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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pasiūlymus ir
pastabas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros savininko kapitalo didinimo“ projekto
(Nr. 21-31915 (2)) (toliau – Projektas) ir jiems pritardami, teikiame papildomą informaciją ir
dokumentus.
Pateikiamos VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) finansinės
būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos, žemės ūkio ministro 2021 gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3D806 „Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-683 „Dėl ilgalaikio ir
trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu ministerijos funkcijoms vykdyti, jo
nurašymo ir tolimesnio panaudojimo“ pakeitimo“ ir kiti paaiškinimai. Projektas nepridedamas, nes
redakcinio pobūdžio pastaba bus patikslinta teikiant Projektą pasirašyti.
Pažymime, kad negalima pateikti kriterijų vertinės išraiškos, nes valstybės turtas
investuojamas didinant Agentūros savininko kapitalą, taip siekiant aprūpinti Agentūrą būtinaisiais
materialiniais ištekliais (tarnybiniais automobiliais, baldais, kopijuokliu), be kurių Agentūros
darbuotojai negalėtų atlikti naujų funkcijų, numatytų Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos
praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme.
Agentūrai teks įgyvendinti anksčiau Lietuvoje nevykdytą valstybinę funkciją – ūkio
subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkime ir pardavime, priežiūrą
(išskyrus didelę rinkos galią turinčias mažmenines prekybos įmones), todėl šiuo metu įvertinti,
kokia investavimo vertinė išraiška pagal kiekvieną iš Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje
atitikimui pasirinktų kriterijų (3, 5 ir 7 punktai), išskyrus nurodytąją turto nominalią vertę, nėra
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galimybės.
Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymo 25 straipsnyje, reglamentuojančiame
įstatymo įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų įvertinimą, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija atliks minimame įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex
post vertinimą iki 2024 m. balandžio 1 d. ir parengs galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex
post vertinimo ataskaitą. Minimoje ataskaitoje turės būti nurodomos teigiamos ir neigiamos šiame
įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo pasekmės. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad apie investavimo
atitikties kriterijams vertinę išraišką galima bus spręsti tik sulaukus poveikio vertinimo rezultatų.
Užtikrinant tinkamą pasirengimą vykdyti naujas funkcijas, Agentūrai 2021 m. numatyta
skirti valstybės biudžeto lėšas: 50 000,00 Eur naujiems automobiliams ir 30 000,00 Eur naujiems
baldams įsigyti. Pritarus siūlomam investavimui į Agentūros kapitalą, bus sutaupytos įvardytos
valstybės biudžeto lėšos, kadangi numatyti pirkimai (automobiliams ir baldams įsigyti) nebus
reikalingi. Sutaupytos valstybės biudžeto lėšos bus grąžintos Žemės ūkio ministerijai.
Pagrindimas dėl kriterijų kokybinės išraiškos:
1. investavimas atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus kriterijus: (3 punktas) skatinamas
Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis
konkurencingumas ir (5 punktas) kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei
(skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė,
pasirinkimo galimybės ir prieinamumas), nes Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymu
Agentūrai pavestų funkcijų įgyvendinimas darys tiesioginę įtaką verslo sąlygoms ir jų plėtrai.
Numatoma, kad, uždraudus Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatyme
reglamentuotą nesąžiningą prekybos žemės ūkio ir maisto produktais praktiką bei įpareigojus
tiekėjus ir pirkėjus dėl tam tikros prekybos praktikos iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai susitarti,
padidės sutartinių santykių skaidrumas ir aiškumas. Tiekėjai, būdami tikri, kad jiems nebus
primestos neproporcingai didelės sąnaudos arba ne dėl jų kaltės patiriami nuostoliai, galės
patikimiau prognozuoti piniginius srautus, planuoti investicijas. Šios aplinkybės sudarys prielaidas
tiekėjų verslo sąlygų pagerėjimui bei verslo plėtrai. Tuo pačiu sukuriama visuomenei naudinga
infrastruktūra, kadangi Agentūros atliekama nauja funkcija dėl nesąžiningų veiksmų žemės ūkio
produktų ir maisto produktų tiekimo grandinėje užtikrins trūkstamą derybinių galių balansą tiekėjų
ir pirkėjų santykiuose;
2. investavimas atitinka

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus kriterijus – (7 punktas) užtikrintas
veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimas, nes
Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymu Agentūrai pavesta įgyvendinti anksčiau
Lietuvoje nevykdytą valstybinę funkciją, kurią įgyvendinti valstybei kaip pareigą kilo Europos
Parlamentui ir Tarybai 2019 m. balandžio 17 d. priėmimus direktyvą (ES) 2019/633/ES dėl įmonių
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vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo
grandinėje.
Svarbu pažymėti, kad, investavus valstybės turtą, 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.
PRIDEDAMA:
1. Agentūros 2021-12-16 rašto Nr. 2A-(4.3E)-410 kopija su priedais (finansinės būklės ir
veiklos rezultatų ataskaitos), 32 lapai.
2. Žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3D-806 „Dėl žemės ūkio
ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-683 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto pripažinimo nereikalingu ministerijos funkcijoms vykdyti, jo nurašymo ir tolimesnio
panaudojimo“ pakeitimo“, 3 lapai.
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