprašo 4.3 papunktyje nurodyta institucija derinami raštu, o su Aprašo 4.1, 4.2
ir 4.4 papunkčiuose nurodytomis institucijomis – naudojantis Valstybės turto informacine paieškos
sistema (toliau – VTIPS), vadovaujantis finansų ministro patvirtintomis Valstybės turto informacinės
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paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis. Aprašo 4 punkte
nurodytos institucijos sprendimų projektus derina (raštu arba naudodamosi VTIPS) ne vėliau kaip per
15 darbo dienų nuo sprendimo projekto gavimo institucijoje arba VTIPS dienos. Jeigu Aprašo 4
punkte nurodytos institucijos motyvuotai nepritaria valstybės turto valdytojo, ketinančio perduoti
valstybės turtą panaudos pagrindais, pateiktam sprendimo projektui, o valstybės turto valdytojas su tuo
nesutinka, galutinį sprendimą dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais priima Vyriausybė.
7. Sprendimo projekte nurodoma:
7.1. perduodant valstybės nekilnojamąjį turtą – turtą perduodantis ir priimantis subjektai
(panaudos davėjas ir gavėjas); panaudos sutarties terminas; nekilnojamojo turto panaudojimo paskirtis,
pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams
būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo
turto plotas (jeigu toks yra) arba kiti nekilnojamajam turtui būdingi geometriniai parametrai,
atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas su
šiame papunktyje nurodytais nekilnojamojo turto identifikavimo duomenimis, jeigu panaudos
pagrindais perduodami daugiau nei 2 nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų vienetai; taip
pat gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos (jeigu tokių reikia);
7.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – turtą perduodantis
ir priimantis subjektai (panaudos davėjas ir gavėjas); turto pavadinimas; kiti duomenys,
identifikuojantys valstybės turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir
valstybinis numeriai); turto skaičius (vienetais); panaudos sutarties terminas; turto panaudojimo
paskirtis; perduodamo turto sąrašas su šiame papunktyje nurodytais turto identifikavimo duomenimis,
jeigu panaudos pagrindais perduodami daugiau nei 2 turto vienetai; taip pat gali būti nurodytos kitos
panaudos sąlygos (jeigu tokių reikia).
8. Kartu su sprendimų projektais sprendimą priimančiam subjektui turi būti pateikti šie
dokumentai ir informacija:
8.1. Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto panaudos subjekto motyvuotas prašymas perduoti
valstybės turtą panaudos pagrindais, kuriame turi būti nurodyta prašomo perduoti valstybės turto
naudojimo tikslas, kokiai veiklai, o kai valstybės turtą prašoma perduoti Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies
3 ir 4 punktuose nurodytiems subjektams, – kokiam pagrindiniam veiklos tikslui iš Įstatymo 14
straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo
paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
8.2. dėl sprendimų projektų gauti derinimo raštai arba VTIPS ataskaita, kurioje nurodomi
sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais suderinimo duomenys,
išskyrus Apraše nurodytus atvejus;
8.3. Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytų subjektų steigimo dokumentų
patvirtintos kopijos. Šis reikalavimas netaikomas, kai valstybės turtas perduodamas panaudos
pagrindais pagal tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 55, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01486

8.4. valstybės turto valdytojo sprendimas dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti, kai panaudos pagrindais perduodamas tokio pobūdžio turtas;
8.5. perduodant valstybės nekilnojamąjį turtą:
8.5.1. VTIPS ataskaita, kurioje nurodomi valstybės nekilnojamojo turto duomenys;
8.5.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos, jeigu perduodamos patalpos ar jų
dalys, nesuformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
8.5.3. jeigu perduodamas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, –bendras
perduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto plotas, bendras darbo kabinetų
plotas, panaudos subjekto, kuriam perduodamas administracinės paskirties nekilnojamasis turtas,
darbuotojų arba asmenų, kurie naudosis perduodamu administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu,
skaičius, taip pat informacija apie panaudos subjekto patikėjimo, panaudos ir nuosavybės teise
valdomą ir naudojamą administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą, dėl jo sudarytas nuomos ar
panaudos sutartis, sutarties šalys, pagal sutartis perduotas plotas ir sutarčių galiojimo terminai, metinis
nuomos mokesčio dydis;
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8.6. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos
aprašo nustatyta tvarka užpildytas klausimynas, kai valstybės turtą panaudos pagrindais ketinama
perduoti Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytiems subjektams.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 55, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01486

