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Vilnius
Įvertinę patikslinto, atsižvelgiant į Teisės grupės 2021 m. spalio 20 d. išvadoje Nr. NV-2603
pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, tačiau nevertindami Projekte pateiktų formalių turto
duomenų, teikiame šias pastabas:
1.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 19 straipsnio 4 dalies 1 punktą,
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui kartu su administracinės paskirties valstybės
nekilnojamuoju turtu gali būti perduodamas kitos paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, taip pat
ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių
asmenų poreikiams tenkinti. Atsižvelgdami į tai, manome, kad Projektas neatitinka minėtos
įstatyminės nuostatos, nes Projektu numatomas perduoti ilgalaikis materialusis turtas turėjo būti
perduotas kartu su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduotu Įstatymo 19 straipsnio
4 dalies 1 punkte nurodytu nekilnojamuoju turtu.
2.

Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad centralizuotai valdomo

valstybės turto valdytojui kartu su administracinės paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu gali būti
perduodamas kitos paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, taip pat ilgalaikis materialusis turtas,
reikalingas valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti.
Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ilgalaikis materialusis turtas tai
turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienus metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė
už Vyriausybės nustatytą vertę. Atitinkamai Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 1
punkte yra nustatyta, kad minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina) viešojo sektoriaus subjektams yra 500 eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias
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kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio
naudojimo), priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo
(pasigaminimo) savikainą). Atsižvelgiant į tai, taip pat į Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo
Nr. 1215 3 punktą, Projekto 2 priede atsisakytina turto nepriskirtino ilgalaikiam materialiajam turtui.
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