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Funkcija

PP3 Valstybės turto valdymas

Funkcijos šeimininkas

Turto ir veiklos valdymo departamento vadovas

Dokumentas ir jame pateikta informacija skirta tik naudojimui Įmonės viduje. Platinimas už įmonės ribų draudžiamas. Aktuali
dokumento versija visada saugoma Įmonės dokumentų valdymo sistemoje.
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1. PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS
1.1. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Įmonė) teisės aktais nustatytais pagrindais valdomo trumpalaikio
ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (toliau – turtas) valdymo politikos (toliau – Politika) tikslas – apibrėžti bendruosius
Įmonės valdomo Valstybės turto valdymo principus, tikslus ir gaires siekiant įgyvendinti Įmonės misiją ir tinkamai vykdyti Įmonei
teisės aktais priskirtas funkcijas.
1.2. Įmonės valdymo organai ir Įmonės darbuotojai, veikdami savo kompetencijos ribose, privalo vadovautis Politika.
1.3. Visi Įmonės rengiami dokumentai, reglamentuojantys Valstybės turto valdymo klausimus, turi neprieštarauti Politikos nuostatoms.
2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI
2.1. Politikoje naudojamos sąvokos, sutrumpinimai:
Sąvoka,
sutrumpinimas
Valstybės turtas
Ilgalaikis materialusis
turtas
Nematerialusis turtas
Trumpalaikis turtas

Apibrėžimas
Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise, bei panaudos būdu Įmonės valdomas turtas.
Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise, bei panaudos būdu Įmonės valdomas
ilgalaikis materialusis turtas.
Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise Įmonės valdomas nematerialusis turtas.
Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise Įmonės valdomas trumpalaikis turtas.

3. ILGALAIKIO VYSTYMO GAIRĖS
3.1. Valstybės turto valdymo misija – užtikrinti efektyvų Įmonės turto valdymą.
3.2. Valstybės turto valdymo vizija – įgyvendinti inovacijas, taikyti naujas technologijas ir aplinką tausojančius sprendimus, optimizuoti
ir racionaliai tvarkyti Valstybės turtą.
3.3. Valstybės turto valdymo tikslas – efektyviai valdyti Valstybės turtą:
prižiūrint ir plėtojant valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklą (išsaugant ir didinant jo vertę);
teikiant kokybiškas paslaugas;
diegiant naujoves valstybinės reikšmės automobilių keliuose;
mažinant avaringumą valstybinės reikšmės automobilių keliuose;
3.4. Valstybės turto valdymo priemonės:
Sukurti ir plėtoti valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS) bei ją
administruoti;
Sukurti ir administruoti skaitmeninį valstybinės reikšmės automobilių kelių ir jų užimamų žemės sklypų archyvą;
Nuolatos vykdyti Valstybės turto poreikio analizę;
Įvertinus valstybinės reikšmės automobilių kelių socialinę, ekonominę reikšmę ir funkcinę paskirtį, sudaryti valstybinės
reikšmės automobilių kelių, kuriuos tikslinga perduoti savivaldybių nuosavybėn, sąrašą;
Teikti teisės aktų Valstybės turto valdymo klausimais pakeitimų siūlymus;
4. VALDYMO PRINCIPAI
4.1. Efektyvumo principas – Įmonės priimamais sprendimais, susijusiais su Valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
siekiama maksimalios naudos visuomenei (kelių naudotojams).
4.2. Racionalumo principas – Valstybės turtas tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas.
4.3. Inovatyvumo principas – ieškoma naujų, pažangesnių turto valdymo darbo priemonių ir metodų, diegiamos naujovės, kurios
padėtų su turtu susijusią informaciją valdyti realiu laiku ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
4.4. Viešumo principas – metinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas viešai.
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4.5. Atsakomybės principas – Įmonė prisiima atsakomybę už Valstybės turto valdymo klausimais priimtus sprendimus ir jų sukeltus
padarinius.
4.6. Skaidrumo principas – visa Įmonės veikla, susijusi su Valstybės turto valdymu, yra vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
4.7. Teisėtumo principas – Valstybės turto valdymas vykdomas vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Politiką ir jos pakeitimus tvirtina Įmonės direktorius, prieš tai supažindinus Įmonės valdybą.
5.2. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus.
5.3. Už politikos peržiūrą ir atnaujinimo inicijavimą atsakingas Turto skyriaus vadovas.

