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GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS 

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti 

valstybės įmonė Turto bankas pirmąjį 2021 m. pusmetį didžiausią dėmesį skyrė 

paruošiamiesiems valdomų administracinės paskirties pastatų modernizacijos 

projektų darbams, kurie bus įgyvendinti per artimiausius trejus metus, COVID-

19 padarinių klientų ir įmonės veiklai suvaldymui.  

 

Valdomo turto pokyčiai 

2020-ųjų pabaigoje įvykdžius paskutinį valstybės 

administracinio nekilnojamojo turto centralizavimo etapą, nuo 2021 m. pradžios 

centralizuotai valdomas administracinės paskirties valstybės turtas (AVNT) yra 

suteikiamas ne panaudai, o nuomai. Šis pokytis palietė 140 valstybės institucijų, 

kurios tapo Turto banko klientėmis. 2021 m. I pusmečio pabaigoje Įmonė valdė 

681 tūkst. kv. m. AVNT. 

2021 m. I pusmečio duomenimis, viso Įmonės valdomo turto 

vertė buvo 467 099 tūkst. Eur. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais, 

turto vertė padidėjo 57 683  tūkst. Eur. 

Valstybės administracinio turto centralizavimo tikslas – skatinti institucijas optimizuoti naudojamą 

turtą ir suteikti daugiau galimybių užtikrinti finansinius išteklius valstybės turto atnaujinimui. Pagrindinis šios 

pertvarkos siekis – kad iki 2030 m. plotas, tenkantis vienai darbo vietai viešajame sektoriuje, sumažėtų penktadaliu , 

t. y. nuo 26 kv. m iki 20 kv. m.  

Ruošdamiesi nuomos santykiams, atnaujinome Įmonės informacines sistemas, įdiegėme incidentų 

valdymo sistemą, klientų aptarnavimo standartą, ir toliau peržiūrime ir tobuliname apskaitos bei viešųjų pirkimų 

procesus. Džiugu, kad padidėjusios administracinio turto apimtys, COVID-19 pandemijos situacija bei kiti veiksniai 

neturėjo neigiamos įtakos Įmonės klientų aptarnavimo kokybei. 2021 m. I pusmetį vartotojų pasitenkinimo Turto 

banko paslaugomis ir aptarnavimu (NPS indeksas) siekė 39, tai yra keliais punktais aukštesnis vertinimas, nei buvo 

prognozuota. 

 

Nekilnojamojo turto pardavimai 

Reaguodami į rinkos dalyvių elgseną ir lūkesčius COVID-19 pandemijos metu, koregavome ir Įmonės 

pardavimų strategiją. Didėjant rinkos dalyvių aktyvumui stengėmės parengti ir pateikti pardavimui kuo didesnį ir 

įvairesnį objektų kiekį. Kitą vertus, laikėmės savo prioritetų – siekėme parduoti tuos objektus, kurių pardavimo 

pajamomis yra finansuojami nauji valstybės nekilnojamojo turto projektai. 2021 m. I pusmetį nekilnojamojo turto 

pardavėme už 19,88 mln. Eur, t. y. net 61 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2020 metais. 

Per pirmąjį 2021 m. pusmetį pardavėme 229 objektus, kurių didžioji dalis buvo gyvenamosios 

paskirties, esantys įvairiausiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Iš viso iki 2021 metų pabaigos planuojame 

parduoti apie 600 objektų. Palanki rinkos situacija leidžia tikėtis, kad metų pabaigoje pasieksime rekordiškai gerų 

pardavimo rezultatų.   

 

Investicijų į valstybės turtą planas 

2021 m. birželio mėn. 1 d. Įmonės valdyba patvirtino 2022–2031 m. investicijų planą. Jame numatyti šie 

centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo investicijų tikslai: 2030 m. centralizuotai valdyti neperteklinį AVNT portfelį, 

ne mažiau kaip 85 proc. AVNT, naudojamo valstybės įstaigų funkcijoms atlikti, turės būti geros būklės. 

Vykdydami iškeltus tikslus centralizuotai valdomą AVNT portfelį per 10 metų sieksime sumažinti iki 

481 tūkst. kv. m. (neįskaitant nepatvirtintų naujų įsigijimų, kurie galėtų sudaryti 35 000 kv. m.). Sumažinus AVNT portfelį 

jo metiniai išlaikymo kaštai (komunalinės išlaidos) galėtų sumažėti apie 4,9 mln. eurų (29 proc.).  

2022–2023 m. daugiausia dėmesio skirsime energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui pagal 

LR Vyriausybės 2014 m. patvirtintą Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą. Tuo tikslu UAB Viešųjų 

investicijų plėtros agentūrai pateikėme paraiškų dėl 25 pastatų energinio efektyvumo didinimo. Šiuos pastatus ketiname 

atnaujinti skiriant lėšų jų vidaus atnaujinimui ir galimam patalpų perplanavimui finansuoti. Bendra preliminari 10 metų 

AVNT atnaujinti reikalingų investicijų suma gali siekti apie 332 819 tūkst. Eur. 
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Valstybės turto modernizacija 

2021 m. I pusmetį užbaigėme administracinio pastato Naujoji g. Alytuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą. Pavasarį buvo atidarytos Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 

skyriaus naujos patalpos. Pradėjome ir tęsiame naujojo Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnybos biuro 

pastato rekonstrukciją T. Ševčenkos g. Vilniuje. 

Prisidėdami prie valstybės Žaliojo kurso įgyvendinimo, su bendrove „Ignitis“ pasirašėme dviejų metų 

trukmės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, tiekimo sutartį. Žalioji elektros energija visiems 

Turto banko administruojamiems objektams tiekiama šių metų nuo liepos 1 d. Pasirašyta tiekimo sutartis Turto bankui 

leis ne tik prisidėti prie tvaresnės energetikos plėtros, bet ir sumažinti sąnaudas – žaliąją elektrą perkantys vartotojai 

yra atleidžiami nuo akcizo mokesčio.   

