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NUTARIMAS 
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VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ 

 

2022 lapkričio 30 d. Nr. 1191 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo 

ir studijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi, 40 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 87 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 

3 punktu ir 2 dalies 5, 7, 8 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. 

nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose 

įstaigose“, įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl 

Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 

Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto 

perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos 

Vilniaus universiteto 2022 m. liepos 29 d. raštą Nr. SR-719 „Dėl Vilniaus universiteto tapimo 

Nacionalinio vėžio instituto dalininku“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  

1. Pertvarkyti biudžetinę įstaigą Nacionalinį vėžio institutą į viešąją įstaigą Nacionalinį vėžio 

institutą. 

2. Patvirtinti Nacionalinio vėžio instituto įstatus (pridedama). 

3. Nustatyti, kad: 

3.1. valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 100 (vienas šimtas) eurų iš 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto bendrųjų asignavimų perduodamas pertvarkomai viešajai įstaigai Nacionaliniam vėžio 

institutui kaip valstybės įnašas; 

3.2. valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 100 (vienas šimtas) eurų iš 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų 

perduodamas pertvarkomai viešajai įstaigai Nacionaliniam vėžio institutui kaip valstybės įnašas; 

3.3. Nacionalinio vėžio instituto valdymo organai, sudaryti iki šio nutarimo įsigaliojimo, tęsia 

savo veiklą iki kadencijos pabaigos. 

4. Pritarti, kad viešoji įstaiga Vilniaus universitetas taptų viešosios įstaigos Nacionalinio vėžio 

instituto dalininke. 

5. Perduoti po biudžetinės įstaigos Nacionalinio vėžio instituto pertvarkymo veiksiančiai 

viešajai įstaigai Nacionaliniam vėžio institutui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti valstybei 

nuosavybės teise priklausantį ir iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Nacionalinio vėžio 
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instituto patikėjimo teise valdytą turtą: 

5.1.  nekilnojamąjį turtą (bendra likutinė vertė su PVM 2022 m. birželio 30 d. – 14 885 417,96 

euro (keturiolika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniolika 

eurų devyniasdešimt šeši centai), nurodytą šio nutarimo 1 priede; 

5.2. ilgalaikį materialųjį turtą (3 196 vnt., bendra likutinė vertė su PVM 2022 m. birželio 30 d. 

– 8 692 004,52 euro (aštuoni milijonai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai penkiasdešimt du centai), 

nurodytą šio nutarimo 2 priede; 

5.3. ilgalaikį nematerialųjį turtą (157 vnt., bendra likutinė vertė su PVM 2022 m. birželio 

30 d. – 127 703,06 euro (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai šeši 

centai), nurodytą šio nutarimo 3 priede; 

5.4. trumpalaikį materialųjį turtą (balanso sąskaitoje) (107 vnt., bendra įsigijimo vertė su 

PVM – 6 909,14 euro (šeši tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai keturiolika centų), nurodytą šio 

nutarimo 4 priede; 

5.5. trumpalaikį materialųjį turtą (nebalansinėje sąskaitoje) (51 051 vnt., bendra įsigijimo 

vertė su PVM – 1 824 493,91 euro (vienas milijonas aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai keturi 

šimtai devyniasdešimt trys eurai devyniasdešimt vienas centas), nurodytą šio nutarimo 5 priede. 

6. Pavesti: 

6.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti 

valstybės, kaip viešosios įstaigos Nacionalinio vėžio instituto dalininkės (savininkės), turtines ir 

neturtines teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus valstybės, kaip 

dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė); 

6.2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasirašyti šio nutarimo 5 punkte nurodyto turto 

patikėjimo sutartį. 

7. Įgalioti Nacionalinio vėžio instituto direktorių per 30 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo 

pateikti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su 

Nacionalinio vėžio instituto pertvarkymu. 

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimą 

Nr. 629 „Dėl Nacionalinio vėžio instituto“ su visais pakeitimais ir papildymais.             

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 


