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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Parengėme ir teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos
Statybos sektoriaus vystymo agentūros“ steigimo“ projektą (toliau – Projektas).
Vyriausybė 2021 m. lapkričio 10 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 59, 2 klausimas „Dėl
Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano“) 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 (Eil. Nr. 1) numatyti
valstybės įmonės 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). Veiksmų įgyvendinimo
terminas – 2022 m. gegužės mėn.
Pirmasis Plano žingsnis – įstatymų, kuriuose nustatomos steigiamos naujos viešosios įstaigos
funkcijos, parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Seimui. 2021 m. birželio 10 d. Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė Statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 16, 17, 18, 22 ir 51 straipsnių pakeitimo
įstatymą, kuriuo viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (toliau – VšĮ SSVA) būtų
priskiriamos šios viešojo administravimo funkcijos:
– ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų
atestavimas (Įstatymo 1 straipsnio „12 straipsnio pakeitimas“ 1 dalis);
– branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų
atestavimas (Įstatymo 1 straipsnio „12 straipsnio pakeitimas“ 2 dalis);
– ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas
(Įstatymo 1 straipsnio „12 straipsnio pakeitimas“ 3 dalis);
– statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovų ir statinių (jų dalies) ekspertizės rangovų
(subrangovų) atestavimas (Įstatymo 3 straipsnio „17 straipsnio pakeitimas“ 1 dalis);
– branduolinės energetikos objekto statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinių ekspertizės
rangovų atestavimas ir teisės pripažinimas (Įstatymo 3 straipsnio „17 straipsnio pakeitimas“ 3 dalis);
– ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinių ekspertizės
rangovų atestavimas ir teisės pripažinimas (Įstatymo 3 straipsnio „17 straipsnio pakeitimas“ 4 dalis);
– ypatingųjų statinių statybos rangovų atestavimas ir teisės pripažinimas (Įstatymo 4 straipsnio
„18 straipsnio pakeitimas“ 2 dalis);
– ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovų atestavimas ir teisės pripažinimas (Įstatymo
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4 straipsnio „18 straipsnio pakeitimas“ 3 dalis);
– atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčios institucijos funkcijas
(Įstatymo 6 straipsnio „51 straipsnio pakeitimas“ 1 dalis);
– pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas (Įstatymo 20 straipsnio „51
straipsnio pakeitimas“ 4 dalis).
Seimas 2021 m. birželio 10 d. priėmė Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio
pakeitimo įstatymą, kuriuo VšĮ SSVA suteiktos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
vadovo atestavimo ir teisės pripažinimo funkcijos.
Nurodyti įstatymai, priskiriantys VšĮ SSVA viešojo administravimo funkcijas, įsigalioja 2022
m. gegužės 1 d.
Projektu siekiama įgyvendinti kitą VĮ SPSC pertvarkos žingsnį – parengti Vyriausybės
nutarimo dėl naujos viešosios įstaigos steigimo ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms
atlikti, investavimo projektą ir pateikti jį Vyriausybei.
Nutarimo projekto tikslas – įsteigti VšĮ SSVA ir nustatyti, kad steigiamai agentūrai kaip
dalininko įnašas perduodamas:
1. 1 000 (vienas tūkstantis) eurų iš Aplinkos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų;
2. valstybei nuosavybės teise priklausantis ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomas
nekilnojamasis turtas – administracinės patalpos Vilniuje, Linkmenų g. 28-1 (unikalus Nr. 10964008-6020:0002, patalpų bendras plotas – 400,08 kv. m, patalpos pažymėtos plane indeksais nuo1-64
iki 1-87), kurio nepriklausomo turto vertintojo 2021 m. spalio 15 d. nustatyta bendra turto rinkos
vertė – 284 000 (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai) 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 (keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni) eurai.