 

Įmonės finansiniai duomenys 

Per 2021 m. I pusmetį Turto bankas gavo 9 896 tūkst. Eur pajamų ir patyrė 8436 tūkst. Eur sąnaudų. Tai 

atitinkamai 54 proc. daugiau pajamų ir 65  proc. daugiau sąnaudų nei 2020 m. I pusmetį. Pajamų augimą lėmė pasikeitęs 

Įmonės veiklos modelis ir dėl to išaugusi centralizuotai valdomo AVNT nuoma, NT pardavimai bei įplaukos iš komercinės 

nuomos. 2021 m. I pusmečio išlaidoms didžiausią įtaką padarė išaugusios valdomo turto priežiūros apimtys, investicijos į 

turtą, didesnis darbuotojų poreikis. 

Atstovaujant valstybės interesams per 2021 m. I pusmetį buvo išieškota 1,89 mln. Eur suma iš valstybės 

skolininkų (2020 m. I pusmetį – 1,78 mln. Eur). 

 

2021 m. I pusmetį Įmonės grynasis pelnas sudarė 1 486 tūkst. Eur ir pasiekė 15,02 proc. grynąjį 

pelningumą. Didžiausios reikšmės šiam rodikliui turėjo geresnė visų Įmonės sąnaudų kontrolė, didesnės nei planuotos 

komercinės nuomos pajamos ir į antrąjį pusmetį perkelta nemaža dalis suplanuotų pastatų remontų.  

2021 m. I pusmečio EBITDA pelningumo rodiklis, lyginant su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo nuo 32,75 

proc. iki 37,26 proc. 

 

Planai iki 2021 m. pabaigos 

Antrąjį 2021 m. pusmetį Įmonė ir toliau skirs ypatingą dėmesį institucinių klientų poreikiams , 

didindama remontų apimtis ir gerindama darbo sąlygas institucijų darbuotojams, centralizuodama pirkimus, diegdama 

veiklų kokybės standartus, taikydama duomenų analitiką. Turto modernizavimo projektai bus finansuojami iš gautų 

pajamų pardavus valstybei nereikalingus NT objektus. 

Dar šįmet planuojame pradėti 25 objektų projektavimą, pradėsime Vilniaus miesto 5-ojo policijos 

komisariato ir kelių policijos pastato Sietyno g. Vilniuje statybų projektą, antžeminės stovėjimo aikštelės Kauno g. 

Klaipėdoje projektą, tęsime jau pradėtus kitus projektus. 

Didindami darbuotojų įsitraukimą įgyvendiname 2021 m. I pusmetį parengtą įsitraukimo gerinimo 

priemonių planą, kuris apima įvairias iniciatyvas ir veiklas iš įvairių padalinių ir įmonės vadovų, taip pat siekiame 

toliau efektyvinti vidinius įmonės procesus. 

 

   Generalinis direktorius 

Mindaugas Sinkevičius  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS  

2021 metų I pusmečio 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

Įmonės pavadinimas: Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Įmonė) 

Teisinė forma: valstybės įmonė 

Įregistravimo data: 1996 m. lapkričio 25 d. 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras 

Įmonės kodas: 112021042 

Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius 

Atstovybė: nėra 

Filialai: nėra 

Telefonas: (8 5) 278 0900 

Faksas: (8 5) 275 1155 

Interneto svetainė: www.turtas.lt 

 

Įmonė savo veiklą pradėjo 1996 m. Ji įkurta siekiant maksimaliai sumažinti 1995 m. Lietuvos bankų krizės 

nuostolius. 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės 

Turto banko pertvarkymo į valstybės įmonę Turto banką įstatymas. Turto banko teisinės formos pakeitimas į valstybės 

įmonę buvo sietinas su įmonės reorganizavimu sujungimo būdu su kita valstybės įmone – Valstybės turto fondu, turint 

tikslą po reorganizavimo veiksiančiai įmonei perduoti valstybės politikos įgyvendinimo valstybės nekilnojamojo turto 

srityje funkciją. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas 2014 m. spalio 1 d. buvo reorganizuota prijungiant ją prie 

reorganizavime dalyvavusios Įmonės.  

2014 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymą 

(TAR, 2014-04-03, Nr. 4033; TAR, 2015-03-31, Nr. 4841; TAR, 2017-04-26, Nr. 6973; TAR 2017-07-12 Nr. 12061; TAR, 

2019-07-24, Nr. 12172). Nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo šių įstatymų nuostatos. 

Priimtais teisės aktais optimizuojama valstybės nekilnojamojo turto valdymo institucinė struktūra, įdiegiamas 

centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo modelis, pagrįstas laipsnišku valstybės nekilnojamojo turto perdavimu 

valdyti centralizuotai, įtvirtinama centralizuota valstybės nekilnojamojo turto perdavimo nuosavybėn sistema, sudaromos 

sąlygos sukurti valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą.  

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu numatyta, kad Centralizuotą turto valdymą atliks 

valstybės įmonė, sukurta sujungus dvi valstybės nekilnojamojo turto valdyme dalyvaujančias valstybės įmones – Valstybės 

turto fondą ir Turto banką. Tuo tikslu valstybės įmonė Valstybės turto fondas 2014 m. spalio 1 d. buvo reorganizuota 

prijungimo būdu, prijungiant ją prie reorganizavime dalyvavusios valstybės įmonės Turto banko. 

