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Ką nuveikėme ŠIANDIENAI?
ĮKURTAS CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS
TURTO VALDYTOJAS (CTV)
SUKURTA CENTRALIZUOTO VALSTYBĖS NT
VALDYMO TEISINĖ SISTEMA
Sukurti, įteisinti ir
vykdomi
administracinės
paskirties VNT
perdavimo valdyti
centralizuotai
procesai

Suvienodintos ir
supaprastintos
nereikalingo
valstybės ir
savivaldybių NT
pardavimo taisyklės
ir procesai

SUKURTI VALSTYBĖS NT VALDYMO ĮRANKIAI
Patvirtinti
administracinės
paskirties NT
panaudojimo
efektyvumo
rodikliai ir
apsirūpinimo juo
normatyvai

Įdiegta Valstybės
turto informacinė
paieškos sistema
(VTIPS) –įrankis
informacijai apie
valstybės NT kaupti
ir analizuoti,
sprendimams dėl jo
valdymo priimti

Įdiegta e. aukcionų
platforma
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Centralizuoto valstybės NT valdymo įgyvendinimas
Valstybei
funkcijoms
nereikalingas
nekilnojamasis
turtas

Administracinis valstybės NT
Centralizuoto turto valdytojas
VĮ TURTO BANKAS
Valdo, parduoda, likviduoja
Tikslas iki 2020 perimti valdyti
visą administracinį valstybės NT,
mažinti išlaidas ir plotus,
išsivalyti nuo nereikalingo turto

20%

Kitų paskirčių
valstybės
nekilnojamasis
turtas

Švietimas

80%

Sportas

Sveikata

Visuomenės
apsauga

Kultūra

Socialinė rūpyba

Krašto apsauga

Kt. sritys
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Iki 2020 m. perimtas visas ADMINISTRACINIS valstybės NT
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Nereikalingo valstybės funkcijoms NT perėmimas
- ŠIANDIEN
Per 4 metus - virš 1.000 objektų
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Nereikalingo valstybės funkcijoms NT pardavimas ŠIANDIEN
Per 4 metus – 847 objektai
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Turto bankas – profesionalus valstybės NT valdytojas
VĮ Turto bankas – profesionali, moderni, teikianti aukštos kokybės
VNT valdymo ir priežiūros paslaugas įmonė, galinti aprūpinti
valstybės įstaigas joms reikalingu NT.

• 2017 m. pakeista įmonės organizacinė struktūra - atskirtas valstybei
nereikalingo turto pardavimo organizavimas nuo administracinės paskirties
turto valdymo.

• Administracinio valstybės NT valdymas paremtas regioniniu principu, įkurtos
regionuose veikiančios valdymo grupės, kurios yra arčiau naudotojų ir gali
operatyviau reaguoti į jų poreikius.
• VĮ Turto bankas įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio tikslas:
• Centralizuoto turto valdytojo kompetencijų stiprinimas;
• IT, įskaitant klientų aptarnavimo programas diegimas,
• VTIPS tobulinimas.
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Parengti įstatymų pakeitimai – ŠIANDIEN / RYTOJ
Parengtas įstatymų pakeitimų paketas, kuriuo:
•

Bus sumažintas panaudos gavėjų ratas.

•

VĮ Turto bankas gaus daugiau įgaliojimų:

•

Bus racionalesnis turto perdavimas savivaldybėms.
• Administracinio valstybės NT nuoma valstybės institucijoms,
įstaigoms ir kitiems viešiesiems juridiniams asmenims

• tinkamų ir institucijoms pritaikytų administracinio valstybės NT
patalpų parinkimas
• turto priežiūros paslaugų bei jų kokybės užtikrinimas

•

ĮSTATYMŲ pakeitimų
paketo
derinimas su
institucijomis ir
visuomene
jau balandį

• Administracinio valstybės NT atnaujinimo projektų įgyvendinimas

Teisinės prielaidos spec. paskirties valstybės NT
centralizuotam valdymui.
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Kitos paskirties valstybės NT centralizuotas
valdymas? Rytojus.
Administracinis valstybės NT
Centralizuoto turto valdytojas
VĮ TURTO BANKAS
Valdo, parduoda, likviduoja
Tikslas iki 2020 perimti
valdyti visą administracinį
valstybės NT, mažinti išlaidas
ir plotus, išsivalyti nuo
nereikalingo turto

20%

Valstybei
funkcijoms
nereikalingas NT

Kitų paskirčių
valstybės NT

Švietimas

80%

Sportas

Sveikata

Visuomenės
apsauga

Kultūra

Socialinė rūpyba

Krašto apsauga

Kt. sritys
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Kitų paskirčių valstybės NT valdymo „detalės“
• Kiek kitų paskirčių NT reikia valstybės funkcijoms
įgyvendinti?
• Valstybės NT valdymo būdai – patikėjimas, panauda,
nuoma, investavimas – ar galima visiems sektoriams
pritaikyti vieną standartą?

• Kokia kitų paskirčių valstybės NT valdymo būdų įtaka
viešųjų paslaugų kainai?
• Ar šiandien pasirengę atsisakyti panaudos viešajame
sektoriuje?
• Kitų paskirčių valstybės NT centralizavimo lygiai?
• Galimi atlygintino NT valdymo modeliai?
• Paskatos efektyvumui?
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Iki 2021 m. kitų paskirčių valstybės NT valdymo gairės
Parengti kitų paskirčių valstybės NT valdymo gairėms reikalinga platesnė ir gilesnė atskirų sričių viešųjų paslaugų, jų
finansavimo ir joms teikti reikalingo NT valdymo analizė, todėl numatoma:

Parengti metodinius
nurodymus ministerijoms,
kaip atlikti viešųjų paslaugų /
finansavimo / valstybės NT
valdymo analizę.

Atlikti analizę ir įvertinti
alternatyvas, poveikį
valstybės finansams,
nustatyti galimų pokyčių NT
valdyme įgyvendinimo etapus
ir priimti sprendimus.

Parengti ir priimti bendras
ilgalaikių valstybės NT
valdymo gaires

2018

2019-2020

2020-2021
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