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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO (TAP NR. 21-1480, TAIS NR. 21-29218(2)
Finansų ministerija išnagrinėjo Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvadas (toliau –
Išvada), pateiktas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės ilgalaikio
materialiojo turto, reikalingo centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties
valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų
poreikiams tenkinti, perdavimo“ projekto (TAP Nr. 21-1480, TAIS Nr. 21-29218(2) (toliau –
Nutarimo projektas).
Teikiame pagal Išvados 3 ir 4 punktuose pateiktas pastabas pakoreguotą Nutarimo projektą
ir paaiškinimus dėl kitų Išvadoje pateiktų pastabų.
Dėl Išvados 2 punkte nurodytų pastabų Finansų ministerija informuoja, kad Nutarimo
projektas buvo papildomai pateiktas išvadoms gauti Aplinkos, Žemės ūkio, Kultūros, Socialinės
apsaugos ir darbo ir Susisiekimo ministerijoms. Nutarimo projektas be pastabų suderintas su
Aplinkos, Kultūros, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijomis, taip pat – Nacionaline žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos.
Papildomai pastabų dėl Nutarimo projekto pateikė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos. Į šias pastabas nebuvo atsižvelgta, nes valstybės įmonė Turto bankas
(toliau – Turto bankas), apžiūrėjęs siūlomą perimti turtą, nustatė, kad šis turtas yra tiesiogiai susijęs
su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kompiuterinių darbo vietų
nepertraukiamu elektros energijos tiekimu, reikalingu agentūros tiesioginėms funkcijoms vykdyti,
tačiau turtas nėra susijęs su pastato administravimu ir priežiūra – funkcijomis, priskirtomis Turto
bankui.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė redakcinio (techninio) pobūdžio pastabas, į
kurias atsižvelgta.
Taip pat buvo gautas Teisingumo ministerijos prašymas išbraukti dalį Teisingumo
ministerijos perduodamo turto iš Nutarimo projekto 2 priedo, nes turtas sugedo ir bus nurašomas.
Dėl Išvados 1 punkte nurodytos pastabos, kad kitos paskirties valstybės nekilnojamasis
turtas, taip pat ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą
naudojančių asmenų poreikiams tenkinti (toliau – reikalingas valdymo ir naudojimo tikslams)
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui gali būti perduodamas kartu su administracinės
paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, Finansų ministerija pažymi, kad siekiant atitikties
įstatymo reikalavimams, Nutarimo projekto prieduose yra nurodyti nekilnojamojo turto objektai,
kuriems yra priskirtinas perduodamas ilgalaikis materialus turtas, reikalingas valdymo ir naudojimo
tikslams. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato reikalavimo nurodyti nekilnojamojo turto
duomenis, jeigu perduodamas ilgalaikis materialusis turtas, susietas su konkrečiu nekilnojamojo
turto objektu.
Kita vertus, pažymėtina ir jau suformuota praktika dėl ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.
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622 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo centralizuotai valdyti perduoto
administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį
turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, perdavimo“, Turto bankui patikėjimo teise yra
perduotas tokio pobūdžio turtas.
Dėl Išvados 5 punkte nurodytos pastabos Finansų ministerija pažymi, kad institucijos ir
įstaigos, pateikusios materialiojo turto sąrašą Turto bankui, pirmiausia atsižvelgė į tai, kiek
materialusis turtas funkciškai susijęs su perduotu centralizuotai valdyti nekilnojamuoju turtu, taip
pat vadovavosi tiek Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta, kad ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, kuris
naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienus metus (pvz., Nutarimo projekto 2 priedo 29.1.2
(anksčiau30.1.2) papunktyje nurodytas vandentiekis arba 29.1.3 (anksčiau 30.1.3) papunktyje
nurodyta kanalizacija) ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą vertę, tiek
institucijų ir įstaigų apskaitos duomenimis, kai ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas ir
apskaitos registruose užregistruotas skirtingais laikotarpiais, todėl manytume, kad Nutarimo
projekto 2 priede pateiktos informacijos tikslinti nereikia.
Finansų ministerija taip pat informuoja, kad perdavus Turto bankui Nutarimo projekto 1
priede nurodytą turtą, kurio likutinė vertė yra didesnė nei 500 (penki šimtai) eurų, o bendra likutinė
vertė – 1 038 436,81 euro, Turto banko turto vertės padidėjimas bus registruojamas Turto banko
turtą, kuris naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris perduotas įmonei
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, atitinkančio kapitalo dalyje. Dotacija laikytinas
Nutarimo projekto 2 priede nurodytas turtas, kurio likutinė vertė yra mažesnė nei 500 (penki
šimtai) eurų, o bendra likutinė vertė – 18 541,51 euro.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122, el. paštas Ausra.Vickackiene@finmin.lt)
Valstybės turto valdymo politikos skyriaus (vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127,
el. paštas
Laima.Kalinauskiene@finmin.lt)
vyriausioji
specialistė
Laimutė
Raibienė
(tel. (8 5) 239 0198, el. paštas Laimute.Raibiene@finmin.lt).
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