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas yra po reorganizavimo veikianti įmonė, kuriai perėjo visos 

reorganizuotos valstybės įmonės Valstybės turto fondo teisės ir pareigos bei 2014 m. rugsėjo 30 d. patikėjimo teise 

valdomas valstybės turtas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.turtas.lt/
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ĮMONĖS STRATEGIJA 

 

VIZIJA: patikimas ir profesionalus valstybės turto valdymo partneris. 

MISIJA: vertę kuriantys valstybės turto valdymo sprendimai visuomenei.  

VERTYBĖS: 

 
• Profesionalumas  

• Bendradarbiavimas 

• Atsakomybė 

• Rezultatas  

 

Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos  

Lietuvos Respublikos Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme nustatyti Įmonės veiklos tikslai 

bei funkcijos.  

Įmonės veiklos tikslai – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti centralizuotą valstybės 

nekilnojamojo turto valdymą, vykdyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą, 

išieškoti skolas valstybei ir administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius 

įsipareigojimus. 

Siekiant šių tikslų įgyvendinimo Įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas:  

• įgyvendina centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą; 

• privatizuoja jai patikėjimo teise perduotas valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančias akcijas; 

• išieško skolas valstybei ir administruoja pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus; 

• rengia Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitą; 

• administruoja bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą, akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas.  

SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymu  Nr. 4-193 „Dėl Valstybės 

valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ Įmonei nustatyti šie 

specialieji įpareigojimai:  

• Skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotų 

paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas;  

• Įmonei patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų 

privatizavimas;  

• Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas;  

• Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas; 

• Valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas valstybinėms funkcijoms atlikti reikalingu ir jų poreikius atitinkančiu 

administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir (jeigu reikia) kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, 

reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti; 

• Patikėjimo teise valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuoma;  

• Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas; 

• Turto valdytojų sprendimų, susijusių su jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu juo, projektų derinimas; 

• Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijų atlikimas; 
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• Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto, akcinių bendrovių ir 

uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas;  

• Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitos rengimas; 

• Neteisėtai įsteigtų juridinių asmenų likvidavimas; 

• Valstybės nekilnojamojo turto nurašymas ir likvidavimas; 

• Atstovavimas valstybei teismuose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose 

bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės 

institucijai ar įstaigai; 

• kiti teisės aktais nustatyti specialieji įpareigojimai. 

Įmonės pajamas vykdant specialiuosius įpareigojimus sudaro: 

• atlygis, kurį Įmonė gauna už specialiųjų įpareigojimų vykdymą apskaičiuotą Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai 

kiekvienai veiklai, nustatytai 2014 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytojo įstatyme Nr. XII-791. Atlygio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės patvirtintos 2015 m. kovo 13 d. 

nutarimu Nr. 252 „Dėl atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo atliekamas funkcijas 

apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės“ (nauja redakcija, 2019-12-30 TAR Nr. 1332);  

• Valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimo valstybinėms funkcijoms atlikti reikalingu ir jų poreikius atitinkančiu 

administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir (jeigu reikia) kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, 

reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti nuomos pajamos, 

kurios apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1K-357 

patvirtinta tvarka;  

• Valstybės biudžeto lėšos, kuriomis kompensuojamos Įmonės sąnaudos už specialiųjų įpareigojimų vykdymą. 

Įmonės sąnaudos vykdant specialiuosius įpareigojimus patiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-386 „Dėl Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų 

priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Specialiųjų įpareigojimų ataskaitinio laikotarpio rezultatas (pelnas / nuostolis) apskaičiuojamas įvertinus patirtas 

per ataskaitinį laikotarpį tiesiogines ir priskirtas netiesiogines sąnaudas bei atėmus specialiesiems įpareigojimams priskirtą 

pelno mokesčio dalį. Specialiųjų įpareigojimų rezultatas apskaičiuojamas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne 

vėliau kaip iki nustatytos privalomo atlikti įmonėje finansinio audito pabaigos datos. 

Specialiųjų įpareigojimų EBITDA paskaičiuojama prie veiklos, vykdant specialiuosius įpareigojimus, rezultato 

pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. 
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Specialiųjų įpareigojimų finansiniai rezultatai 2019 m. (I pusmetis) – 2021 m. (I pusmetis). (tūkst. Eur)1  

Specialieji įpareigojimai 

Finansavi

mo 

šaltinis 

Pajamos Sąnaudos 
Rezultatas  

(pelnas / nuostolis) 
EBITDA 

2019 m. 

I 

pusmetis 

2020 m. 

I 

pusmetis 

2021 m. 

I 

pusmetis 

2019 m. 

I 

pusmetis 

2020 m. 

I 

pusmetis 

2021 m. 

I 

pusmetis 

2019 m. 

I 

pusmetis 

2020 m. 

I 

pusmetis 

2021 m. 

I 

pusmetis 

2019 m. 

I 

pusmetis 

2020 m. 

I 

pusmetis 

2021 m. 

