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Teikia: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tikslas: pateikti Vyriausybei apibendrintą informaciją apie valstybei svarbių projektų (toliau –
VSP) įgyvendinimo būklę.
Esama situacija:
 turint VSP statusą galimos šios lengvatos:
 valstybinio žemės sklypo suteikimas ne aukciono tvarka;
 žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams iš privačių asmenų;
 paprastesnės teritorijų planavimo procedūros;
 valstybės valdomai įmonei gali būti sumažinta pelno įmoka ar dividendai.
 Vyriausybės patvirtintame Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos apraše
nustatyta, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija apibendrina iš ministerijų gautą
informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, būklę ir rezultatus ir iki einamųjų metų
gegužės 1 dienos pateikia ją Vyriausybei;
 VSP statusas, anot Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Vyriausybės nutarimais buvo
suteiktas 46 projektams ar projektų grupėms. Šiuo metu VSP statusą turi 24 projektai ar
projektų grupės, nes 2017 - 2019 m. 22 projektai ar projektų grupės (kaip pvz., „Regioninių
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 10 projektų) Vyriausybės nutarimais buvo pripažinti
netekusiais galios, kadangi projektai yra įgyvendinti ir šis statusas nebeaktualus;
 iš 24 VSP statusą turinčių projektų ar projektų grupių:
 9 - investicijų pritraukimo, pramonės, verslo ir susisiekimo infrastruktūrų projektai;
 6 - energetikos projektai;
 9 - visuomeninių teritorijų, kultūros, renginių ir sporto objektų infrastruktūrų
projektai.
 Konstitucinis Teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutarime Nr. KT6-N4/2018 konstatavo, kad
esminės valstybei svarbaus projekto vykdymo sąlygos, kaip antai tikslas, objektas,
įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai, esminiai projektų vykdytojo įsipareigojimai ir
kt. turi būti pačiame Vyriausybės nutarime dėl VSP statuso suteikimo. Todėl Vyriausybės
nutarimai, kurie tik konstatuoja VSP statuso suteikimą tam tikram projektui ar
projektų grupei, turi būti atitinkamai pakeisti arba VSP statusas panaikintas.
Esmė:
 Vyriausybės pasitarimui teikiamame patikslintame protokolinio sprendimo projekte
siūloma:
 Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos ministerijai, Kultūros
ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai, vykdant Vyriausybės 2018 m. birželio 13 d.
pasitarimo protokolinį sprendimą (protokolas Nr. 28, 3 klausimas), atsižvelgiant į
Konstitucinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. KT6-N/2018, iš naujo
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įvertinti valstybei svarbių projektų statusą turinčių projektų tęstinumo poreikį, (nes
ministerijos iki šiol neįvykdė Vyriausybės 2018 m. birželio 13 d. pasitarimo
protokolinio sprendimo - iki 2018 m. liepos 15 d. pateikti Vyriausybei nutarimų
projektus) ir jiems statusą suteikusių Vyriausybės nutarimų atitiktį Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisinės
valstybės ir atsakingo valdymo principams ir iki 2019 m. liepos 15 d. atitinkamai parengti
ir Vyriausybei pateikti Vyriausybės nutarimų projektus dėl valstybei svarbių projektų
statuso panaikinimo arba šį statusą suteikusių Vyriausybės nutarimų atnaujinimo,
papildžius juos Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos apraše
nurodyta privaloma informacija:
 Ekonomikos ir inovacijų ministerijai - Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimą
Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu
kultūriniu projektu“ ir Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 1021 „Dėl
projektų grupės „Jūros vartai“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“;
 Energetikos ministerijai - Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 362 „Dėl
susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams
kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo
valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose projekto įgyvendinimo ir pripažinimo
valstybei svarbiu ekonominiu projektu“;
 Kultūros ministerijai - Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 76 „Dėl
viešosios įstaigos „Europos parkas“ vykdomos muziejaus veiklos pripažinimo
valstybei svarbiu kultūriniu projektu, Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimą Nr.
1154 „Dėl Modernaus meno centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu
projektu“ ir Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 1044 „Dėl Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų centrui projekto pripažinimo valstybei
svarbiu kultūriniu projektu“;
 Vidaus reikalų ministerijai kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1087 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus
futbolo akademijos vykdomo futbolo aikštynų Vilniuje, Karklų g. 35, projekto
pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“, Vyriausybės 2008 m. lapkričio
12 d. nutarimą Nr. 1167 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Klaipėdos
daugiafunkcis sporto ir pramogų kompleksas“ pripažinimo valstybei svarbiu
ekonominiu projektu“ ir Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 549 „Dėl
Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei
svarbiu ekonominiu projektu“.
Derinimas: klausimas buvo aptartas 2019 m. gegužės 21 d. Tarpinstituciniame pasitarime ir,
atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos grupės pateiktas pastabas, teikiamas
patikslintas Vyriausybės pasitarimo protokolinio sprendimo projektas.
Dalykinio vertimo išvada: siūlome klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime.
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