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1. Dėl 2020 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos
Pranešėjas – G. Norkūnas.
Kalbėjo I. Šimonytė.
1. Pritarti 2020 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
2. Atsižvelgiant į orientuotus į ateitį darbo organizavimo pokyčius diegiant hibridinio
darbo modelį, pritarti nuostatoms sumažinti administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklį – administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, kurio galiojanti norminė
reikšmė yra 28 kv. metrai, ir siekti, kad nuo 2030 metų šio rodiklio norminė reikšmė siektų 16
kv. metrų bendrojo ploto vienam darbuotojui.
3. Pavesti Finansų ministerijai kartu su valstybės įmone Turto banku įvertinti
galimybes susieti valstybės biudžeto asignavimų, skiriamų centralizuotai valdomo
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomai, dydžio nustatymą su
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklio
normine reikšme ir iki 2022 m. gegužės 1 d. pateikti Vyriausybei šio vertinimo rezultatus.
4. Atsižvelgiant į nemažėjančią valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
savivaldybėms, viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms, švietimo ir mokslo įstaigoms ir
kitiems įstatymų nustatytiems subjektams apimtį, pavesti:
4.1. Finansų ministerijai – įvertinti alternatyvias valstybės nekilnojamojo turto
perdavimo savivaldybėms galimybes ir iki 2021 m. gruodžio 20 d. pateikti Vyriausybei
alternatyvių galimybių vertinimo analizės rezultatus;
4.2. valstybės nekilnojamojo turto valdytojams, sprendimų dėl valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo derinimo procese dalyvaujantiems subjektams, ministerijoms,
kurios rengia ir teikia Vyriausybės nutarimų projektus, – atsakingai vertinti, ar perduodamo
valstybės nekilnojamojo turto paskirtis atitinka turtą perimančio subjekto įstatymuose ar
steigimo dokumentuose nustatytas funkcijas, ar yra motyvuotai pagrįsta tokio turto perdavimo
ir naudojimo pagal nekilnojamojo turto paskirtį būtinybė. Teikiant išvadas, sutikimus dėl
valstybės nekilnojamojo turto perdavimo ir sprendimų derinimo, nurodyti motyvus,
pagrindžiančius sutikimą perduoti ir pritarimą sprendimo projektui.
Gavėjai: visos ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos savivaldybių asociacija, Seimo
Audito komitetas, Viešųjų pirkimų tarnyba, valstybės įmonė Turto bankas, V. Medišauskas
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2. Dėl Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano
Pranešėja – A. Armonaitė.
Kalbėjo I. Šimonytė.
1. Pritarti pakeistam Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo
priemonių planui (toliau – Planas) (pridedama).
2. Pritarti nuostatai, kad įstatymų projektai, siekiant pertvarkyti valstybės įmones į
valstybės valdomas bendroves, susiję su specialiųjų įpareigojimų (įskaitant viešojo
administravimo įgaliojimus) suteikimu valstybės valdomai bendrovei, būtų įtraukiami į
galimo didesnio poveikio teisės aktų projektų sąrašą. Atliekant šių projektų išsamesnį galimo
poveikio vertinimą, turi būti vertinama ir alternatyva, numatanti viešojo administravimo
įgaliojimų įgyvendinimą ne valstybės valdomoje bendrovėje.
3. Pavesti Plane nurodytoms atsakingoms institucijoms:
3.1. pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai informaciją apie jų valdomų įmonių,
nurodytų Plane, pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą:
3.1.1. iki kiekvieno pusmečio paskutinio mėnesio 1 dienos;
3.1.2. pirmą kartą atnaujintą informaciją – iki 2022 m. birželio 1 d.;
3.2. užtikrinti, kad, vykdant Plano priemones, susijusias su įmonės, valdančios ir (ar)
tvarkančios ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, pertvarka, visi su šios įmonės
valdoma ir (ar) tvarkoma ypatingos svarbos informacine infrastruktūra susiję klausimai būtų
derinami su Krašto apsaugos ministerija;
3.3. atsiradus naujų valstybės valdomų įmonių pertvarkos aplinkybių, reguliariai
informuoti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją apie vykdomą nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių valstybės valdomų įmonių
pertvarką.
4. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
4.1. kas pusmetį Vyriausybės pasitarime pateikti informaciją apie Plane nurodytų
valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą;
4.2. informaciją, nurodytą 4.1 papunktyje, pirmą kartą pateikti Vyriausybei iki
2022 m. liepos 1 d.
5. Pavesti Susisiekimo ministerijai iki 2022 m. kovo 1 d. pateikti Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai sprendimus dėl AB „Viamatika“ ir AB „Detonas“ akcijų valstybei
valdyti tikslingumo ir tolesnės bendrovių veiklos perspektyvų.
6. Pavesti Žemės ūkio ministerijai:
6.1. iki 2021 m. gruodžio 15 d. kartu su Susisiekimo ministerija įvertinti UAB „Šilutės
polderiai“ reorganizavimo galimybes ir tikslingumą valstybei valdyti šios bendrovės akcijas;
6.2. iki 2022 m. kovo 1 d. pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai sprendimus
dėl UAB „Lietuvos žirgynas“, UAB „Genetiniai ištekliai“ ir AB „Lietuvos veislininkystė“
tolesnės veiklos perspektyvų ir galimų pertvarkų, atsižvelgiant į atlikto įmonių audito ir išorės
ekspertų atliktos studijos dėl genetinių išteklių užtikrinimo ir saugojimo galimybių šalyje
rezultatus.
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7. Įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, valstybės prioritetiniame
projekte „Optimali valstybinių įmonių ir viešojo valdymo sistema“ nurodomą tikslą –
peržiūrėti juridinių asmenų teisinių formų, kuriomis veikia valstybė, rūšis ir, siekiant
atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos, pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai iki
2022 m. balandžio 29 d. pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo ir kitų įstatymų projektus, kuriais nuo 2024 m. gruodžio 1 d. būtų panaikintas
įmonių, turinčių valstybės įmonės teisinę formą, teisinis reguliavimas, ir numatyti juose
išimtis valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės teisiniam reguliavimui.
8. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai, kompleksiškai išnagrinėjus poreikį keisti
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, iki 2022 m. birželio 30 d. pateikti
Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (prireikus –
ir kitų įstatymų) pakeitimų, kuriuose būtų numatytas viešojo administravimo subjektų sąrašo
papildymas, suteikiant viešojo administravimo įgaliojimus valstybės valdomoms bendrovėms,
numatant sąlygas, kad tokie įgaliojimai joms turi būti pavesti įstatymuose ir kai objektyviai
pagrindžiama, kad nėra valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, kurioms šie įgaliojimai
gali būti suteikti, ir kai tokie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos valstybės valdomos
bendrovės tikslais.
Gavėjai: visos ministerijos, S. Gaigalas