III SKYRIUS
VALSTYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS
9. Valstybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal Aprašo 1 priede nustatytą pavyzdinę formą,
panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įgalioti asmenys pasirašo per 10 darbo dienų nuo Vyriausybės
nutarimo dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais įsigaliojimo arba valstybės turto valdytojo
sprendimo dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais priėmimo.
10. Valstybės turto perdavimas įforminamas valstybės turto, perduodamo pagal panaudos
sutartį, perdavimo–priėmimo aktu, parengtu pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą (toliau –
perdavimo–priėmimo aktas). Perdavimo–priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo
dienas nuo valstybės turto panaudos sutarties pasirašymo. Atskiras perdavimo–priėmimo aktas su
panaudos gavėju gali būti nepasirašomas, jeigu panaudos davėjas ir panaudos gavėjas sutaria, kad
pasirašant valstybės turto panaudos sutartį perduodamas valstybės turtas ir ši sutartis kartu yra
perdavimo–priėmimo aktas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Valstybės turto valdytojas privalo kontroliuoti, ar panaudos gavėjas gautą valstybės turtą
naudoja pagal paskirtį, ar vykdo veiklą, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas, ar vykdo visas
valstybės turto panaudos sutartyje nustatytas sąlygas. Atsižvelgęs į nurodytų veiksmų rezultatus,
panaudos davėjas panaudos sutartyje nustatytais atvejais turi teisę nutraukti valstybės turto panaudos
sutartį prieš terminą, o Įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais privalo nutraukti valstybės
turto panaudos sutartį.
12. Valstybės turto valdytojas, per 10 darbo dienų nuo viešosios įstaigos dalininko teisių
pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos įspėjęs viešąją įstaigą, kurios valstybei nuosavybės
teise priklausančios dalininko teisės buvo parduotos viešame aukcione, nutraukia valstybės turto
panaudos sutartį ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įspėjimo apie sutarties nutraukimą dienos.
13. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju panaudos
pagrindais perduoto gyvenamosios paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčiai
pasibaigus dėl panaudos gavėjo mirties, kartu su panaudos gavėju iki jo mirties gyvenę šeimos nariai
turi išsikelti iš panaudos pagrindais perduoto gyvenamosios paskirties valstybės nekilnojamojo turto
per ne ilgesnį kaip vienų metų laikotarpį.
__________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1230, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16658
Nr. 307, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06766

Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
aprašo
1 priedas
(Pavyzdinė valstybės turto panaudos sutarties forma)
VALSTYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS
_____________ Nr.____________
(data)

___________________________
(sudarymo vieta)

Panaudos davėjas______________________________________________________,
(turtą perduodančio subjekto pavadinimas ir kodas)

pagal ______________________________________________________________________,
(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas(-a) ____________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir panaudos gavėjas __________________________________________________________,
(Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje
nurodyto panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal ______________________________________________________________________,
(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas(-a) ____________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20 __ m. __________ d. nutarimu Nr. ____ ar
valstybės turto valdytojo 20 __ m. __________ d. sprendimu Nr. ____, sudarė šią valstybės turto
panaudos sutartį (toliau – sutartis):
1. Panaudos davėjas pagal sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus
(nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą:
_________________________________________________________________________
(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir
likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto – panaudojimo paskirtis, pavadinimas, adresas, unikalus
numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi geometriniai
parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo turto plotas ir indeksai (jeigu tokie yra)
arba kiti nekilnojamajam turtui būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; trumpalaikio
materialiojo turto įsigijimo vertė; jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal
pridedamą sąrašą)

_________________________________________________________________________.
(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Panaudos davėjas perduoda turtą panaudos gavėjui _________________________.
(nurodyti terminą)

3. Kitos sąlygos________________________________________________________.
4. Trečiųjų asmenų teisės į turtą ___________________________________________.
(įkeitimas, areštas, uzufruktas ir kita)

