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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Ekonomikos ir inovacijų ministerija susipažino su Užsienio reikalų ministerijos teiktu
derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektu ir teikia savo pastebėjimus.
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad
įstatymas netaikomas žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimui arba nuomai
bet kokiomis finansinėmis priemonėmis ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui ir kad šių pirkimų
tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atsižvelgdami į tai bei įvertinę, jog
ketinamame rengti teisės akte bus išlaikomi esminiai esančios tvarkos principai (renkamasi iš
kelių alternatyvų, pasirenkamas ekonomiškai naudingiausias variantas, sprendimą dėl patalpų
atrankos priims nuolat veikianti Užsienio reikalų ministerijos patalpų atrankos komisija)
manome, kad į minėtą Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo išimtį patenkantys pirkimai turėtų būti
reguliuojami Vyriausybės nutarimu, jei reikalinga, atitinkamai pakeičiant nutarimu tvirtinamą
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos
daiktus įsigijimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) ir naujas teisės aktas neturėtų būti
rengiamas.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad priėmus siūlomą nutarimo projektą, Lietuvos
Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos norėdamos išsinuomoti patalpas
turės vadovautis ketinamu priimti Užsienio reikalų ministro įsakymu, o vykdydamos šių patalpų
pirkimą ar nuomą kitoms savo reikmėms, pavyzdžiui, išsinuomoti patalpas renginiui, – Tvarkos
aprašu. Manome, kad tai sukeltų teisės aktų neaiškumą ir nesuderinamumą bei sudarytų
sunkumų tiems, kurie jais naudosis.
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