3. Dėl pritarimo 2021–2027 metų partnerystės sutarties projekto teikimui
Pranešėja – I. Šimonytė.
Šį klausimą svarstyti Vyriausybės 2021-11-17 pasitarime.
4. Dėl siūlomų COVID-19 ligos valdymo priemonių
Pranešėja – A. Bilotienė Motiejūnienė.
Kalbėjo G. Balčytytė, A. Armonaitė, J. Šiugždinienė, E. Dobrovolska, A. Anušauskas,
A. Dulkys, I. Šimonytė.
Pavesti:
1. Vidaus reikalų ministerijai, bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, –
parengti ir pateikti Vyriausybei 2021-11-17 posėdyje svarstyti Vyriausybės 2020 m. vasario
26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
projektą.
2. Sveikatos apsaugos ministerijai – patvirtinti valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo sprendimų pakeitimus, kuriuose būtų įtvirtintos pasitarime
pristatytos COVID-19 valdymo priemonės.
Gavėjos: Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, E. Gasiūnaitė
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5. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 11 d.
Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje (TAP-21-1613)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 11 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje“.
6. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d.
Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje“.

7. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d.
Europos Sąjungos Užsienio reikalų ir gynybos ministrų tarybos posėdyje
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų ir gynybos ministrų
tarybos posėdyje“.
8. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 16 d.
Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje (TAP-21-1616)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 16 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje“.
9. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 12 d.
Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje (TAP-21-1610)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 12 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos
posėdyje “.
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10. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d.
Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje (TAP-21-1609)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. lapkričio 15 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos
posėdyje“.

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. lapkričio 10 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 59, 2 klausimas)
priedas
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

1.

