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Projekto rengėja: Aplinkos ministerija.
Projekto tikslas: siekiama įsteigti viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (toliau – VšĮ
SSVA) ir nustatyti, kad steigiamai agentūrai kaip dalininko įnašas perduodamas turtas, reikalingas
viešosios įstaigos funkcijoms atlikti.
Dabartinė situacija:
Vyriausybė 2021 m. lapkričio 10 d. pasitarime pritarė Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir
valdymo centralizavimo priemonių planui (toliau – Planas). Planas parengtas atsižvelgiant į
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Lietuvai pateiktą rekomendaciją mažinti
valstybės įmonių skaičių. Plane numatyta VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – VĮ
SPSC) komercinių ir viešojo administravimo funkcijų atskyrimo veiksmai pastarąsias perduodant
naujai steigiamai viešajai įstaigai (pati valstybės įmonė būtų pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę).
Seimas 2021 m. birželio mėn. priėmė Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus,
kur dalis viešojo administravimo funkcijų priskiriamos VšĮ SSVA. Įstatymų pakeitimai įsigalioja
2022 m. gegužės 1 d.
Projekto esmė: siūloma:
 įsteigti VšĮ SSVA ir nustatyti, kad steigiamai agentūrai kaip
 nustatyti, kad agentūrai kaip dalininko įnašas perduodamas:
1. 1 000 eurų iš Aplinkos ministerijai skirtų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų;
2. valstybei nuosavybės teise priklausantis ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomas
nekilnojamasis turtas – administracinės patalpos Vilniuje, Linkmenų g. 28-1 (patalpų
bendras plotas – 400,08 kv. m), kurio nepriklausomo turto vertintojo 2021 m. spalio 15
d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 284 000 eurų;
3. valstybei nuosavybės teise priklausantis ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomas
ilgalaikis materialusis turtas, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2021 m. spalio 15 d.
nustatyta bendra turto rinkos vertė – 45 487 eurai.
 pavesti Aplinkos ministerijai atstovauti valstybei, kaip VšĮ SSVA steigėjai, ir įgyvendinti
valstybės, kaip VšĮ SSVA savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.
Derinimas:
 Projektas be pastabų suderintas su Konkurencijos taryba ir valstybės įmone Turto banku.
 Atsižvelgta į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Finansų ministerijos pateiktas pastabas.
 Atsižvelgta į daugumą Vidaus reikalų ministerijos pastabų.
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė išvados dar nepateikė.
Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas prisideda prie Vyriausybės programos
139.1 papunkčio („VVĮ ir SVĮ peržiūra....>“) nuostatų įgyvendinimo.
Dalykinio vertinimo išvada –siūlome Projektą svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.
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