LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
PASITARIMO

PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 13 d. Nr. 15
Pirmininkavo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.
Dalyvavo:
ministrai

viceministrai
Ministro Pirmininko:
biuro vadovė
patarėjai

– A. Anušauskas, A. Armonaitė, E. Dobrovolska,
A. Dulkys, S. Gentvilas, S. Kairys, D. Kreivys,
G. Landsbergis, K. Navickas, M. Navickienė, G. Skaistė,
M. Skuodis, J. Šiugždinienė
– D. Garbaliauskaitė, M. Liutvinskas, S. Ščajevienė

– I. Skarelytė
–

Ž. Gudlevičienė, R. Jakilaitienė,
I. Jankauskas, D. Krinickas,
A. Liudkovski, J. Survila,
G. Vaščenkaitė, G. Žaidytė

iš Vyriausybės kanceliarijos:
Vyriausybės kanclerė
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
Vyriausybės kanclerio patarėja
grupių vadovai

–
–
–
–
–

skyriaus vedėjas
vyresniosios patarėjos

–
–

patarėjai

–

vyriausiosios specialistės

–

G. Balčytytė
R. Kriščiūnas
A. Mačiulis
L. Juozaitytė
L. Liubauskaitė, E. Neciunskienė,
R. Pilibaitis
P. Gerasimovič
Š. Navickaitė-Dulaitienė,
D. Sabaliauskienė
J. Bžozovska, S. Gaigalas,
E. Karaliūtė, R. Kunčinienė,
A. Petkevičienė
R. Kiselienė, E. Norkienė

Lietuvos banko valdybos pirmininko
pavaduotoja

–

A. Kuniyoshi
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Finansų ministerijos:
ministro patarėjas
vyriausioji specialistė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vyresnioji patarėja
Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus
vedėja
Vyriausybės atstovai apskrityse

–
–

G. Žakevičius
A. Dudarevičienė

–

J. Polijančuk

–
–

R. Sketerskienė
D. Kerekeš, E. Lapinskas

Dėl darbotvarkės
Kalbėjo A. Armonaitė, I. Šimonytė.
Papildyti darbotvarkę šiais klausimais:
dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodo 49.41 įtraukimo į Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 30 d.
įsakymą Nr. 4-1171/A1-1301;
dėl infliacijos pasekmių švelninimo paketo dalies, susijusios su papildomu bazinių
dydžių indeksavimu.
1. Dėl pritarimo nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo modeliui ir veiksmų planui
Pranešėja – G. Skaistė.
Kalbėjo A. Armonaitė, I. Šimonytė.
Įgyvendinant 2022 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo
sprendime (protokolo Nr. 4, 1 klausimo 2 punktas) Finansų ministerijai nurodytus pavedimus:
1. Pritarti:
1.1. nacionalinių plėtros įstaigų (toliau – NPĮ) konsolidavimo modeliui – paskirti
patronuojančia bendrove uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų ir verslo garantijos“, o uždarąją
akcinę bendrovę Viešųjų investicijų plėtros agentūrą, uždarąją akcinę bendrovę Valstybės
investicijų valdymo agentūrą, uždarąją akcinę bendrovę Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir
uždarąją akcinę bendrovę „Valstybės investicinis kapitalas“ – jos dukterinėmis bendrovėmis;
1.2. apibendrintam NPĮ konsolidavimo veiksmų planui, numatančiam esminius
konsolidavimo etapus: NPĮ strategijos ir veiklos modelio parengimą, valdymo organų
formavimą, kapitalo stiprinimą ir veiksmus po konsolidavimo (NPĮ konsolidavimo veiksmų
planas pridedamas).
2. Pavesti Finansų ministerijai:
2.1. tęsti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K46 sudarytos Tarpinstitucinės nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo darbo grupės veiklą,
teikiant rekomendacijas dėl finansinių priemonių inicijavimo ir finansavimo, bendros
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investavimo strategijos tvirtinimo ir kitų su šiais klausimais susijusių aspektų, dėl kurių dar
nerastas galutinis sutarimas;
2.2. užtikrinti, kad:
2.2.1. įgyvendinant NPĮ konsolidavimo veiksmus būtų tęsiama visų konsolidavime
dalyvaujančių bendrovių veikla ir funkcijos, susijusios su jų įgyvendinamais ir
administruojamais fondų fondais, finansinėmis ir kitomis priemonėmis;
2.2.2. esamas finansinių priemonių, įgyvendinamų iš asignavimų valdytojų lėšų
(valstybės biudžeto, ES, grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų), inicijavimo ir finansavimo modelis
būtų taikomas tol, kol su finansines priemones įgyvendinančiais asignavimų valdytojais nebus
sutarta dėl jo galimų pakeitimų.
Gavėjos: Finansų ministerija, Š. Navickaitė-Dulaitienė, L. Liubauskaitė

2. Dėl pritarimo viešai paskelbti Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO)
penktojo vertinimo etapo (Centrinės vykdomosios valdžios (aukščiausios vykdomosios
funkcijos) bei teisėsaugos institucijų korupcijos prevencija ir atsparumo korupcijai
skatinimas) Lietuvos ataskaitą
Pranešėja – E. Dobrovolska.
Kalbėjo I. Šimonytė.
Pritarti, kad būtų viešai paskelbta Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės
(GRECO) penktojo vertinimo etapo (Centrinės vykdomosios valdžios (aukščiausios
vykdomosios funkcijos) bei teisėsaugos institucijų korupcijos prevencija ir atsparumo
korupcijai skatinimas) Lietuvos ataskaita.
Gavėja – Teisingumo ministerija

3. Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodo 49.41 įtraukimo į Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 30 d.
įsakymą Nr. 4-1171/A1-1301
Pranešėja – A. Armonaitė.
Kalbėjo I. Šimonytė.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimo
Nr. 499 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2.2 papunktį ir siekiant, kad kuo daugiau dėl COVID-19 pandemijos su likvidumo sunkumais
ir tiekimo grandinės sutrikimais susiduriančių verslo subjektų turėtų galimybę gauti pagalbą,
pritarti Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl
Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“,

4
patikslinimui – papildyti sąrašą šiuo ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodu:
„49.41 Krovininis kelių transportas“.
Gavėjai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, S. Gaigalas, L. Liubauskaitė

4. Dėl infliacijos pasekmių švelninimo paketo dalies, susijusios su papildomu bazinių dydžių
indeksavimu
Pranešėja – M. Navickienė.
Kalbėjo I. Šimonytė.
Atsižvelgti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą informaciją dėl
infliacijos pasekmių švelninimo paketo dalies, susijusios su papildomu bazinių dydžių
indeksavimu, ir atitinkamą Vyriausybės nutarimo projektą teikti svarstyti Vyriausybei, Seimui
priėmus Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymą.
Gavėjos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, E. Neciunskienė

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