I 

pusmetis 

Skolų valstybei išieškojimas ir pagal 

pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija perduotų paskolų, 

valstybės garantijų ir kitų turtinių 

įsipareigojimų administravimas 

 

Atlygis 
541 302 183 224 171 153 317 131 30 322 136 34 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  - -239 -119 - -53 -13 - -289 +119 - -186 +102 

Įmonei patikėjimo teise perduotų valstybei 

ir savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančių akcijų privatizavimas 

Atlygis 1 77 108 72 72 98 -71 5 10 -70 7 12 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  - +76 +31 - 0 +26 - +76 +5 - +77 +5 

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo 

organizavimas ir koordinavimas*  Atlygis 
251,4 345,1 483 246,8 337,1 432 4,6 8,0 51 8,4 16,4 59 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  +93,7 +137,9  +90,3 +94,9  +3,2 +43,1  +8 +42,6 

Centralizuotai valdomo administracinės 

paskirties valstybės nekilnojamojo turto 

atnaujinimo ir energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo projektų 

įgyvendinimas** 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos ir kiti 

finansavim

o šaltiniai 

- - - - - 176 - - -176 - - -176 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS - - - - - - - - - - - - 

Valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas 

valstybinėms funkcijoms atlikti reikalingu 

ir jų poreikius atitinkančiu administracinės 

paskirties nekilnojamuoju turtu ir (jeigu 

reikia) kitos paskirties valstybės 

nekilnojamuoju turtu, reikalingu valdymo 

ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių 

asmenų poreikiams  

Nuomos 

pajamos**

* 

- - 5 858 - - 3 652 - - 2 206 - 

- 3 886 

Turto valdytojų sprendimų, susijusių su jų 

valdomo valstybės nekilnojamojo turto 

valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

projektų derinimas*  

  

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  - - - - - - - - - - - - 

Patikėjimo teise valdomo administracinės 

paskirties valstybės nekilnojamojo turto 

nuoma  
Atlygis  

1 469 2 586 - 1 298 2 261 - 171 325 - 990 1 864 - 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  +1 117 -  +963 -  +152 -  +874 - 

Valstybės nekilnojamojo turto ir jam 

priskirtų žemės sklypų ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų pardavimas 
Atlygis 

1 809 1 406 1 543 1 120 1 103 1 442 689 303 101 984 738 473 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  -403 +137  -17 +339  -386 +202  -246 +265 

 
1 Neįtrauktos Įmonės kitos vykdomos veiklos (ne specialieji įpareigojimai) 
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Valstybei nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymo ataskaitos rengimas*  Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 0 0 5 7 5 -5 -7 -5 0 0 0 

Valstybės turto informacinės paieškos 

sistemos tvarkytojo funkcijų atlikimas 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS - -  - +2 -2 - -2 +2 - -  

Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės 

paveldėto, valstybei perduoto 

nekilnojamojo turto, akcinių bendrovių ir 

uždarųjų akcinių bendrovių akcijų 

administravimas 

Atlygis 
1 6,3 545 4 409,2 509 -3 -402,9 36 1 -394,8 69 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS - +5,5 +538,7 - +405,2 +99,8 - -399,9 +483,9 - -395,8 +463,8 

Neteisėtai įsteigtų juridinių asmenų 

likvidavimas 
Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS - - - - - - - - - - - - 

Valstybės nekilnojamojo turto nurašymas 

ir likvidavimas 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS             

Atstovavimas valstybei teismuose dėl 

nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės 

teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl 

valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės 

teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas 

kitai valstybės institucijai ar įstaigai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS     +1 0  -1 0    

Kiti teisės aktais nustatyti specialieji 

įpareigojimai  
- - - - - - - - - - - - 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS             

IŠ VISO: 4 072,4 4 722,4 8 720,0 2 969,8 4 361,3 6 468,0 1 102,6 361,1 2 252,0 2 235,4 2 366,6 4 357,0 

POKYTIS LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS  +650,0 +3 997,6  + 1 391,5 +2 106,7  -741,5 +1 890,9  +131,2 +1 990,4 

 

 
            

 

 

 

 

 
 finansiniai duomenys pateikiami bendrai visai veiklai, nes nėra galimybės jų detalizuoti; 
** specialusis įpareigojimas pradėtas vykdyti nuo 2021m; 

*** nuomos pajamos, kurios apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1K- 357 patvirtinta tvarka. 
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2021 M. I PUSMEČIO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI  

2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-112 patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 

2021–2023 metų strateginis veiklos planas, kuriame Įmonei nustatyti siektini veiklos rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas 
2021 m. 

planas  

2021 m.  

I pusmečio 

planas 

2021 m.  

I pusmečio faktas 

Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis VĮ Turto banko paslaugomis ir 
aptarnavimu didėjimas (NPS indeksas) 

36 36 39 

Sumažinti vienai darbo vietai tenkančių kv. m (proc.) 1 1 
Rodiklis bus matuojamas 

metų pabaigoje 

EBITDA (pelnas prieš mokesčius + amortizacija ir nusidėvėjimas) 

(mln. eurų) 
4 554 3 681,8 3 687,0 

Įmonė ir toliau tęs Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu pavestų 

funkcijų vykdymą. 
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ĮMONĖS STRUKTŪRA 

Įmonės organizacinė struktūra yra nuolat tobulinama, pritaikoma prie naujų tikslų, užduočių, siekiama, kad ji 

sudarytų sąlygas efektyviai vykdyti Įmonei pavestas funkcijas. Įmonės darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją bei tobulina 

profesines žinias. 

Įmonės valdybos 2019 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. SK2-14 patvirtinta nauja organizacinė struktūra, kuri 

įsigaliojo nuo 2019 m. birželio 1 d ir galioja iki šiol. 

 

 

 

 

Įmonės struktūrą sudaro šeši departamentai – Turto strategijos ir plėtros, Turto valdymo, Pardavimų, Teisės ir 

administravimo, Finansų, Valstybinių kompetencijų; ir keturi skyriai, tiesiogiai pavaldūs Įmonės vadovui – Prevencijos ir 

rizikų valdymo, Žmogiškųjų išteklių, Vidaus audito ir Komunikacijos. 
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Funkcijų pasiskirstymas tarp padalinių: 

Turto strategijos ir plėtros departamentas pagal kompetenciją prisideda prie valstybės politikos nekilnojamojo 

turto valdyme formavimo ir įgyvendinimo, siekia optimalaus ir racionalaus  Įmonei perduoto valstybės nekilnojamojo turto 

naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja Įmonei perduoto valstybės nekilnojamojo turto 

atnaujinimą bei modernizavimą, statybą, griovimą ir išardymą, perima valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir su jo 

valdymu, naudojimu ir disponavimu susijusius dokumentus. Turto strategijos ir plėtros departamento direktorė – Inga 

Liutkevičiūtė. 