Valstybės
valdomos
įmonės
pavadinimas
Valstybės įmonė
Statybos
produkcijos
sertifikavimo
centras (toliau –
SPSC)

Priemonė

Veiksmai priemonei įgyvendinti su aktualia informacija apie jų vykdymą

Įgyvendinimo
terminas

Atsakingos vykdytojos: Aplinkos ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas
1. Naujos viešosios
1. Įstatymų, nustatančių steigiamos naujos viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas 2022 m.
įstaigos įsteigimas ir
ir pateikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas).
gegužė
SPSC viešojo
2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas.
administravimo
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo dėl naujos viešosios
funkcijų jai perdavimas įstaigos steigimo ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo
projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Viešosios įstaigos įstatų ir steigimo sutarties arba steigimo akto pasirašymas (pasirašo
aplinkos ministras).
5. Įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 1. 2019-07-11 Seime įregistruotas
Statybos įstatymo ir susijusių įstatymų projektų paketas, kuriame numatoma, kad šiuo metu
SPSC vykdomos viešojo administravimo funkcijos būtų perduotos naujai steigiamai viešajai
įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.
2. SPSC pertvarkymas į 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir
uždarąją akcinę
pateikimas.
bendrovę
2. Valstybės įmonės turto vertinimas.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę
bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
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5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.

3. SPSC valstybei
nuosavybės teise
priklausančių akcijų
privatizavimas

2.

Valstybės įmonė
Valstybinių
miškų urėdija

Valstybės įmonės
Valstybinių miškų
urėdijos pertvarkymas į
akcinę bendrovę

1. Siūlymo įtraukti SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo
objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei
(atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas).
3. SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto
bankui.
1. Įmonės vykdomų funkcijų peržiūros atlikimas, įvertinant funkcijų specifiką (viešojo
administravimo, komercinės ir kt. funkcijos).
2. Konsultacijos dėl galimos teisinės formos, atitinkančios vykdomų funkcijų pobūdį ir
juridiniam asmeniui keliamus tikslus, pasirinkimo.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Vyriausybės nutarimų, susijusių su įmonės pertvarkymu, projektų parengimas ir
pateikimas Vyriausybei.
2. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
5. Aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.

2022 m.
gruodis

2022 m.
rugsėjis

2023 m.
gruodis
2023 m.
gruodis
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3–4.

Valstybės įmonė
Energetikos
agentūra
(toliau – EA) ir
valstybės įmonė
Lietuvos naftos
produktų
agentūra (toliau –
LNPA)

1. Naujos viešosios
įstaigos įsteigimas ir
EA ir LNPA funkcijų
jai perdavimas
2. EA likvidavimas

3. LNPA likvidavimas

5.

Valstybės įmonė
Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo
agentūra (toliau –
RATA)

RATA
reorganizavimas
prijungimo būdu, ją
prijungiant prie
valstybės įmonės
Ignalinos atominės
elektrinės (toliau –
IAE)

6.

Valstybės įmonė
„Lietuvos
prabavimo
rūmai“

Valstybės įmonės
„Lietuvos prabavimo
rūmai“ pertvarkymas į
viešąją įstaigą

Atsakinga vykdytoja – Energetikos ministerija
Įsteigtos viešosios įstaigos pasirengimas perimti EA ir LNPA funkcijas (reikiamų Įvykdyta
Vyriausybės nutarimų ir ministro įsakymų priėmimas)
1. Teisės aktų projektų, susijusių su EA likvidavimu, parengimas ir pateikimas.
2. Energetikos ministro įsakymų dėl EA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas
ir priėmimas.
3. Likvidavimo procedūrų atlikimas.
4. EA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro.
1. Teisės aktų projektų, susijusių su LNPA likvidavimu, parengimas ir pateikimas.
2. Energetikos ministro įsakymų dėl LNPA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo
parengimas ir priėmimas.
3. Likvidavimo procedūrų atlikimas.
4. LNPA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro.
1. Teisės aktų projektų, susijusių su RATA reorganizavimu, parengimas ir pateikimas,
įskaitant (bet neapsiribojant):
1.1. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo reorganizuoti RATA projekto parengimą ir
pateikimą Vyriausybei;
1.2. energetikos ministro įsakymo dėl RATA reorganizavimo parengimą ir priėmimą;
1.3. LRV nutarimo projekto dėl RATA turto perdavimo parengimą ir pateikimą
Vyriausybei.
2. Kitų RATA reorganizavimo procedūrų atlikimas.
3. Pakeistų IAE įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
4. RATA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro.
Atsakinga vykdytoja – Finansų ministerija
1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas.
2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto,
reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir
pateikimas Vyriausybei.
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4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras).
5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.