Projektu siūloma pavesti Aplinkos ministerijai atstovauti valstybei, kaip VšĮ SSVA steigėjai,
ir įgyvendinti valstybės, kaip VšĮ SSVA savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nustato
skirtingas valstybės, kaip valstybės turto savininko, teisių įgyvendinimo teisines priemones. Viena
tokių – valstybės turto investavimas. Nurodyto įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad
valstybės ir savivaldybių turto investavimas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto, kaip įnašo, perdavimas didinant viešosios įstaigos dalininkų kapitalą, jeigu
valstybė ir (ar) savivaldybė yra viešosios įstaigos dalyvė. Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti
investavimo kriterijai. Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo
investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktas nustato,
kad valstybės ir savivaldybių turto investavimą inicijuoja valstybės ar savivaldybių turto valdytojai –
viešųjų įstaigų dalininko (ar savininko) teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos.
Projekte numatomas valstybei nuosavybės teise priklausančio ir VĮ SPSC patikėjimo teise
valdomo nekilnojamojo turto – administracinių patalpų Vilniuje, Linkmenų g. 28-1 (unikalus Nr.
1096-4008-6020:0002, bendras plotas – 400,08 kv. m, patalpos pažymėtos plane indeksais nuo 1-64
iki 1-87), taip pat valstybei nuosavybės teise priklausančio ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomo
ilgalaikio materialiojo turto investavimas į VšĮ SSVA.
Siekiant įgyvendinti nuostatą, kad valstybės ir savivaldybių turto investavimą inicijuoja
valstybės ar savivaldybių turto valdytojai – viešųjų įstaigų dalininko (ar savininko) teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos, turtą, prieš jį investuojant, turėtų perimti valdyti Aplinkos ministerija,
kaip VšĮ SSVA valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. VĮ SPSC atveju toks
sprendimas praktiškai neįgyvendinamas, nes, turtą perdavus valdyti patikėjimo teise Aplinkos
ministerijai, VĮ SPSC netektų teisės į patikėjimo teise valdomą turtą ir be jo faktiškai negalėtų
vykdyti veiklos. Be to, laikinas numatomo investuoti turto perdavimas Aplinkos ministerijai, kaip
tarpinis veiksmas prieš turtą perduodant kaip valstybės įnašą VšĮ SSVA, tebūtų formalus teisės aktų
nuostatų vykdymas, apsunkinantis pertvarkos procedūras. Projektu būtų investuojamas valstybei
nuosavybės teise priklausantis ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis ir ilgalaikis
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materialusis turtas, jo neperduodant laikinai prieš investavimą Aplinkos ministerijai valdyti
patikėjimo teise. Formali neatitiktis procedūrinei nuostatai neturėtų trukdyti valstybei šiuo atveju
realizuoti vieną iš valstybės savininko teisių įgyvendinimo priemonių (valstybės turto investavimas
pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio
1 punktą didinant viešosios įstaigos dalininko kapitalą).
Investavimas, kaip turto perdavimo VšĮ SSVA teisinis pagrindas, pasirinktas, nes viešoji
įstaiga vykdys viešojo administravimo funkcijas, taip pat kitas veiklas, kurios pareikalaus nuolatinių
patalpų. Įstaigos veiklos tikslai siejami ne tik su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, bet ir su
Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo priemonių sistemos kūrimu, palaikymu, plėtojimu,
teikimu, viešinimu, pagal poreikį įrodymais grįstos informacijos ir rekomendacijų teikimu dėl
visuomenei aktualių valstybės politikos statybos srityje formavimo ir įgyvendinimo sprendimų
priėmimo, taip pat viešojo intereso tenkinimu kitose statybos sektoriaus plėtojimo srityse.
Vadovaudamiesi Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl
Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.4
papunkčiu, pažymime, kad siūlomas sprendimas dėl valstybės turto investavimo atitinka Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau
– Įstatymas) 22 straipsnio 2 dalies 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus investavimo kriterijus.
Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas investavimo kriterijus – investavus bus
kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei, gerinama viešųjų paslaugų kokybė,
pasirinkimo galimybės ir prieinamumas. Atsižvelgiant į visuomenės viešuosius interesus, kiekvienoje
valstybėje taikomi tam tikri statybos sektoriaus reguliavimo mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti
statinių saugumą ir išvengti neigiamų padarinių dėl statybos specialistų kompetencijos trūkumo ar
statybos klaidų. Vienas tokių – statybos specialistų ir įmonių atestavimas ir teisės pripažinimas.
Pavyzdžiui, statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo
pasirengimas vadovauti statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims ir suteikiama teisė
vykdyti šią veiklą. Atestavimas naudingas visuomenei kaip prevencinė priemonė siekiant užtikrinti,
kad skirtingų rūšių statinių statybai ir projektavimui vadovautų tinkamos kvalifikacijos specialistai,
statybos rinkoje veiktų kvalifikuotai ir saugiai tokią veiklą vykdyti pasiruošusios įmonės, ir išvengti
pavojaus dėl netinkamai suprojektuotų ir pastatytų statinių. Be to, valstybės paprastai atestuoja ne tik
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus, bet ir statybos rangovus, statinių projektų
ekspertizės rangovus ir statinių projektų rangovus.
Valstybės turtą investavus į VšĮ SSVA, kuriai būtų suteikiamos viešojo administravimo
funkcijos statybos sektoriaus kontrolės srityje, būtų užtikrinti statybos sektoriui reikalingi kontrolės
mechanizmai (kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei).
Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytas investavimo kriterijus – valstybės ir (ar)
savivaldybių turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir
užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. VĮ SPSC vykdo priskirtas
viešojo administravimo funkcijas ir komercinę veiklą. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1
dalį, viešoji įstaiga − pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo,
mokymo ir mokslinę, aplinkos apsaugos, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Įsteigta VšĮ
SSVA galės vykdyti ne tik jai priskirtas baigtines viešojo administravimo veiklas, bet ir veiklas,
susijusias su Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo priemonių sistemos kūrimu, palaikymu,
plėtojimu, teikimu, viešinimu, taip pat tenkins viešąjį interesą kitose statybos sektoriaus plėtojimo
srityse (t. y. įstaigos veikla neapsiribos viešuoju administravimu).
Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytas investavimo kriterijus – iš investavimo
objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros,
mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas
veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir
savivaldybės funkcijų atlikimas. VĮ SPSC vykdo statybos proceso dalyvių atestavimo, teisės
pripažinimo ir kitas viešojo administravimo funkcijas. Pažymėtina, kad įmonė vykdo ir komercinę
veiklą. Be to, kai kurie klientai naudojasi įmonės teikiamomis ir viešojo administravimo, ir
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komercinėmis paslaugomis. Įsteigus VšĮ SSVA ir jai perdavus atitinkamas viešojo administravimo
funkcijas, įstaigos veikla būtų koncentruota tik į viešojo administravimo veiklą, todėl pagerėtų
viešojo administravimo funkcijų kokybė ir efektyvumas. Kartu būtų išvengta potencialiai galimos
rizikos, kad viešojo administravimo sprendimams įtaką gali daryti klientai, kurie naudojasi ir įmonės
komercinėmis paslaugomis.
Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir VĮ SPSC patikėjimo teise valdomo turto
investavimas į VšĮ SSVA atitiktų Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus valstybės turto valdymo principus
(visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės). Viešoji įstaiga ne tik vykdys
viešąjį administravimą, bet ir tenkins viešąjį interesą kitose statybos sektoriaus plėtojimo srityse
(visuomeninės naudos principas). Viešosios įstaigos veiklos laikotarpis neribotas, patalpų nuolat
reikia, planuojama plėsti viešosios įstaigos veiklą (turto investavimas į viešąją įstaigą atitinka
efektyvumo principą). VĮ SPSC patikėjimo teise valdomas turtas bus investuotas į viešojo
administravimo įgaliojimus turinčią viešąją įstaigą, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendins
biudžetinė įstaiga. Todėl turtas bus tausojamas, racionaliai valdomas ir naudojamas (turto
investavimas atitiks racionalumo principą). Atitinkamas turtas investuojamas valstybės turto valdymą
ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (turto investavimas atitinka
viešosios teisės principą).