 

Turto valdymo departamentas organizuoja efektyvų Turto bankui patikėto valstybės nekilnojamojo turto 

valdymą, užtikrina kokybišką nekilnojamojo turto priežiūros paslaugų teikimą  Įmonei patikėjimo teise perduotame valdyti 

valstybės nekilnojamame turte, vykdo Įmonei patikėjimo teise perduoto valdyti nekilnojamojo turto priežiūros paslaugų 

sąskaitų administravimą, vykdo patikėjimo teise perduoto valdyti nekilnojamojo turto nuomos ir panaudos sutarčių 

administravimą. Turto valdymo departamento direktorius – Jonas Stravinskas.* 

 

Pardavimų departamentas organizuoja Įmonei patikėto valstybės nekilnojamojo turto pardavimą ir 

administruoja nekilnojamojo turto nurašymą ir likvidavimą, taip pat organizuoja ne administracinės paskirties valstybės 

nekilnojamojo turto nuomą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame parduodamų valstybės nekilnojamųjų daiktų 

sąraše nurodyto valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų parengimą 

pardavimui, užtikrina viešą ir skaidrų šio turto pardavimą, siekia optimalaus ir racionalaus valstybės nekilnojamojo turto 

naudojimo. Pardavimų departamento direktorė – Guoda Gurauskaitė. 

Teisės ir administravimo departamentas  organizuoja dokumentų valdymą, užtikrina archyvinių dokumentų 

išsaugojimą ir  jų panaudojimą, užtikrina Įmonės ir jos struktūrinių padalinių informacinį ir techninį aprūpinimą, pagal 

kompetenciją planuoja, organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina Įmonės kilnojamojo turto, naudojamo 

Įmonės reikmėms, priežiūrą ir tinkamą jo eksploatavimą, padeda Įmonės struktūriniams padaliniams teisėtomis 

priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus,  gina valstybės 

ir (ar) Įmonės interesus teismuose ir teismų sprendimų vykdymo procese, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų apsaugą, įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo“ pagrindu atlieka juridinio asmens likvidatoriaus pareigas. Teisės ir administravimo departamento 

direktorius – Rolandas Galvėnas. 

Finansų departamentas rengia ir įgyvendina Įmonės apskaitos politiką, tvarko Įmonės buhalterinę apskaitą, 

pinigų srautus, rengia biudžetą, strateginius veiklos planus, analizuoja finansinės veiklos rodiklius, rengia bei teikia 

nustatytas finansines ir statistines bei kitas ataskaitas. Finansų departamento direktorius – Ernestas  

Česokas. 

Valstybinių kompetencijų departamentas išieško Įmonei pavestų valdyti ir administruoti reikalavimo teisių į 

valstybei skolingų asmenų skolas, užtikrina efektyvų ir skaidrų valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių 

akcijų privatizavimą ir vykdo privatizavimo sandoriuose nustatytų sąlygų vykdymo kontrolę, administruoja bešeimininkį, 

konfiskuotą, valstybės paveldėtą (įskaitant palikimo administravimą iki paveldėto turto perdavimo), valstybei perduotą 

nekilnojamąjį turtą ir šiam turtui priskirtus žemės sklypus bei akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, 

dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką nekilnojamojo turto valdymo srityje, rengia Valstybės nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo ataskaitą, siekia optimalaus ir racionalaus valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo, 

derinant turto valdytojų inicijuotus sprendimus Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (toliau – VTIPS), 

inicijuoja, stebi ir kontroliuoja VTIPS tobulinimo ir modernizavimo darbus bei projektus, konsultuoja VTIPS naudotojus 

sistemos naudojimo klausimais, rengia mokymus, administruoja ir prižiūri VTIPS bei išorinę VTIPS svetainę, įgyvendina 

valstybės nekilnojamojo turto centralizavimą. Valstybinių kompetencijų departamento direktorius – Algirdas Stumbrys. 

Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius užtikrina efektyvų korupcijos prevencijos mechanizmą, tobulina esamas 

ir diegia naujas korupcijos prevencijos priemones, užtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi, užtikrina rizikų Įmonės veikloje valdymą.  

Žmogiškųjų išteklių skyrius formuoja Įmonės organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas), personalo politiką ir 

strategiją bei dalyvauja įgyvendinant priimtus sprendimus Įmonės organizacinės kultūros, personalo politikos ir strategijos 

klausimais, organizuoja Įmonės žmogiškųjų išteklių, t. y. personalo žinių, įgūdžių, gebėjimų, kurių reikia Įmonės veiklai 

užtikrinti, plėtrą, administruoja Įmonės personalą.  

Vidaus audito skyrius tikrina ir vertina, ar Įmonės sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir 

veiksminga, ar Įmonės veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami 

 
* - pradėjo eiti pareigas 2021 m. liepos 9 d. 
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ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai, teikia Įmonės vadovui objektyvią informaciją ir rekomendacijas dėl 

Įmonės rizikų valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo.  

Komunikacijos skyrius inicijuoja, administruoja, koordinuoja ir valdo Įmonės informacijos viešinimo procesus, 

sudarant sąlygas efektyviai Įmonės veiklai, taip pat formuoja ir įgyvendina Įmonės įvaizdžio strategiją ir viešųjų ryšių 

politiką. 

