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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros savininko kapitalo didinimo“ projektą
(toliau – Projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2
dalies 3, 5, 7 punktais ir įgyvendinant Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą
priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d.
nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Projekto tikslas – nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) patikėjimo teise valdomas
ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, išvardytas Projekto prieduose, ir kurio nepriklausomo
turto vertintojo 2021 m. rugsėjo 23 d. nustatyta bendra rinkos vertė – 28 980 (dvidešimt aštuoni
tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt) eurų, investuojamas, didinant viešosios įstaigos Kaimo
verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) savininko valstybės, kuriai atstovauja
ministerija, kapitalą. Investuojamas ilgalaikis turtas be likutinės vertės, o trumpalaikio turto bendra
įsigijimo vertė pagal Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro, vykdančio ministerijos turto apskaitą,
pateiktus duomenis – 11 023,35 (vienuolika tūkstančių dvidešimt trys eurai ir 35 centai) euro.
Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos
nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo
įstatymą Nr. XIV-409 (toliau – Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymas), kuriuo
Agentūrai nuo 2021 m. lapkričio 1 d. pavedama vykdyti anksčiau Lietuvoje nevykdytą valstybinę
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funkciją – ūkio subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkime–
pardavime, priežiūrą (išskyrus didelę rinkos galią turinčias mažmenines prekybos įmones).
Šios funkcijos, kurias vykdys Agentūra, stiprins Lietuvos ekonomikos augimą, žemės ūkio
sektoriuje dalyvaujančių subjektų konkurencingumą bei sumažins derybinės galios disbalansą,
lemiantį nesąžiningos prekybos praktiką. Agentūrai kartu su pavedimu vykdyti naujas funkcijas
papildomai skiriami 20 etatų, todėl siekiant užtikrinti Agentūros veiklų nepertraukiamumą ir
pakankamą apsirūpinimą materialinėmis priemonėmis, skirtomis tinkamam naujų funkcijų
vykdymui, ketinama ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą (automobilius, baldus ir kopijuoklį)
investuoti didinant Agentūros savininko kapitalą.
Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu ministerijos patikėjimo teise
valdomas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, nurodytas Projekto prieduose, yra perteklinis
ir pripažintas nereikalingu ministerijos funkcijoms vykdyti. Ministerija, mažindama kabinetinį
plotą, atsisako dalies kabinetų, kuriuose yra minėtas turtas. Šie kabinetai numatomi perduoti
Agentūrai. Investavus pripažintą nereikalingu turtą, bus sutaupytos valstybės biudžeto lėšos.
Biudžetinei įstaigai nereikalingas turtas perduodamas kitai įstaigai, kuriai jis reikalingas naujoms
funkcijoms vykdyti. Jei Agentūra savarankiškai vykdytų viešuosius pirkimus, siekdama įsigyti
tarnybinius automobilius, biuro baldus naujiesiems darbuotojams, tai, tikėtina, kad įsigytų žymiai
brangiau. Bus taupomas laikas bei mažinama administracinė našta Agentūros darbuotojams
atliekant papildomas procedūras, viešuosius pirkimus. Agentūra, veikianti viešojo intereso srityje,
bus aprūpinta materialiniais ištekliais ir taip sukuriama pridėtinė vertė, stiprinamas Agentūros
ekonominis savarankiškumas, o valstybės turimi ištekliai bus valdomi efektyviau, siekiant skatinti
tinkamą jų naudojimą – veiksmingumą, atsakingumą ir ilgalaikę naudą. Nauda, gaunama investavus
valstybės turtą, atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 22
straipsnio 2 dalyje 3 punkte nurodytą investavimo kriterijų.
Investavus turtą į Agentūros savininko kapitalą, bus suteikti materialiniai ištekliai –
tarnybiniai automobiliai, baldai, kopijuoklis, be kurių Agentūros naujieji darbuotojai negalėtų atlikti
naujų funkcijų, numatytų Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatyme. Turto investavimas
užtikrins veiksmingą Agentūros naujų funkcijų atlikimą.
Investavus turtą, bus sukurta infrastruktūra, naudinga visuomenei, nes Agentūros atliekama
nauja funkcija dėl nesąžiningų veiksmų žemės ūkio produktų ir maisto produktų tiekimo grandinėje
užtikrins derybinių galių balansą.
Turto investavimas atitiktų kriterijus, numatytus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: 3 punkte – bus skatinamas Lietuvos
ekonomikos

augimas,

stiprinamas

ekonominis

savarankiškumas

ir

(ar)

tarptautinis

konkurencingumas; 5 punkte – bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei
(skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo
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galimybės ir prieinamumas); 7 punkte – bus užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimas.
Agentūra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atliko turto
vertinimo paslaugos pirkimą. Nepriklausomas turto vertintojas įvertino numatomą investuoti turtą.
Turto vertinimo ataskaitoje 2021 m. rugsėjo 23 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 28 980
(dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt) eurų. Ataskaita pateikta Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir paskelbta jos interneto svetainėje.
Priėmus Projektą, neigiamų padarinių nenumatoma. Teigiamos pasekmės – ministerijos
funkcijoms vykdyti nereikalingas turtas bus efektyviai panaudotas, jį investavus į Agentūros
savininko kapitalą. Projektui įgyvendinti finansavimo iš valstybės biudžeto nereikės.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos
Projektų registravimo posistemėje. Projektas suderintas be pastabų su Lietuvos Respublikos finansų
ministerija ir Konkurencijos taryba.
Projektu nėra keičiamas esamas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas neatliekamas.
Projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Projektą rengė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų
skyriaus (vedėjas Karolis Tvaskus, tel. 239 1227, el. p. Karolis.Tvaskus@zum.lt) mentorius Evaldas
Antaniūnas, tel. 239 1051, el. p. EvaldasA@zum.lt, ir vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel.
239 1280, el. p. ignas.kisvinas@zum.lt.
PRIDEDAMA:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas su priedais, 3 lapai.
2.
Kiti lydimieji dokumentai, 18 lapų.
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