VĮ SPSC veikla pelninga, įmonė likvidi. Jos įsipareigojimai mažesni už finansinį turtą.
Suformuotas privalomas ir kiti rezervai. Atsižvelgiant į tai, nėra rizikos, kad dėl dalies VĮ SPSC
patikėjimo teise valdomo valstybės turto investavimo įmonės kreditorių reikalavimus teks vykdyti
valstybės biudžeto lėšomis.
Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Vyriausybės 2018 m.
gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių veiksmų plano patvirtinimo“, 42 punkte nurodyta, kad
sprendimas dėl viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai gali būti priimamas tik
kai objektyviai nustatoma ir su sprendimu susijusiuose dokumentuose pagrindžiama, kad nėra
biudžetinių įstaigų, kurioms šie įgaliojimai gali būti suteikti, ir kad tokie įgaliojimai yra tiesiogiai
susiję su viešosios įstaigos veiklos tikslais.
Atkreiptinas dėmesys, kad naujos viešosios įstaigos įsteigimas jau numatytas Plane
(Vyriausybė pasitarime pritarė konkrečiam viešojo administravimo funkcijų perdavimo būdui –
naujos viešosios įstaigos įsteigimui). VšĮ SSVA ir jai priskirtinos funkcijos nustatytos įstatymuose ir
poįstatyminiuose teisės aktuose.
VšĮ SSVA veikla nebus finansuojama iš valstybės biudžeto. Bandymas perduoti atitinkamas
viešojo administravimo funkcijas biudžetinei įstaigai sąlygotų kasmetinį papildomą finansavimą iš
valstybės biudžeto.
Aplinkos ministerija įvertino galimybę atitinkamas viešojo administravimo funkcijas priskirti
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai. Nuspręsta, kad steigiant viešąją įstaigą būtų
galimybė įstaigai priskirti su statybos sektoriaus plėtojimu susijusias veiklas (ne viešojo
administravimo funkcijas). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija vykdo kontrolės
funkcijas, todėl ji neturėtų vykdyti su statybos sektoriaus plėtojimu susijusių ne viešojo
administravimo funkcijų. Viešojo administravimo funkcijų perdavimas lemtų aukštos kvalifikacijos
darbuotojų praradimą dėl nepakankamo finansavimo. Kol kas nėra įstaigos, kuriai būtų galima
perduoti statybos proceso dalyvių atestavimo, teisės pripažinimo ir kitas susijusias viešojo
administravimo funkcijas be neproporcingai didelių finansinių, žmogiškųjų išteklių ir papildomų
laiko sąnaudų.
Aplinkos ministerija apsvarstė galimybę priskirti atitinkamas viešojo administravimo
funkcijas asociacijai, tačiau tam nepritarta, nes valstybė turėtų ribotas galimybes kontroliuoti
asociacijos veiklą. Be to, turėtų būti sprendžiama, ar asociacija viešojo administravimo funkcijas
vykdytų tik savo nariams (ar teisiškai galima privaloma narystė). Jei asociacija turėtų viešojo
administravimo įgaliojimus subjektams, kurie nėra jos nariai, kiltų prielaidos neobjektyviam
atestavimui sudarant palankesnes sąlygas asociacijos nariams.
Numatoma, kad VšĮ SSVA pajamas sudarys gautas atlygis už suteiktas paslaugas (paslaugų
įkainius nustatys įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija), todėl įstaigos veikla
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nebus finansuojama iš valstybės biudžeto.
Projekte numatytas 1000 eurų dydžio valstybės dalininko įnašas – valstybei nuosavybės teise
priklausantis finansinis turtas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų. Kitų lėšų iš valstybės biudžeto Projektas
nepareikalaus.