VALDYMAS 

Vadovaujantis Įmonės įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. 1K-300, 4 skyriumi, Įmonės valdymo organai yra: 

1. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri, 

vadovaudamasi Įmonės įstatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka, 

skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su Įmonės vadovu sąlygas, Įmonės vardu sudaro ir 

nutraukia darbo sutartį su Įmonės vadovu, tvirtina Įmonės vadovo pareigybės nuostatus ir konkrečius Įmonės 

vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius, skatina Įmonės vadovą įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka, skiria ir atšaukia Įmonės valdybos narius, tvirtina Įmonės įstatus, tvirtina Įmonės 

veiklos strategiją, nustato valstybės tikslus ir lūkesčius, priima sprendimą pakeisti Įmonės buveinę, tvirtina Įmonės 

veiklos rodiklius, tvirtina Įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, 

Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą, parenka atestuotą auditorių ar audito 

įmonę Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, priima sprendimą reorganizuoti Įmonę, priima 

sprendimą pertvarkyti Įmonę, išskyrus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatytas išimtis, priima 

sprendimus likviduoti Įmonę ir atšaukti Įmonės likvidavimą, paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių; 

2. kolegialus valdymo organas – Įmonės valdyba, kuri, vadovaudamasi Įmonės įstatais, Valstybės ir savivaldybės 

įstatymu, nustato ir tvirtina Įmonės struktūrą, tvirtina Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, teikia 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės metinių pajamų ir išlaidų 

sąmatų, Įmonės ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio, pelno 

(nuostolių) paskirstymo projekto, taip pat metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, teikia Įmonės savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos (įmonės  

n – ( n + 3) metų veiklos strategijos) projektų, pritaria valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės 

žemės sklypo arba kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainai ir atsiskaitymo sąlygoms, kai viešame aukcione 

parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo arba kitų nekilnojamųjų 

daiktų pradinė bendra pardavimo kaina yra lygi 250 000 Eur arba didesnė, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, 

kai Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše nurodyto 

nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų aukciono sąlygas tvirtina Privatizavimo komisija, 

teikia nuomonę Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įmonės tikslų įgyvendinimo ir 

Įmonės vadovo darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo, priima sprendimą įkeisti įstatymuose nustatytą 

turtą, priima sprendimą dėl lėšų, siekiančių 1/20 ir daugiau savininko kapitalo, skolinimosi, priima sprendimą 

parduoti Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą, kurio balansinė vertė siekia 1/20 ir daugiau savininko kapitalo, priima 

sprendimą dėl sandorių, kurių vertė siekia 1/20 ir daugiau savininko kapitalo, Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina 

valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, kurių vertė yra iki  

10 000 000 Eur, ir teikia siūlymus Vyriausybei dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektų, kurių vertė 

yra 10 000 000 Eur ir didesnė, tvirtinimo, teikia siūlymus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 

institucijai dėl Įmonės teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, išskyrus Vyriausybės arba kitos įstatymais 

įgaliotos institucijos nustatytus atvejus, tvirtina Įmonės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos 

sąrašą, tvirtina Įmonės Etikos kodeksą ir Įmonės politikos aprašus, reglamentuojančius esminius Įmonės valdymo, 

kontrolės, rizikų valdymo klausimus, sprendžia kitus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose teisės 

aktuose Įmonės valdybos kompetencijai priskirtus klausimus. Įmonės valdyba pradėjo darbą 2018 m. gegužės 15 

d. – tai vienas iš svarbių žingsnių, gerinant Įmonės valdymą bei įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO) rekomendacijas. Atsižvelgiant į EBPO 

rekomendacijas, į Įmonės valdybą turi būti paskirti trys nepriklausomi nariai. Įmonės valdybą skiria Finansų 

ministerija ketverių metų kadencijai. Už veiklą Įmonės valdyboje jos nariams atlyginama Įmonės lėšomis 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir 

savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės 

atsakomybės draudimo“. Už Įmonės valdybos nario veiklą Įmonės valdybos nariams mokamas  

60 Eur valandinis atlygis, tačiau visais atvejais per mėnesį ne daugiau nei 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio 

darbo užmokesčio. 2021 metų I pusmetį bendras visų valdybos narių atlygis siekė 17,7 tūkst. Eur neatskaičius 

mokesčių.  
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Valdybos sudėtis 

 Valdybos narys Įgytas išsilavinimas 

2021 m. I pusmečio 

atlygis už 

valdybos nario veiklą, 

tūkst. Eur 

Valdybos pirmininkas 
 (nepriklausomas narys) 

Darius Indriūnas 
UAB „Aurochs Investments“ partneris, įgijęs sisteminės 
ekonomikos analizės magistro laipsnį Vilniaus universitete 

3,9 

Valdybos narė 

(nepriklausoma narė) 
Viktorija Trimbel 

UAB „Quantum Capital“ vadovaujanti partnerė, turinti 
Vilniaus universiteto ekonomisto diplomą su pagyrimu 

(magistro laipsnio ekvivalentas) ir „Baltic Institute of 

Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario diplomą  

5,1 

Valdybos narys 

(nepriklausomas narys) 
Vidmantas Šiugždinis 

UAB „Impuls LTU“ valdybos narys, įgijęs tarptautinės 

prekybos magistro laipsnį Vilniaus universiteto Tarptautinėje 

verslo mokykloje ir turintis „Baltic Institute of Corporate 
Governance“ profesionaliojo valdybos nario diplomą  

2,5 

Valdybos narė Lina Frejutė 

Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjos 

pavaduotoja, įgijusi vadybos ir verslo administravimo magistro 
laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete  

2,4 

Valdybos narys Algirdas Stumbrys 
Valstybės įmonės Turto banko Valstybinių kompetencijų 
departamento direktorius, įgijęs viešojo administravimo 

magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete 

3,8 

Įmonės valdybos sudarymui taikomi atrankos principai nustatyti 1994 m. gruodžio 21 d. Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 trečiojo skirsnio 10 straipsnyje (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr), kuriame nurodoma, kad: 

• Įmonės valdyba sudaroma, jeigu tai nustatyta įmonės įstatuose. Valdyba sudaroma 4 metams iš ne mažiau kaip 5 

narių. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba; 

• Valdybos nariais turi būti skiriami: 

• valstybės tarnautojai; 

• kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius įmonėse turi sudaryti ne mažiau kaip 1/2 įmonės įstatuose nurodyto 

valdybos narių skaičiaus; 

• darbuotojų atstovai, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių 

skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną. 

