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Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
DĖL PAREIGYBIŲ POREIKIO PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr.
992 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“
institucijoms buvo paskirtos naujos funkcijos, reikalingos Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių
įstatymo nuostatoms, įsigaliojusioms š. m. lapkričio 1 d., įgyvendinti.
Žemės ūkio ministerija parengė ir teikė išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“ pakeitimo projektą, Pluoštinių kanapių gaminių gamybos
veiklos taisyklių projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr.
1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (reg. Nr. 21-30439(2)).
Institucijos, teikdamos išvadas, nurodė, kad Pluoštinių kanapių įstatymu bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl įgaliojimų suteikimo nustatytoms funkcijoms vykdyti bus
reikalingi papildomi etatai:
1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – 3 papildomi etatai;
2) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldi įstaiga – Nacionalinis maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institutas – 3 papildomi etatai.
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Tarpinstituciniame pasitarime 2021-11-30 8 kl. buvo apsvarstytas Vyriausybės nutarimo
projektas „Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir
Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-21-1493(2) (21-30205(3).
Atsižvelgdami į tai, kad Pluoštinių kanapių įstatymo nuostatos jau yra įsigaliojusios,
funkcijos dėl šio įstatymo įgyvendinimo turi būti kuo greičiau pradėtos vykdyti, bei siekdami
teisėkūros proceso efektyvumo, prašome į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12
d. nutarimo Nr. 1298 pakeitimo projektą įtraukti ir pirmiau nurodytų institucijų pareigybių
padidinimą.
Finansų ministerija 2021-12-13 raštu Nr. ((2.120Mr-03)-5K-2120543)-6K-2107279 yra
nurodžiusi, kad papildomos lėšos priežiūros institucijų funkcijoms Pluoštinių kanapių įstatymui
įgyvendinti numatytos.
PRIDEDAMA:
1. Finansų ministerijos raštas, 1 lapas.
2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštas, 3 lapai.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas, 4 lapai.
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