Teigiami projekto rezultatai – pradėtas įgyvendinti Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir
valdymo centralizavimo priemonių planas (bus prisidėta prie EBPO Lietuvai pateiktos
rekomendacijos mažinti valstybės įmonių skaičių įgyvendinimo).
Neigiamų rezultatų įgyvendinus Projektą nenumatoma.
Į VšĮ SSVA investuojamo turto vertinimo ataskaitos pateiktos Audito, apskaitos, nemokumo
ir turto vertinimo tarnybai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, nutarimų projektų numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas neatliekamas, kadangi nutarimų projektai yra individualaus pobūdžio teisės
aktai.
Nutarimo projektas prisideda prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72
„Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 139.1 papunkčio
įgyvendinimo.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. Nutarimo
projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo
procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir valstybės
įmone Turto banku. Atsižvelgta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas pastabas.
Atsižvelgta į daugumą Vidaus reikalų ministerijos pastabų (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13).
Aplinkos ministerijos nuomone, VšĮ SSVA įstatų 5 punktas (veiklos tikslai) ir 6 punktas
(funkcijos) tarpusavyje suderinti, funkcijos suformuluotos taip, kad jų visuma užtikrina visų įstaigai
iškeltų tikslų pasiekimą. Atkreiptinas dėmesys, kad VšĮ SSVA viešojo administravimo funkcijos
nustatytos įstatymuose. Įstatų projekte vartojamos formuluotės atitinka įstatymuose vartojamas
formuluotes, todėl įstatuose nurodytų funkcijų formuluočių tikslinti netikslinga.
Į 4 pastabą (sukonkretinti įstatų projekto 6.12 papunktyje nurodytos Agentūrai pavedamos
funkcijos „šviečia“ formuluotę ir šią funkciją dėstyti kaip konkrečią priskirtą veiklą) neatsižvelgta,
nes atitinkama formuluotė naudojama įstatyme.
Į 5 pastabą atsižvelgta iš dalies atsisakant buvusio įstatų projekto nuostatos, pagal kurią
viešoji įstaiga vykdytų valstybės politikos steigėjo nustatytose su statyba susijusiose srityse
įgyvendinimą. Pastaboje nurodyta, kad nemažą dalį paminėtų funkcijų sudaro funkcijos, kurios būtų
priskiriamos viešojo administravimo veiklai. Aplinkos ministerijos vertinimu, šios funkcijos
nepriskirtinos nei administracinėms paslaugoms, nei viešųjų paslaugų teikimo administravimui, todėl
nelaikytinos viešojo administravimo funkcijomis.
Į 12 pastabą neatsižvelgta, VšĮ SSVA vykdys ne tik viešojo jo administravimo veikla (vykdys
ir kitas viešąjį interesą tenkinančias veiklas statybų sektoriaus plėtojimo srityje. Be to, ateityje
numatoma plėsti įstaigos veiklą statybos sektoriaus plėtojimo srityje (ne viešojo administravimo
srityje).
Atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos 13 pastabą, Projektas papildytas informacija apie
įvertintą galimybę viešojo administravimo funkcijas suteikti Valstybinei teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijai, taip pat įvertinta savireguliacijos galimybė.
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Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus
(vedėjas – Rolandas Pakalka, tel. 8 616 83 117, el. p. rolandas.pakalka@am.lt) vyriausiasis
specialistas Ričardas Bagdonavičius, tel. 8 696 82 048, el. p. ricardas.bagdonavicius@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos Statybos sektoriaus
vystymo agentūros steigimo“ projektas, 1 lapas.
2. VšĮ SSVA steigimo akto projektas, 3 lapai.
3. VšĮ SSVA įstatai, 5 lapai.
4. Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planas, 22
lapai.
5. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. A-21-10-15-I96, 76 lapai.
6. Kilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. KTA-21-10-15-VPI106, 94 lapai.
7. Suinteresuotų institucijų pastabos, 9 lapai.

Aplinkos ministras

R. Bagdonavičius, tel. 8 696 82 048, el. p. ricardas.bagdonavicius@am.lt
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Simonas Gentvilas

