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VILNIAUS UNIVERSITETO
TARYBA
NUTARIMAS
DĖL PRITARIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TERITORIJOS RIBŲ PADIDINIMUI
PERIMANT VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ SU PRIKLAUSINIAIS,
ESANČIAIS VILNIAUS M. SAV., ŠVITRIGAILOS G. 4
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 3 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 1 dalies
9 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimą
Nr. 163 ,,Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Vilniaus universiteto
rektoriaus 2020 m. spalio 21 d. teikimą Nr. RTK-64 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos
ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.
sav., Švitrigailos g. 4“ ir Vilniaus universiteto senato 2020 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. SPN-58
„Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį
turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 4“, Vilniaus universiteto taryba
n u t a r i a pritarti Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui, perimant valstybės
nekilnojamąjį turtą:
1.
gyvenamąsias patalpas, unikalus numeris 4400-0332-8561:2553, bendras plotas
7 556,73 kv. m, ir tvorą, unikalus numeris 4400-0244-5374, esančius Vilniaus m. sav.,
Švitrigailos g. 4-1; garažą 2G1p, unikalus numeris 1095-8024-3027, bendras plotas 51,60 kv. m,
esantį Vilniaus m. sav, Švitrigailos g. 4B; garažą 3G1p, unikalus numeris 1095-8024-3038,
bendras plotas 62,80 kv. m, esantį Vilniaus m. sav, Švitrigailos g. 4A; garažą 4G1p, unikalus
numeris 1095-8024-3049, bendras plotas 79,52 kv. m, esantį Vilniaus m. sav, Švitrigailos g. 4C,
valdyti, naudotis ir juo disponuoti patikėjimo teise teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
2.
šio nutarimo 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto naudojimui priskirtą valstybinės
žemės sklypą panaudos teise teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
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