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Projektų rengėjas: Finansų ministerija.
Projektų tikslas: Siekiama atnaujinti viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto
sąrašą, perduoti savivaldybių nuosavybėn gyvenamosios paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą ir priimti
kitus sprendimus, didinant valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumą.
Projektų esmė:
Siekiant atsisakyti valstybės funkcijoms atlikti nereikalingo, turto valdytojų nenaudojamo
nekilnojamojo turto, siūloma papildyti Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 163 patvirtintą
Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą 153
naujais parduodamo turto objektais (74 turtiniais kompleksais, kurių bendras plotas 34.409,52 kv. metro),
kartu siūloma išbraukti viešame aukcione jau parduotą valstybės nekilnojamąjį turtą – 148 turtinius
kompleksus (už kuriuos gauta 2.279.055 eurai), ir 39 nekilnojamojo turto kompleksus, dėl kurių yra
pateikti prašymai perduoti nekilnojamąjį turtą.
Kartu su nurodytu nutarimo projektu teikiami dar du nutarimų projektai:
1) „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto
perėmimo valstybės nuosavybėn“ projektas, kurio tikslas – perduoti Vilniaus universitetui patikėjimo
teise 20 metų terminui 143,23 kv. metro bendro ploto poilsio namą su kiemo statiniais Molėtų r. sav.,
Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12 (mokslinei veiklai, kadangi statiniai yra Teorinės fizikos ir
astronomijos instituto Molėtų observatorijos teritorijoje), ir 7.556,73 kv. metro bendro ploto
gyvenamąsias patalpas (bendrabutį) su 3 garažais Vilniuje, Švitrigailos g. 4, taip pat, atsižvelgiant į
Kauno miesto savivaldybės prašymą, perduoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn
savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti išbrauktą iš Viešame aukcione parduodamo
valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo nekilnojamąjį turtą Kaune, Lampėdžių
g. 18, Erdvilo g. 6 ir Goštautų g. 4 (dirbtuves, operatorinę, plovyklą, garažus, sandėlius, inžinerinius
statinius), ir atitinkamai perimti valstybės nuosavybėn (panašios vertės nekilnojamąjį turtą vietoj
perduoto) Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Kaune, J.
Gruodžio g. 16, Vilniaus g. 72A, K. Donelaičio g. 6 ir Savanorių pr. 214-8, M. Daukšos g. 10A, Rasytės
g. 10A (administracines patalpas), ir perduoti šį valstybės nuosavybėn perimtą nekilnojamąjį turtą
patikėjimo teise valdyti VĮ Turto bankui;
2) „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn“ projektas, kurio tikslas –
gyvenamosios paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą (kartu su priklausiniais), kurio didesnė dalis
išbraukiama iš Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašo, perduoti Alytaus rajono, Kelmės rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Plungės rajono, Švenčionių
rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Varėnos rajono, Vilniaus rajono, Tauragės rajono, Kupiškio
rajono, Šiaulių rajono, Kaišiadorių rajono, Utenos rajono, Vilniaus miesto savivaldybių nuosavybėn
(siekiant efektyviau valdyti valstybės nekilnojamąjį turtą, atsisakoma gyvenamosios paskirties valstybės
nekilnojamojo turto, perduodant jį savivaldybių nuosavybėn, kartu sumažinant poreikį valstybės biudžeto
lėšų, skiriamų savivaldybėms socialiniam būstui įsigyti).
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Derinimas:
Nutarimų projektai buvo pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms, į pateiktas pastabas ir
pasiūlymus atsižvelgta arba suderinta darbo tvarka; dalis institucijų per nustatytą terminą pastabų
nepateikė (laikoma, kad sprendimams pritaria).
Taip pat Finansų ministerija projektus patikslino pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
pastabas ir teikime pateikė argumentus dėl Teisės grupės pastabų, į kurias neatsižvelgta arba atsižvelgta iš
dalies, taip pat pagrindė kitas projektų nuostatas, dėl kurių Teisės grupei kilo abejonių.
Projektai svarstyti 2021 m. kovo 23 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame buvo įvertintos
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabos ir aptarti valstybės nekilnojamojo turto valdymo teisinio
reglamentavimo tobulinimo klausimai. Nutarta projektus teikti svarstyti Vyriausybės posėdyje.
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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