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DĖL VYRIAUSYBĖS 2018 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1046 PAKEITIMO
PROJEKTO
Finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti
nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – pavesti uždarajai akcinei bendrovei Valstybės investicijų
valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą, kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo (toliau – NPĮ įstatymas) 4 straipsnio 1
dalyje.
Atkreiptinas dėmesys, kad Nutarimo projektas parengtas įvertinus, kad finansų įstaiga
Agentūra atitinka NPĮ įstatymo reikalavimus:
 3 straipsnio – finansų įstaiga yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Lietuvos
Respublikoje, jos akcijos nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei;
 V skyriaus – Agentūra turi NPĮ įstatyme nurodytus valdymo organus (visuotinį
susirinkimą, stebėtojų tarybą, valdybą ir vadovą), taip pat Agentūros nuosavas kapitalas atitinka
NPĮ įstatyme nustatytą kapitalą (1 000 000 eurų), o Agentūrai taikomame Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatyme visuotiniam akcininkų susirinkimui pavesta priimti sprendimus dėl
rezervų sudarymo, naudojimo, mažinimo ar naikinimo;
 4 straipsnio 2 dalies – Nutarimo projekte nurodytoje srityje yra atliktas išankstinis
finansinių priemonių (ex-ante) vertinimas ir nustatytas finansavimo rinkos sąlygomis
nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas (Agentūrai pavedama atlikti NPĮ veiklą – vidutinių ir
didelių įmonių likvidumo palaikymo, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos
verslui fondas“, srityje, laikantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikate „Laikinoji
valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį,
sistema“ nustatytų įgyvendinimo terminų – pagal Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui
finansuoti, skatinamojo finansavimo poreikio išankstinį vertinimą, kuris paskelbtas Finansų
ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/skatinamojofinansavimo-poreikio-vertinimai).
Pažymime, kad Agentūra įgyvendins Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio
1 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 17) priimtą sprendimą steigti Pagalbos verslui fondą
(toliau – Fondas), kuris padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes gauti
finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltos krizės.
Fondas investuos į Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios epideminės naujojo
koronaviruso (COVID-19) situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką jų komercinės
veiklos tęstinumui, nuosavybės vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius, taip pat
įmonėms būtų teikiamos paskolos. Fondo lėšas numatoma naudoti tik tais atvejais, kai nebėra
galimybių įmonėms pritraukti reikiamų lėšų iš rinkos kitokiais būdais.
Pažymime, kad Agentūra veiks kaip komanditinės ūkinės bendrijos tikroji narė, o Lietuvos
bankui suteiktos teisės veikti narių komanditorių pavedimu komanditinės ūkinės bendrijos
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patariamajame komitete, todėl NPĮ įstatyme nustatyti nacionalinių plėtros įstaigų įrašymo į
nacionalinių plėtros įstaigų sąrašus ir priežiūros reikalavimai netaikomi, o veiklos kontrolė
vykdoma vadovaujantis šio įstatymo 111 straipsnyje nustatyta tvarka.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje
sistemoje.
Nutarimo projektas neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta
išimtimi, Nutarimo projektas su suinteresuotomis institucijomis (Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Agentūra) suderintas darbo tvarka.
Vadovaudamiesi Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 36 punktu, informuojame, kad Nutarimo
projektas poveikio valstybės biudžetui neturės, priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių
nenumatoma.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Investicijų departamento (direktorė Rūta
Dapkutė-Stankevičienė, tel. 219 4436, el. p. ruta.dapkute@finmin.lt) Finansinių priemonių skyriaus
(vedėja Agnė Kazlauskaitė, tel. 219 4495, el. p. agne.kazlauskaite@finmin.lt) patarėja Laurita
Kazickienė (tel. 219 4406, el. p. laurita.kazickiene@finmin.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
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