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Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VYRIAUSYBĖS 2015 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. 262 PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl Valstybės
reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto
pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas).
Nutarimo projektu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2021 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. 4-01-6266 pateiktoje antikorupcinio vertinimo išvadoje „Dėl
Valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto
pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo“ pateiktos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai.
Nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad jeigu parduodamas perimtas turtas priskiriamas
nekilnojamajam turtui, jo pardavimas aukcione organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašo 52 punkte nustatyta, kad tiesioginis aukcionas gali būti
vykdomas, kai parduodamas išnuomotas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas arba mažos
vertės nekilnojamasis turtas, kurio pradinė pardavimo kaina, nustatyta pagal individualų vertinimą,
buvo lygi arba mažesnė nei 10 000 eurų ir kurio bent du kartus nepavyko parduoti elektroniniame
aukcione. Kitais atvejais nekilnojamasis turtas būtų parduodamas vykdant elektroninį aukcioną.
Nutarimo projekte detalizuojama, kaip nustatoma parduodamo ilgalaikio materialiojo
perimto turto vertė, aptariamas ilgalaikio materialiojo perimto turto ir trumpalaikio materialiojo
turto pardavimas aukcione, nurodoma, kokia turi būti pradinė parduodamo perimto turto pardavimo
kaina, koks yra minimalus turto pardavimo kainos didinimo intervalas, kada ir kokiomis sąlygomis
po neįvykusio aukciono skelbiamas naujas aukcionas, kaip skelbiant naują aukcioną turi būti
keičiama pradinė turto pardavimo kaina, taip pat atliekami kiti redakciniai pakeitimai.
Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Priėmus
Nutarimo projektą, priimti naujų teisės aktų ar keisti esamų nereikės.
Nutarimo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Papildomų valstybės biudžeto lėšų priimtam nutarimui įgyvendinti nereikės.
Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
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Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimo projektas be pastabų suderintas su valstybės įmone Turto banku, patikslintas pagal
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktas pastabas. Specialiųjų tyrimų tarnyba per
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 27 punkte nustatytą terminą pastabų ar
pasiūlymų nepateikė.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento (direktorius
A. Želionis, tel. 239 0021) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus patarėjas E. Kiškis,
tel. 239 0176, el. p. edmundas.kiskis@finmin.lt.
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Edmundas Kiškis, tel. (8 5) 239 0176, el. p. edmundas.kiskis@finmin.lt

