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1. Projekto rengėja – Žemės ūkio ministerija (inicijavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
2. Projekto tikslas – leisti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymu nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius iš jai patvirtintų
asignavimų.
3. Dabartinė situacija:
 Projekto teikime pažymima, kad VMVT 2021 m. gegužės mėn. grąžino 24 tarnybinius
lengvuosius automobilius, pasibaigus veiklos nuomos sutarties terminui (2016-2021 m), taip
pat, dėl blogos techninės būklės pripažinus netinkamais (negalimais) naudoti, 14 tarnybinių
lengvųjų automobilių 2021 m. rugsėjo mėn. buvo parduoti viešajame prekių aukcione, o 10
automobilių, nepavykus jų parduoti, buvo likviduoti teisės aktų nustatyta tvarka.
 Pagal Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų
automobilių biudžetinėse įstaigose“, Vyriausybės įstaigos gali turėti ne daugiau kaip po vieną
tarnybinį lengvąjį automobilį (išskyrus šiame nutarime numatytas išimtis). Lengvieji
automobiliai įsigyjami, nuomojami arba nuomojami pagal veiklos nuomos sutartį
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
 Tarnybinius automobilius biudžetinės įstaigos gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal
veiklos nuomos sutartį tik leidus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
VMVT savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė.
 Tarnybiniai automobiliai būtų nuomojami pagal veiklos nuomos sutartį iš valstybės biudžete
VMVT patvirtintų asignavimų. VMVT pažymi poreikį nuomoti mažiau taršius automobilius
su didesne prošvaisa siekiant užtikrinti jai nustatytų uždavinių ir funkcijų (susijusių su
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata ir gerove, augalų apsauga, maisto sauga ir kokybe,
gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena ir jų protrūkių valdymu, eksporto, tranzito ir importo
kontrole ir patikromis dėl kompleksinės paramos ūkininkams) vykdymą.
 Paminėtina, kad 2020 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1272 buvo leista VMVT
nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį 19 M1 klasės tarnybinių lengvųjų automobilių.
4. Projekto esmė: siūloma leisti VMVT nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį 38 (iš jų 5
elektromobilius) M1 klasės (transporto priemonių keleiviams vežti, turinčių ne daugiau kaip 8
sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui) tarnybinius lengvuosius automobilius, kurių
kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 23 000 eurų be PVM, iš valstybės biudžete VMVT numatytų
asignavimų, neviršijant žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto leistino išlaidų tarnybiniams
lengviesiems automobiliams dydžio.
Tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo išlaidos metams bendrai siektų apie 174 200 eurų.
Šią sumą sudarytų: kuras – apie 45 000 eurų per metus, automobilių veiklos nuomos kaina – 111 000
eurų per metus, draudimo išlaidos – apie 18 200 eurų per metus.
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5. Derinimas: suderinta su Finansų ministerija. Projektas yra individualaus pobūdžio, todėl su
Teisingumo ministerija nebuvo derintas. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų ir pasiūlymų
neturi.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – tiesiogiai neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – kartu su Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe atkreipiame
dėmesį, kad iš esmės analogiškas Projektas buvo teiktas Vyriausybei svarstyti 2021 m. vasario 18 d.,
tik jo tikslas buvo – leisti VMVT nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį 34 M1 klasės tarnybinius
lengvuosius automobilius, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 19 000 eurų be PVM (tuomet,
keičiantis VMVT vadovui, ŽŪM šį Projektą atsiėmė).
Rengėjams pateikus papildomą pagrindimą dėl prašomų leisti nuomotis automobilių vertės
padidėjimo, taip pat atsižvelgiant į lydraštyje pateiktą informaciją (2021 metais VMVT valstybinėms
funkcijoms vykdyti naudojamų tarnybinių automobilių parkas dėl įvairių priežasčių sumažėjo 48
automobiliais), siūlytina Projektą aptarti tarpinstituciniame pasitarime ir svarstyti Vyriausybės
posėdyje (A dalyje).
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