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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 9 d. tarpinstituciniame pasitarime (protokolas Nr. 45,
9 kl.) pateiktus pasiūlymus, taip pat įvertinusi Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
2021 m. gruodžio 8 d. išvadoje Nr. NV-3178 (toliau – Teisės grupės išvada) ir Vyriausybės
kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės 2021 m. gruodžio 6 d. pažymoje Nr. NV-3135 (toliau –
Ekonomikos politikos grupės pažyma) pateiktus pastebėjimus, teikia patikslintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.
nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimo Nr. 665 pakeitimo projektas) ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.
sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių
akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pripažinimo netekusiu galios“ projektus.
Teisės grupė išvadoje pateikė pastebėjimą, kad koreguotina nutarimų įsigaliojimo data
(nutarimų projektuose nurodyta 2021 m. gruodžio 15 d.) – ji vėlinama arba nenurodoma ir taikomos
bendros Vyriausybės nutarimų įsigaliojimo taisyklės (t. y. įsigaliotų kitą dieną po oficialaus
paskelbimo Teisės aktų registre), todėl patikslintuose projektuose nutarimų įsigaliojimo data
nenurodoma.
Ekonomikos politikos grupė pažymoje pasiūlė pateikti argumentus, kodėl valstybės valdomų
bendrovių dukterinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms (toliau – dukterinė
bendrovė) pelningumo rodiklių nustatymo nuostatos nebūtų taikomos.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomone, šiuo metu nustatyti pelningumo rodiklius
dukterinėms bendrovėms netikslinga. Pažymėtina, kad jei valstybės valdoma bendrovė turi
dukterinių bendrovių, apie jas turėtų būti pasisakyta lūkesčių rašte dėl valstybės siekiamų tikslų
valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei. Praktikoje lūkesčius
akcijų valdytojas išsako pagal valstybės valdomos įmonės grupės veiklos sritis (pvz., AB „Ignitis
grupė“ lūkesčių rašte), numato finansinius rodiklius įmonių grupei ir pasisako apie nefinansinius
siekius pagal tas sritis, kuriose veikia dukterinės bendrovės. Dukterinių bendrovių prognozuojami
finansiniai rezultatai yra įmonių grupės finansinių rezultatų dalis. Be to, įmonių grupės struktūra yra
dinamiška – steigiamos naujos bendrovės, jos gali būti jungiamos ir t. t., tokiu atveju atskirai
dukterinėms bendrovėms nustatyti pelningumo rodikliai gali iškraipyti įmonių grupės pelningumo
rodiklių rezultatus ir gali tekti keisti juos nustatantį Vyriausybės nutarimą dažniau, nei numatyta.
Nutarimo Nr. 665 pakeitimo projektas taip pat patikslintas atsižvelgus į Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos darbo tvarka gautą pastabą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias
bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ 21 punkto nuostatos perkėlimo į Nutarimą
Nr. 665 (Nutarimo Nr. 665 pakeitimo projekto 3.5 papunkčiu Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas papildomas 154 punktu).
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Nutarimų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimų projektus parengė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Įmonių politikos departamento (direktorius Vaidotas Rudokas, tel. 8 640 92 443,
el. p. vaidotas.rudokas@eimin.lt) Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus (vedėja Laurentina
Garbauskienė, tel. 8 657 05 665, el. p. laurentina.garbauskiene@eimin.lt) vyriausiasis specialistas
Arturas Čaplikas, tel. 8 640 92 464, el. p. arturas.caplikas@eimin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo Nr. 665 projektas, 9 lapai.
2. Nutarimo Nr. 665 projekto lyginamasis variantas, 11 lapų.
3. Nutarimo Nr. 20 projektas, 1 lapas.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė

Arturas Čaplikas, tel. 8 640 92 464, el. p. arturas.caplikas@eimin.lt

Aušrinė Armonaitė