5. Panaudos gavėjas apmoka visas turto išlaikymo išlaidas.
6. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos
gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.
7. Panaudos davėjas privalo:
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7.1. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo perduoti sutarties 1 punkte nurodytą turtą
pagal perdavimo–priėmimo aktą, išskyrus, jeigu panaudos davėjas ir panaudos gavėjas sutarė, kad
pasirašant sutartį perduodamas turtas ir ši sutartis kartu yra turto perdavimo–priėmimo aktas;
7.2. kai perduodamas valstybės nekilnojamasis turtas ar kitas nekilnojamasis daiktas, savo
lėšomis per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre;
7.3. nutraukti sutartį, jeigu:
7.3.1. panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas, ar šį turtą
naudoja ne pagal paskirtį;
7.3.2. jeigu panaudos gavėjo valstybei nuosavybės teise priklausančios dalininko teisės buvo
parduotos viešame aukcione;
7.4. pasibaigus sutarties terminui, iš panaudos gavėjo per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasibaigimo priimti jam grąžinamą turtą pagal perdavimo–priėmimo aktą.
7.5. priėmęs jam grąžinamą valstybės nekilnojamąjį turtą ar kitą nekilnojamąjį daiktą pagal
perdavimo–priėmimo aktą, savo lėšomis per 10 darbo dienų nuo sutarties pasibaigimo išregistruoti ją
iš Nekilnojamojo turto registro.
8. Panaudos gavėjas privalo:
8.1. naudotis turtu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį, tik sprendime dėl valstybės turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu nurodytai
veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir
techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti turto paskirties;
8.2. sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal
paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas;
8.3. gauti panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti turtą nekeičiant jo
paskirties;
8.4. savo lėšomis daryti jam perduoto nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį
remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą:
_________________________________________________ _________________________;
(nurodyti remonto darbus ir lėšų sumą)

8.5. atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas turtas neatlikus priežiūros ar
einamojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas;
8.6. likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti panaudos davėjui apie
grąžinamą turtą;
8.7. sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti turtą panaudos davėjui tos
būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo
elementais, neatskiriamais nuo turto;
8.8. per 5 darbo dienas nuo sutarties įregistravimo arba išregistravimo Nekilnojamojo turto
registre kompensuoti panaudos davėjui su sutarties registravimu arba išregistravimu susijusias išlaidas;
8.9. sutarties pasibaigimo dieną įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.
9. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.
10. Panaudos davėjas turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą:
10.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais;
10.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas
naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas
valstybės turtas;
10.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo dėl valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo
daikto einamąjį, statinio kapitalinį ar kito ilgalaikio materialiojo turto remontą.
11. Panaudos gavėjas negali jam perduoto valstybės turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis
tretiesiems asmenims.
12. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.
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PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):
1. ____________________________________, __ lapas (-ai).
(dokumento, kuriuo suteikiama teisė perduoti turtą, kopija)

2. ___________________________________, __ lapas (-ai).
(turto sąrašas, jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą)

3. ______________________________________, __ lapas (-ai).
(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija)

4. ______________________________, __ lapas (-ai).
(panaudos subjekto įstatų (nuostatų) kopija)

5. _____________________________________________________, __ lapas (-ai).
(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinis išrašas)

6. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).
(perdavimo–priėmimo aktas)

7. _____________________________________________, __ lapas (-ai).
(kiti dokumentai)

Sutarties šalių rekvizitai:
Panaudos davėjo _________________________________________________________
(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos gavėjo _________________________________________________________
(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos davėjas

Panaudos gavėjas

(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

A. V.

A. V.

Priedo pakeitimai:
Nr. 138, 2005-02-07, Žin., 2005, Nr. 19-616 (2005-02-10), i. k. 1051100NUTA00000138
Nr. 229, 2007-02-21, Žin., 2007, Nr. 28-1030 (2007-03-06), i. k. 1071100NUTA00000229
Nr. 1230, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16658
Nr. 307, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06766

Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
aprašo
2 priedas
(Valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo–priėmimo akto forma)
_______________________
(sudarytojo pavadinimas)

VALSTYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO–
PRIĖMIMO AKTAS
____________ Nr._______
(data)