• Valdybos nariu gali būti skiriamas ir įmonės vadovas; 

• Valdybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris atitinka visus šiuos bendruosius reikalavimus: 

• turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• yra nepriekaištingos reputacijos; 

• nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. 

• Kandidatas į valdybos narius ar įmonės valdybos narys nelaikomas nepriekaištingos reputacijos šio Įstatymo 

tikslais, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jis pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, 

nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų 

sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai 

padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

• Specialiuosius reikalavimus valdybos nariams nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

Įmonės valdybos sudarymo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. 

nutarimu „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos 

dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ Nr. 631 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr).  

3. Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas, generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius, viešojo 

administravimo magistro laipsnį įgijęs Mykolo Romerio universitete. 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr),%20kuriame
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr),%20kuriame
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr
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2021 metų I pusmetį įvyko 8 Įmonės valdybos posėdžiai, kurių lankomumas siekė 100 proc. Pagrindiniai svarstyti 

klausimai:  

Posėdžio data Svarstytas klausimas Išvada 

2021-01-05 Įmonės valdybos veiklos įsivertinimas Informacija pateikta susipažinti 

2021-01-19 
Panaudos su atlygiu sutarčių pakeitimas į centralizuotai valdomo nekilnojamojo 

turto nuomos sutartis 
Informacija pateikta susipažinti 

2021-01-19 Gerosios valdysenos indeksas. Planas 2021 metams Informacija pateikta susipažinti 

2021-02-02 
Nekilnojamojo turto ekspertų įžvalgos bei tendencijos apie nekilnojamojo turto  

rinką, tema „Atsakingo nekilnojamojo turto dešimtmetis“ 
Informacija pateikta susipažinti 

2021-02-02 Įmonės 2020 m. strategijos ir veiklos tikslų įgyvendinimo peržiūra Informacija pateikta susipažinti 

2021-02-02 VĮ Turto banko 2021–2024 metų strateginio veiklos plano projektas 
Priimta valdybos nutarimu 2021-02-02 

Nr. SK2-25 

2021-03-02 Vidaus audito darbų 2020 m. ataskaita Informacija pateikta susipažinti 

2021-03-02 Vidaus audito darbų 2021 m. planas Informacija pateikta susipažinti 

2021-04-06 
Dėl pritarimo elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių pirkimo sandorio 
esminėms sąlygoms 

Priimta valdybos nutarimu 2021-04-06 
Nr. SK2-42 

2021-04-06 VĮ Turto banko Etikos kodeksas 
Priimta valdbos nutarimu 2021-04-06 

SK2-41 

2021-04-20 2020 m. finansinio audito ataskaitos ir išvados pristatymas Informacija pateikta susipažinti 

2021-04-20 
Dėl valstybės įmonės Turto banko 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos 

ataskaitos ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto 

Priimta valdybos nutarimu 2021-04-20 

Nr. SK2-45 

2021-04-20 Komunikacijos strategijos plano stebėsena Informacija pateikta susipažinti 

2021-06-01 Dėl pritarimo 2022–2031 metų laikotarpio investicijų planui Priimta valdybos nutarimu 2021-06-01 
Nr. SK2-60 

2021-06-01 Įmonės 2021 m. strategijos ir veiklos tikslų įgyvendinimo už I ketvirtį stebėsena Informacija pateikta susipažinti 

2021-06-01 Dėl pritarimo elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių pirkimo sandoriui 
Priimta valdybos nutarimu 2021-06-01 

Nr. SK2-63 

2021-06-15 VĮ Turto banko darbuotojų įsitraukimo tyrimo pristatymas Informacija pateikta susipažinti 

2021-06-15 VĮ Turto banko darbuotojų įsitraukimo gerinimo priemonių planas Informacija pateikta susipažinti 
2021-06-15 Atlygio stebėsena Informacija pateikta susipažinti 
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II SKYRIUS 

ĮMONĖS VEIKLA IR STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

Įmonės veiklos tikslai – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti centralizuotą valstybės 

nekilnojamojo turto valdymą, organizuoti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą, 

išieškoti skolas valstybei ir administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius 

įsipareigojimus, taip pat atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Įmonės veikla reglamentuota teisės aktais, todėl Įmonė 

neturėjo jokių sandorių, kurie yra nesusiję su įprastine Įmonės veikla. 

Centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas 

Įmonė, įgyvendindama centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

valdė 378 330 tūkst. Eur turto (likutine verte), kurį sudarė: 

 

Įgyvendindama Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo nuostatas, Įmonė valdo, naudoja jai 

įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtus žemės sklypus ir jais 

disponuoja. 
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Nuosavo kapitalo dalį atitinkantis turtas, kuris yra naudojamas

valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir perduotas

įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Parduodamas nekilnojamasis turtas, neatitinkantis valstybės turto

valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas, įtrauktas į

atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą

(2007-10-10 LRV nutarimas Nr. 1082)

Parduodamas valstybės turtas, kuris įtrauktas į viešame aukcione

parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų

daiktų sąrašą

(2015-02-11 LRV nutarimas Nr. 163)

Konfiskuotas, neturintis savininko, bešeimininkis, valstybės

paveldėtas, valstybei (perduotas) dovanotas turtas, turtas skirtas

išardyti ir likviduoti arba tik likviduoti

Akcijos Kitas turtas Pastatai, statiniai Žemės sklypai
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Informacija apie nuomojamą ir suteiktą naudotis panaudos pagrindais turtą1 
2019 m. 

