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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Šakių
rajono savivaldybei“ projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 26 punktu, įgyvendinant
Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto
perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, ir atsižvelgiant į Šakių rajono
savivaldybės administracijos prašymą perduoti ir Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimą
sutikti perimti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį turtą – automobilį VW Caravelle.
Projekto tikslas – perduoti Šakių rajono savivaldybei valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – automobilį VW Caravelle
(inventorinis Nr. IT 0001761, identifikavimo Nr. WV2ZZZ7HZDH041326, valstybinis Nr. GEN
002, galia 140 kW) be likutinės vertės.
Minėtą turtą ministerija pripažino nereikalingu ministerijos funkcijoms vykdyti ir
perduotinu Šakių rajono savivaldybei valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms įgyvendinti.
Šakių rajono savivaldybė sutiko priimti turtą ir tai patvirtino tarybos 2021 m. spalio 22 d.
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sprendimu Nr. T-312 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“. Perimtas turtas bus
naudojamas

valstybinėms

(valstybės

perduotoms

savivaldybėms)

funkcijoms:

stichinių

meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programoms
įgyvendinti, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui
padarytos žalos ir nuostoliams nustatyti.
Priėmus Projektą, numatomos teigiamos pasekmės – ministerijos funkcijoms vykdyti
nereikalingą turtą Šakių rajono savivaldybė efektyviai ir tikslingai panaudos Žemės ūkio ir kaimo
reikalų skyriaus nuostolių nustatymo komisijų, vykdančių valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas, veiklai ir darbuotojų darbo sąlygoms gerinti. Neigiamų padarinių
nenumatoma.
Projektu nėra keičiamas esamas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas neatliekamas.
Projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos
Projektų registravimo posistemėje. Projektas suderintas be pastabų su Finansų ministerija ir
Konkurencijos taryba.
Nutarimo 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 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo Šakių rajono savivaldybei“ projektas, 1 lapas.
2.
Kiti lydimieji dokumentai, 18 lapų.

Ministras

Evaldas Antaniūnas, tel. 239 1051, evaldasa@zum.lt
Ignas Kišvinas, tel. 239 1280, el. p. ignas.kisvinas@zum.lt

Kęstutis Navickas