__________________
(sudarymo vieta)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20 __ m. _________ d. nutarimu Nr. ____ ar
turto valdytojo 20 __ m. _________ d. sprendimu Nr. ____ ir panaudos sutartimi Nr.__________,
sudaryta 20__ m. ______ d., panaudos davėjas
_______________________________________________________________________________,
(turtą perduodančio subjekto pavadinimas ir kodas)

pagal___________________________________________________________________________,
(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas(-a) _________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

perduoda, o panaudos gavėjas ______________________________________________________,
(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal _________________________________________________________________________,
(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas(-a) _________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

priima valstybei nuosavybės teise priklausantį, panaudos davėjo patikėjimo teise valdomą turtą:
_______________________________________________________________________________.
(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo
ir likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto – panaudojimo paskirtis, pavadinimas, adresas, unikalus
numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi geometriniai
parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo turto plotas ir indeksai (jeigu tokie yra) arba
kiti nekilnojamajam turtui būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; trumpalaikio
materialiojo turto įsigijimo vertė; jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą
sąrašą)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ________________________________________.
(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną turtą perduodančiam ir turtą perimančiam asmeniui.
Perdavė
(įgalioto perduoti turtą asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priėmė
(įgalioto priimti turtą asmens
pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Priedo pakeitimai:
Nr. 841, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12286
Nr. 881, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17459
Nr. 254, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04275

(Vardas ir pavardė)
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Nr. 307, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06766

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 307
redakcija)
POVEIKIO KONKURENCIJAI IR ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS
REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos
apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama valstybės ir savivaldybių turto (toliau – turtas) perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis poveikio konkurencijai ir atitikties
valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo (toliau – poveikio ir atitikties vertinimas) tvarka.
2. Poveikio ir atitikties vertinimas atliekamas kiekvieną kartą, kai turtą panaudos pagrindais
ketinama perduoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytiems panaudos subjektams.
Punkto pakeitimai:
Nr. 55, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01486

3. Poveikiui ir atitikčiai vertinti naudojamas poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės
pagalbos reikalavimams vertinimo klausimynas (toliau – klausimynas), kurio forma nustatyta Aprašo
priede.
4. Klausimyno II dalies pildyti nereikia, jeigu:
4.1. į klausimyno I dalies 1 ir 2 klausimus atsakyta „Ne“ arba
4.2. į klausimyno I dalies 1 ir (arba) 2 klausimus atsakyta „Taip“, tačiau į 3 klausimą atsakyta
„Ne“.
5. Su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba privalo būti derinamas užpildytas
klausimynas (pildomos klausimyno I ir II dalys) ir parengtas sprendimo dėl turto perdavimo panaudos
pagrindais projektas, jeigu į klausimyno I dalies 1 ir (arba) 2 klausimus, taip pat 3 klausimą atsakyta
„Taip“.
6. Klausimyną pildo ir pasirašo subjektas, kuriam teisės aktuose, reglamentuojančiuose
valstybės ar savivaldybių turto perdavimą panaudos pagrindais, nustatyta teisė arba įgaliojimai rengti
sprendimų dėl turto perdavimo panaudos pagrindais projektus (toliau – subjektas).
7. Konkurencijos taryba, gavusi užpildytą klausimyną ir sprendimo dėl turto perdavimo
panaudos pagrindais projektą, pateikia išvadą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
8. Tais atvejais, kai Konkurencijos taryba motyvuotai nepritaria subjekto pateiktam sprendimo
dėl turto perdavimo panaudos pagrindais projektui, tačiau subjektas su tuo nesutinka, galutinį
sprendimą dėl turto perdavimo panaudos pagrindais priima subjektai, kuriems teisės aktuose,
reglamentuojančiuose valstybės ar savivaldybių turto perdavimą panaudos pagrindais, nustatyta teisė
arba įgaliojimai priimti sprendimus dėl turto perdavimo panaudos pagrindais.
9. Užpildytas klausimynas, o Aprašo 5 punkte nustatytu atveju ir Konkurencijos tarybos išvada
teikiami sprendimus dėl turto perdavimo panaudos pagrindais priimantiems subjektams kartu su
sprendimų dėl turto perdavimo panaudos pagrindais projektais.
_______________

Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės
pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo
priedas
(Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo
klausimyno forma)
POVEIKIO KONKURENCIJAI IR ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS
REIKALAVIMAMS VERTINIMO
KLAUSIMYNAS
_______________ Nr.____________
(data)

(pavadinimas, kodas)
(jeigu perduodamas nekilnojamasis turtas, nurodoma
panaudojimo paskirtis, pavadinimas, adresas, unikalus
numeris, bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti
statiniams būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į šio
turto naudojimo paskirtį, perduodamo nekilnojamojo turto
plotas (jeigu toks yra) arba kiti nekilnojamajam turtui
būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į šio turto
naudojimo paskirtį;
jeigu perduodamas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis
materialusis turtas, nurodomas turto pavadinimas, kiti
duomenys, identifikuojantys turtą (turto inventorinis
numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis
numeriai, turto skaičius (vienetais))
(Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14
straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytas subjektas, jo
pavadinimas)
(kokioms veikloms vykdyti ar funkcijoms įgyvendinti
perduodamas turtas)

Turto valdytojas
Perduodamas turtas

Panaudos subjektas

Turto perdavimo tikslas

1.

