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.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta
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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.

2024 m.
gruodis

2022 m.
gruodis

2021 m.
gruodis
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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

Įvykdyta

2022 m.
gruodis
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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.

Įvykdyta

2022 m.
gruodis

Įvykdyta

2022 m.
gruodis
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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.

Įvykdyta

2022 m.
gruodis

Įvykdyta

2022 m.
gruodis

Įvykdyta
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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.
gruodis
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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

2022 m.
birželis
2023 m.
gruodis

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

2022 m.
kovas
2023 m.
sausis

2021 m.
gruodis

2022 m.
gegužė
2023 m.
birželis
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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.

––––––––––––––––––––