7.

Valstybės įmonė
Turto bankas

8.

Uždaroji akcinė
bendrovė „Būsto
paskolų
draudimas“

9.

Valstybės įmonė
„Indėlių ir
investicijų
draudimas“

Valstybės įmonės Turto 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir
banko pertvarkymas į
pateikimas.
akcinę bendrovę
2. Valstybės įmonės turto vertinimas.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Finansų ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Uždarosios akcinės
1. Draudimo portfelio išorinio vertinimo paslaugos pirkimas.
bendrovės „Būsto
2. Išorinių vertintojų draudimo sutarčių portfelio įvertinimas.
paskolų draudimas“
3. Draudimo įmonės, kuri perimtų uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“
savanoriškas
teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, paieška, suradimas ir derybos.
likvidavimas
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ savanoriško likvidavimo
procedūrų atlikimas.
5. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ išregistravimas iš Juridinių
asmenų registro.
Valstybės įmonės
1. Įstatymų, nustatančių viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas
„Indėlių ir investicijų
Seimui.
draudimas“
2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas.
pertvarkymas į viešąją 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto,
įstaigą
reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir
pateikimas Vyriausybei.
4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras).
5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
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10.

Valstybės įmonė
„Infostruktūra“

11.

Valstybės įmonė
„Lietuvos
paminklai“

12.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Lietuvos kinas“

Atsakinga vykdytoja – Krašto apsaugos ministerija
1. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo,
nustatančio biudžetinę įstaigą ir jos funkcijas, projekto parengimas ir pateikimas Seimui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės ,,Infostruktūra“ pertvarkymo į biudžetinę
įstaigą projekto, kitų Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas
Vyriausybei.
3. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti valstybės įmonę Juridinių
asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka.
4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
Atsakingi vykdytojai: Kultūros ministerija ir Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Valstybės įmonės
1. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo projekto
„Lietuvos paminklai“
parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
pertvarkymas į
2. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų
biudžetinę įstaigą
registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka.
Kultūros
3. Kultūros ministro įsakymo dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro
infrastruktūros centrą
nuostatų patvirtinimo parengimas ir priėmimas.
4. Biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų įregistravimas Juridinių
asmenų registre.
Uždarosios akcinės
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidatoriaus paslaugos įsigijimas ir
bendrovės „Lietuvos
likvidavimo procedūrų pradėjimas.
kinas“ likvidavimas
2. Nacionalinės filmotekos steigimo darbų pradėjimas (atsakingas vykdytojas – Lietuvos
kino centras prie Kultūros ministerijos).
3. Kitų nustatytų kaip svarbių uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ archyvinių
dokumentų, kino juostų ir įrangos perdavimas už kino paveldo išsaugojimą atsakingoms
institucijoms.
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ išregistravimas iš Juridinių asmenų
registro.
Valstybės įmonės
„Infostruktūra“
pertvarkymas į
biudžetinę įstaigą

Įvykdyta
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13.

14.

Valstybės įmonė
„Oro navigacija“

Valstybės įmonė
Lietuvos oro
uostai

Valstybės įmonės „Oro
navigacija“
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

Valstybės įmonės
Lietuvos oro uostų
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

Atsakinga vykdytoja – Susisiekimo ministerija
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
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15.

16.

17.

Valstybės įmonė
Klaipėdos
valstybinio jūrų
uosto direkcija

Valstybės įmonės
Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijos
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

Valstybės įmonė
Vidaus vandens
kelių direkcija

Valstybės įmonės
Vidaus vandens kelių
direkcijos
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

Valstybės įmonė
„Kelių priežiūra“

Valstybės įmonės
„Kelių priežiūra“
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
1. Valstybės įmonės turto vertinimas.
2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
3. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
5. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
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Valstybės įmonė
Lietuvos
automobilių kelių
direkcija

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

19.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Universiteto
vaistinė“

20.

Valstybės įmonė
„Visagino
energija“

UAB „Universiteto
Įvykdyta
vaistinė“ valstybei
nuosavybės teise
priklausančių akcijų
investavimas didinant
viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto
savininko kapitalą
Atsakingos vykdytojos: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija ir Visagino savivaldybė
Valstybės įmonės
1. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo pertvarkyti valstybės įmonę į savivaldybės Įvykdyta
pertvarkymas į
įmonę parengimas ir priėmimas (atsakinga vykdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
savivaldybės įmonę
2. Valstybės įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių
asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka (atsakinga vykdytoja –
Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
4. Savivaldybės įmonės įstatų parengimas ir įregistravimas Juridinių asmenų registre
(atsakinga vykdytoja – Visagino savivaldybė).

18.

Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų
pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę
parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Atsakinga vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Vyriausybės nutarimo dėl valstybės turto investavimo (uždarosios akcinės bendrovės
„Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo didinant
viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą) projekto parengimas ir
pateikimas Vyriausybei

Įvykdyta
2022 m.
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21.

Akcinė bendrovė
„Vilniaus
metrologijos
centras“

22.

Valstybės įmonė Valstybės
įmonės
Registrų centras
Registrų
centro
pertvarkymas į akcinę
bendrovę

23.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Projektų
ekspertizė“

Akcinės bendrovės
„Vilniaus metrologijos
centras“ valstybei
nuosavybės teise
priklausančių akcijų
privatizavimas

1. Uždarosios akcinės
bendrovės
„Projektų
ekspertizė“ valdytojo
pakeitimas

1. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ išlaikomų nacionalinių matavimo
vienetų etalonų (masės, galinių ilgio matų ir slėgio) perkėlimas į Valstybinio mokslinių
tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (masės ir galinių ilgio matų etalonų)
ir Lietuvos energetikos instituto (slėgio etalono) patalpas.
2. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės
teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei
Turto bankui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto
parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
4. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas Seimui.
1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas.
2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui.
3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir
valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
4. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę
bendrovę parengimas ir priėmimas.
5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
1. LRV nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei
priklausančių akcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai projekto parengimas
(atsakinga vykdytoja – Aplinkos ministerija).
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų
perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (atsakinga vykdytoja – Aplinkos
ministerija).

Įvykdyta
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2. Uždarosios akcinės
bendrovės
„Projektų
ekspertizė“ valstybei
priklausančių
akcijų
privatizavimas

24.

25.

1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei
nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės
įmonei Turto bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto
parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.
Atsakingi vykdytojai: Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Valstybės įmonė
Valstybės įmonės
Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimu, parengimas ir
„Mūsų amatai“
„Mūsų amatai“
pateikimas Vyriausybei.
likvidavimas
1. Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimu ir likvidatoriaus
paskyrimu, parengimas ir priėmimas.
2. Likvidavimo procedūrų atlikimas.
3. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro.
Atsakinga vykdytoja – Vidaus reikalų ministerija
Valstybės įmonė Valstybės
įmonės 1. Valstybės įmonės „Regitra“ vykdomų funkcijų peržiūros atlikimas, įvertinant funkcijų
„Regitra“
„Regitra“ pertvarkymas specifiką (viešojo administravimo, komercinės ir kt. funkcijos).
į kitos teisinės formos 2. Konsultacijos dėl galimos teisinės formos, atitinkančios vykdomų funkcijų pobūdį ir
juridinį asmenį
juridiniam asmeniui keliamus tikslus, pasirinkimo.
Įstatymų, reikalingų valstybės įmonės pertvarkymui, projektų parengimas ir pateikimas
Seimui
1. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymo projekto parengimas ir
pateikimas Vyriausybei.
2. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų
registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka.
3. Reikalingų vidaus reikalų ministro įsakymų parengimas ir priėmimas.
4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
5. Po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens įstatų/nuostatų įregistravimas Juridinių
asmenų registre.

Įvykdyta
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26–
27.

28.

Valstybės įmonė
„Pieno tyrimai“
ir uždaroji akcinė
bendrovė
„Gyvulių
produktyvumo
kontrolė“