I dalis. Perduodamo turto panaudojimo ūkinei veiklai vykdyti požymių nustatymas
Taip
Ne
Ar panaudos subjektas teikia paslaugas,
kurias teikia ir privatūs subjektai
(privatūs subjektai – fiziniai asmenys, bet kokios teisinės
formos privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus
viešuosius juridinius asmenis, kurie laikomi viešojo
sektoriaus subjektu pagal Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymą) arba tokių asmenų
grupė, kurie rinkoje siūlo vykdyti darbus, tiekti prekes
ar teikti paslaugas)

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kuo panaudos subjekto teikiamos paslaugos skiriasi nuo rinkoje teikiamų paslaugų. Jeigu
atsakymas „Taip“, nurodomi ne daugiau kaip 5 žinomi privatūs subjektai, kurie taip pat teikia atitinkamas paslaugas.)

2.

Ar panaudos subjektas parduoda prekes

Taip

Ne

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, papildomo atsakymo pagrindimo nereikia. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kokiomis prekėmis
panaudos subjektas prekiauja, ir ne daugiau kaip 5 žinomi privatūs subjektai, kurie taip pat prekiauja atitinkamomis
prekėmis.)

3.

Jeigu į 1 ir (arba) 2 klausimus atsakyta

Taip

Ne

2
„Taip“, nurodoma, ar perduodamas turtas
bus naudojamas atsakymo į 1 ir (arba) 2
klausimus pagrindime nurodytoms
veikloms
Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kokiomis priemonėmis bus užtikrinta, kad perduodamas turtas nebus naudojamas
atsakymo į 1 ir (ar) 2 klausimus pagrindime nurodytoms veikloms. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kodėl perduodamo
turto panaudojimo neįmanoma atskirti nuo atsakymo į 1 ir (ar) 2 klausimus pagrindime nurodytų veiklų vykdymo.)

II dalis. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimas
Taip
Ne
1. Ar panaudos subjektas konkuruoja su kitais
subjektais konkrečiame regione ar visoje
Lietuvoje
Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kodėl konkurencija šiuo atveju neegzistuoja. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi subjektai,
su kuriais panaudos subjektas konkuruoja vykdydamas savo veiklą.)

Taip
2. Ar panaudos subjektas konkuruoja su kitais
subjektais, veikiančiais užsienyje
Atsakymo pagrindimas

Ne

(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kodėl konkurencija šiuo atveju neegzistuoja. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi subjektai,
su kuriais panaudos subjektas konkuruoja vykdydamas savo veiklą.)

Taip
3. Ar turto perdavimui taikomas vienas iš
Europos Komisijos patvirtintų de minimis
pagalbos reglamentų
Atsakymo pagrindimas

Ne

(Jeigu atsakymas „Ne“, papildomo atsakymo pagrindimo nereikia. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kuris reglamentas bus
taikomas ir koks pagalbos dydis apskaičiuotas.)

Pastabos:
Vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme.
Europos Komisijos patvirtintų de minimis pagalbos reglamentų sąrašą galima rasti:
http://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/bendrosios-isimtiesreglamentai.

__________________________________________
(klausimyną pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)
Priedo pakeitimai:
Nr. 55, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01486

___________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 2062, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5637 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002062
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279
Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1310, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5649 (2004-10-23), i. k. 1041100NUTA00001310

3
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 138, 2005-02-07, Žin., 2005, Nr. 19-616 (2005-02-10), i. k. 1051100NUTA00000138
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 229, 2007-02-21, Žin., 2007, Nr. 28-1030 (2007-03-06), i. k. 1071100NUTA00000229
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 724, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3532 (2009-07-16), i. k. 1091100NUTA00000724
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 977, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4342 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000977
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 "Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1230, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16658
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
9.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 841, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12286
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
10.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 57, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01355
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
11.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1282, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30045
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
12.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 881, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17459
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
13.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 851, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13751
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4
14.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 254, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04275
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
15.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 307, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06766
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
16.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 55, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01486
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo

