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DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO
VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO
DIDINIMO
Rengėjas

Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

Pasirenkama Žemės ūkio ministerija
☐ Taip
☒ Ne
Priėmimo
terminas
(Data iš
kalendoriaus)

Svarstyta
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

(Data iš kalendoriaus)

Siūloma
Svarstyti
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
Vyriausybė 2018 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 706 priėmė sprendimą įsteigti viešąją įstaigą Kaimo verslo ir rinkų
plėtros agentūrą (toliau – Agentūra). Agentūros savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina ŽŪM.
Seimas 2021 m. birželio 17 d. priėmė Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo
grandinėje draudimo įstatymą, kuriuo Agentūrai pavedama vykdyti anksčiau nevykdytą valstybinę funkciją – ūkio
subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkime–pardavime, priežiūrą (išskyrus didelę rinkos
galią turinčias mažmenines prekybos įmones).
Tai stiprins Lietuvos ekonomikos augimą, žemės ūkio sektoriuje dalyvaujančių subjektų konkurencingumą bei
sumažins derybinės galios disbalansą, lemiantį nesąžiningos prekybos praktiką. Agentūrai kartu su pavedimu vykdyti
naują funkciją papildomai numatyti 20 etatų, todėl siekiant užtikrinti Agentūros veiklų nepertraukiamumą ir
pakankamą apsirūpinimą materialinėmis priemonėmis, skirtomis tinkamam naujų funkcijų vykdymui, teikiamas šis
Projektas.
Siūloma investuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu ŽŪM patikėjimo teise valdomą ilgalaikį (2
tarnybiniai automobiliai, biuro baldai, kopijuoklis) ir trumpalaikį (biuro baldai, šaldytuvas) materialųjį turtą, kurio
nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto rinkos vertė yra 28 980 eurų, didinant Agentūros savininko valstybės,
kuriai atstovauja ŽŪM, kapitalą.
Pažymima, kad šiuo metu ŽŪM patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, nurodytas
Projekto prieduose, yra perteklinis ir pripažintas nereikalingu ŽŪM funkcijoms vykdyti. ŽŪM, mažindama kabinetinį
plotą, atsisako dalies kabinetų, kuriuose yra minėtas turtas – šie kabinetai numatomi perduoti Agentūrai.
Pažymėtina, kad Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Projektas suderintas be pastabų su Finansų ministerija ir Konkurencijos taryba. Atsižvelgdama į Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabas, ŽŪM raštu pateikė su Projektu susijusią papildomą informaciją. Projektas aptartas
2021 m. gruodžio 21 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame papildomų pastabų ar pasiūlymų nebuvo pateikta.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

Vaidas Talačka
Ekonomikos politikos grupė patarėjas