Valstybės įmonė
Mašinų bandymo
stotis

Atsakingos vykdytojos: Žemės ūkio ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas
1. Valstybės įmonės
UAB „Pieno tyrimai“ įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre
pertvarkymas į
uždarąją akcinę
bendrovę „Pieno
tyrimai“ (toliau – UAB
„Pieno tyrimai“).
2. UAB „Pieno
1. Skirtų (planuojamų skirti) biudžeto lėšų analizės atlikimas.
tyrimai“ ir UAB
2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ funkcijų analizės
„Gyvulių
atlikimas.
produktyvumo
3. Valdomo turto ir jo perdavimo galimybių analizės atlikimas.
kontrolė“
4. Vyriausybės nutarimo dėl reorganizavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
reorganizavimas
5. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl reorganizavimo parengimas ir priėmimas.
jungimo būdu
6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
7. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Valstybės įmonės
1. Valstybės įmonės turto vertinimas.
Mašinų bandymo
2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę
stoties pertvarkymas į
bendrovę ir valstybės turto investavimo parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
uždarąją akcinę
3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę
bendrovę
bendrovę parengimas ir priėmimas.
4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
5. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.
Uždarosios akcinės
1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei
bendrovės Mašinų
nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės
bandymo stoties
įmonei Turto bankui.
valstybei nuosavybės
2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties
teise priklausančių
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą
akcijų privatizavimas
projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė
Turto bankas).
3. Uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta
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29–
30.

31.

32–
34.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Šeduvos
avininkystė“ ir
uždaroji akcinė
bendrovė Upytės
eksperimentinis
ūkis
Uždaroji akcinė
bendrovė „Šilutės
polderiai“

Uždarosios akcinės
bendrovės „Šeduvos
avininkystė“ ir
uždarosios akcinės
bendrovės Upytės
eksperimentinio ūkio
reorganizavimas
jungimo būdu
Uždarosios
akcinės
bendrovės
„Šilutės
polderiai“
valstybei
nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų
privatizavimas

1. Reorganizavimo procedūrų atlikimas.
Įvykdyta
2. Po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės „Genetiniai ištekliai“ įstatų
įregistravimas Juridinių asmenų registre.

Valstybės įmonė
Valstybės žemės
fondas, valstybės
įmonė
Žemės
ūkio informacijos
ir kaimo verslo
centras
ir
valstybės įmonė
Distancinių
tyrimų
ir
geoinformatikos
centras
„GISCentras“

1. Valstybės įmonės
Valstybės žemės fondo,
valstybės
įmonės
Žemės
ūkio
informacijos ir kaimo
verslo
centro
ir
valstybės
įmonės
Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos centro
„GIS-Centras“ veiklų
konsolidavimas
ir
reorganizavimas
jungimo būdu

2021 m.
gruodis
2022 m.
birželis
2022 m.
gruodis

1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės
teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei
Turto bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto
parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.
Įstatymų dėl valstybės įmonių vykdomų viešojo administravimo funkcijų ir įgaliojimų
pakeitimo, projektų parengimas ir pateikimas Seimui
Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonių reorganizavimu, projektų parengimas ir
pateikimas Vyriausybei.
1. Žemės ūkio ministro įsakymų dėl valstybės įmonių reorganizavimo jungimo būdu
parengimas ir priėmimas.
2. Valstybės įmonių reorganizavimo procedūrų atlikimas.

2021 m.
gruodis
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2. Po reorganizavimo
veiksiančios valstybės
įmonės pertvarkymas į
kitos teisinės formos
juridinį (ius) vienetą
(us)

35.

Akcinė bendrovė Akcinės
bendrovės
„Kiaulių
„Kiaulių
veislininkystė“
veislininkystė“
valstybei nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų privatizavimas

36.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Panevėžio
veislininkystė“

Uždarosios
akcinės
bendrovės „Panevėžio
veislininkystė“
valstybei nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų privatizavimas

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir
pateikimas.
1. Valstybės įmonės turto vertinimas.
2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į kitos teisinės formos
juridinį (-ius) vienetą (-us) projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei.
3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į kitos teisinės formos
juridinį (-ius) vienetą (-us) parengimas ir priėmimas.
4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas.
5. Kitos teisinės formos juridinio (-ių) vieneto (-ų) įstatų įregistravimas Juridinių asmenų
registre.
1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise
priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto
bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto
parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
3. Akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių
akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.
1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei
nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės
įmonei Turto bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą
projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.

2023 m.
vasaris
2023 m.
gruodis

2021 m.
gruodis

2021 m.
gruodis
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37.

Uždaroji akcinė Uždarosios
akcinės
bendrovė „Šilutės bendrovės
„Šilutės
veislininkystė“
veislininkystė“
valstybei nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų privatizavimas

1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei 2021 m.
nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės gruodis
įmonei Turto bankui.
2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto
parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto
bankas).
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui.
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