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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. gruodžio 14 d. išvadoje Nr. NV-3252 (toliau – Teisės grupės
išvada) ir Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės 2021 m. gruodžio 14 d. pažymoje
Nr. NV-3255 (toliau – Ekonomikos politikos grupės pažyma) pateiktus pastebėjimus, teikia
patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ „Versli
Lietuva“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Teisės grupė išvadoje Nutarimo projektą siūloma priimti po Projektu įgyvendinamų
Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo
ir 15, 25, 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo ir kitų šio įstatymo lydimųjų
įstatymų (toliau – įgyvendinamieji įstatymai) oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre (šiuo metu
juos pasirašo Respublikos Prezidentas).
Teisės grupė išvadoje pastebima, jog Nutarimo projekto 1 ir 2 punktuose įrašytas naujas
veiksiančios viešosios įstaigos pavadinimas, tačiau neaišku, kokiu teisiniu pagrindu jis įrašytas, nes
pagal Projekto preambulėje nurodytus teisės aktus Vyriausybė duoda tik sutikimą dėl
reorganizavimo, o ir įgyvendinamuosiuose įstatymuose yra nustatytas naujas viešosios įstaigos
pavadinimas. Ministerija laikosi nuomonės, kad Inovacijų agentūros pavadinimo nurodymas
suteikia papildomo teisinio aiškumo, kad įvykdžius reorganizavimo procedūras, inovacinės veiklos
skatinimo funkcijas vietoje iki šiol šias funkcijas vykdžiusių VšĮ ,,Versli Lietuva“ ir viešosios
įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros įgyvendins VšĮ Inovacijų agentūra.
Nutarimo projekto 1 punkte nurodyti adresai pataisyti atsižvelgiant į Teisės grupės išvadoje
pateiktą siūlymą rašyti pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (įvertinant, ar nebus įsigaliojusi šio
nutarimo nauja redakcija, kuri bus svarstoma 2021 m. gruodžio 15 d. Vyriausybės posėdyje). Taip
pat Nutarimo projektas patikslintas pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 93 punktą
(pasirašančių subjektų pareigos rašomos vyriškosios giminės forma).
Ekonomikos politikos grupė pasiūlė pateikti informaciją, kokiu būdu ir kokiomis
aplinkybėmis prie VšĮ „Inovacijų agentūra“ bus prijungtos su technologijų ir inovacijų politikos
įgyvendinimu susijusios Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau- MITA) funkcijos. Ar
ir kada Vyriausybei bus teikiami sprendimai, susiję su MITA dalies funkcijų perkėlimu į Inovacijų
agentūrą, taip pat MITA savininko teises pareigas įgyvendinančių institucijų pakeitimu?
Informuojame, jog priėmus Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo keitimą,
nedelsiant bus pradedamas konsoliduojamų institucijų reorganizavimo procesas, prijungiant VšĮ
„Versli Lietuva“ prie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, ir parengtos reorganizavimo sąlygos.
Šie procesai apims Nutarimo projekto priėmimą, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimą
dėl įpareigojimo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir VšĮ ,,Versli Lietuva“ parengti
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reorganizavimo prijungimo būdu sąlygas, pranešimo apie reorganizavimo sąlygas parengimą ir
paskelbimą, reorganizavimo sąlygų derinimą, jų pateikimą juridinių asmenų registrui, kreditorių
informavimą, finansinės atskaitomybės dokumentų parengimą, sprendimo dėl reorganizavimo
priėmimą visuotiniame dalininkų susirinkime ir šį sprendimą patvirtinančio dokumento
pateikimą juridinių asmenų registrui).
MITA, kuri yra biudžetinė įstaiga, vykdomos su inovacinės veiklos skatinimu susijusios
funkcijos bus perkeltos į VšĮ Inovacijų agentūrą, o įstaigos etatai, finansuojami iš Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų asignavimų, taps steigiamos Mokslo
agentūros dalimi.
Siekiant įgyvendinti LRV protokoliniais sprendimais patvirtintas Inovacijų agentūros ir
Mokslo agentūros steigimo koncepcijas reikės pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.15 papunktį, pagal kurį Ekonomikos
ir inovacijų ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavesta įgyvendinti Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros savininkės teises ir pareigas. Šį keitimą inicijuos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija. Priėmus minimą nutarimo pakeitimą (numatoma 2022 m. I-ą ketv.),
Mokslo agentūros savininkės teises ir pareigas bus pavesta įgyvendinti tik Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai.
Nutarimo projektą parengė Ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento (direktorius –
Ričardas Valančiauskas, tel. 8 658 88472, el. p. ricardas.valanciauskas@eimin.lt ), Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo skyriaus (vedėja – Renata Lygienė, tel. 8 658 88464, renata.lygiene@eimin.lt ),
vyr. specialistė Ieva Vaišnienė, tel. 8 659 21511, el. p. ieva.vaisniene@eimin.lt .
PRIDEDAMA.
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ „Versli
Lietuva“ projektas, 1 lapas.
2.
Derinimo raštai, 3 lapai
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