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DĖL VYRIAUSYBĖS IŠVADOS PROJEKTO
Finansų ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko 2021 m. gruodžio 31 d. pavedimą Nr.
S-3930, įformintą Vyriausybės kanclerio rezoliucija, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo
valdybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. SV-S-348 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 6
punktą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1239“
projektą (toliau – nutarimo projektas).
Nutarimo projektu siūloma iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1239 ir pasiūlyti
Lietuvos Respublikos Seimui Įstatymo projekte vietoje „Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti
perduodamas valstybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ įrašyti „valstybei
nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas strateginių tyrimų ir
analizės centro veiklai vykdyti, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti perduodamas strateginių
tyrimų ir analizės centrui patikėjimo teise. Sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise priima Vyriausybė“.
Nutarimo projektas buvo pateiktas Teisingumo ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai,
Užsienio reikalų ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai išvadoms gauti. Krašto apsaugos
ministerija ir Vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektą suderino be pastabų ir pasiūlymų. Į
Teisingumo ministerijos redakcinio pobūdžio pasiūlymus buvo atsižvelgta. Užsienio reikalų
ministerija per nustatyta terminą pastabų nepateikė.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
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).
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