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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO
NACIONALINEI ŽEMĖS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Nacionalinei žemės tarnybai prie
Žemės ūkio ministerijos“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – perduoti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį turtą – mobilias lentynas, kurių bendra likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 31 d. – 9,86 euro.
Turtas reikalingas Tarnybos veiklai pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14
d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, vykdyti.
Turtas įtrauktas į apskaitą kaip dotacija, todėl nuosavo kapitalo dalies mažinti nereikia.
Teigiamos siūlomo teisinio reguliavimo pasekmės – būtų užtikrintas tinkamas turto
panaudojimas. Neigiamų siūlomo teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektas buvo pateiktas valstybės įmonei Turto bankui, Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išvadoms
gauti. Šios institucijos Nutarimo projektą suderino be pastabų ir pasiūlymų.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Valstybės turto valdymo politikos skyriaus
(vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127) patarėjas Erikas Čižiūnas (tel. (8 5) 219 9387).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. Kiti dokumentai, 3 lapai.
3. Suinteresuotų institucijų išvados, 3 lapai.
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