Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
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Vadovaudamasis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau - VTIPS) duomenų
pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu,
t v i r t i n u duomenų už 2021 metus pateikimo į VTIPS kalendorių ir n u s t a t a u, kad:
1. VTIPS duomenų teikėjai iki 2022 m. kovo 31 d. privalo pateikti:
1.1. duomenis apie patikėjimo teise valdomo turto likutines vertes ir darbuotojų skaičių 2021
m. gruodžio 31 d. būklei;
1.2. nekilnojamojo turto, įskaitant išsinuomotą ar kitaip gautą nekilnojamąjį turtą, išlaikymui
2021 metais patirtas (komunalines, eksploatavimo, remonto ir kitas) sąnaudas;
1.3. išnuomoto ir išsinuomoto nekilnojamojo turto nuomos kainas;
1.4. duomenis apie administracinių patalpų kabinetinį plotą;
1.5. kitą Taisyklių antrojo skyriaus antrame skirsnyje nustatytą informaciją apie valstybės
nekilnojamąjį turtą;
1.6. duomenis apie transporto priemonių ir kito Taisyklių 33 punkte nurodyto turto likutines
vertes.
2. VTIPS duomenų teikėjai turi peržiūrėti sistemoje registruotą nekilnojamojo turto
poreikį ir nustačius, kad poreikis tapo nebeaktualus, pašalinti jį iš sistemos.
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