I 

pusmetis 

2020 m. 

I 

pusmetis 

2021 m. 

I 

pusmetis 
Administruojamos nuomos sutartys, sudarytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. pagrindu (periodo pabaigai) 
556 673 725 

Sudarytos nuomos sutartys, sudarytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. pagrindu *  

59 82 85 

Administruojamos Centralizuotai valdyti perduoto administruojamos administracinės paskirties ir kito su 

juo perduoto nekilnojamojo turto nuomos sutartys (periodo pabaigai) 
- - 802 

Sudarytos Centralizuotai valdyti perduoto administruojamos administracinės paskirties ir kito su juo 

perduoto nekilnojamojo turto nuomos sutartys 

 

- - 51 

Administruojamos panaudos (Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir 

naudotis) sutartys (periodo pabaigai) 
536 770 110 

Sudarytos panaudos (Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis) 
sutartys  

46 51 0 

Nuomos pajamos, tūkst. EUR 509 575 6 842 

Nuomojamo (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 15 str. pagrindu) turto plotas, m2 (periodo pabaigai) 
133 033 120 281 132 562 

iš to skaičiaus turto plotas, kurį Įmonė valdo patikėjimo teise ir kuris yra skirtas parduoti, m2 122 494 102 613 82 170 

Nuomojamo administracinės paskirties ir kito su juo perduoto nekilnojamojo turto pagal Centralizuotai 

valdyti perduoto administruojamos administracinės paskirties ir kito su juo perduoto nekilnojamojo turto 

nuomos sutartis plotas, m2 (periodo pabaigai) 

- - 476 969 

iš to skaičiaus turto plotas, kurį Įmonė valdo patikėjimo teise ir kuris yra skirtas parduoti, m2   626 

Suteikto naudotis panaudos (Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir 
naudotis) pagrindais turto plotas, m2 (periodo pabaigai) 

324 233 501 921 60 190 

iš to skaičiaus turto plotas, kurį Įmonė valdo patikėjimo teise ir kuris yra skirtas parduoti, m2 11 480 23 683 14 080 

Neužimto turto, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir perduotas Įmonei 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise plotas, m2 (periodo pabaigai)**  
81 948 115 098 159 956 

* - Neįskaitant trumpalaikių nuomos sutarčių  

** - Į neužimto turto plotą patenka ir netinkamo išnuomoti/perduoti panaudai turto plotas 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 

straipsnio 4 dalies 1 punktą, kuriuo įteisintas Administruojamos Centralizuotai valdyti perduoto administruojamos 

administracinės paskirties ir kito su juo perduoto nekilnojamojo turto (toliau – AVNT) centralizuotas valdymas, AVNT 

valdymas ir priežiūra vykdomi centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo su šio turto naudotojais sudarytų šio turto 

nuomos sutarčių pagrindu. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo Nr. VIII-729  5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu 

galios įstatymo (toliau – Disponavimo įstatymo pakeitimo įstatymas) 13 straipsnio 6 dalį, centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytojo su šio turto naudotojais sudarytos AVNT panaudos ir turto valdymo ir priežiūros sutartys iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. buvo pakeistos į AVNT nuomos sutartis, kurioms yra taikomos Finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. 

įsakymu Nr. IK-357 patvirtintos Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės 

nekilnojamo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės. Iki Disponavimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 

pagal Vyriausybės nutarimus perduoto centralizuotai valdyti AVNT panaudos ir šio turto valdymo ir priežiūros sutartys 

galiojo iki 2020 m. gruodžio 31 d., o nuomos sutartys įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi, Įmonė parengė Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektą ir 2021 m. gegužės 10 d. raštu pateikė jį Finansų ministerijai tolesniam 

derinimui. Į sąrašą įtraukti 84 nauji parduodamo turto objektai (turtiniai kompleksai – 48) (plotas – 9 303 kv. m.), iš sąrašo 

išbraukiamas viešame aukcione parduotas turtas (166 kompleksai) ir 8 nekilnojamojo turto kompleksai, dėl kurių yra 

pateiktas prašymas perduoti nekilnojamąjį turtą kitam subjektui. 

2021 m. I pusmetį Įmonė organizavo 162  aukcionus, kurių metu buvo parduoti 76 objektai už 653 tūkst. Eur.  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo  

18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės 

nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ Įmonei pavestos valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimo ir 

koordinavimo veiklos funkcijos. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 18 straipsnio nuostatos taikomos atnaujinant valstybės nekilnojamąjį turtą, kuris iki 2014 m. spalio 1 d. buvo 

įtrauktas į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą kaip atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas ir dėl kurio 

 
1 lentelėje pateikiama informacija apie 2019 m. (I pusmetis) – 2021 m. (I pusmetis) nuomos sutartis, kurios sudarytos skelbiant nuomos konkursus arba 

sudarant nuomos sutartis be konkurso Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo 

turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ nustatyta tvarka, taip pat informacija apie 2019 m. (I pusmetis) – 2021 m.  

(I pusmetis) panaudos sutartis, kurios sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo 
turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ nustatyta tvarka bei apie 2021 m. I pusmetį sudarytas Centralizuotai valdyti perduoto 

administracinės paskirties ir kito kartu su juo perduoto nekilnojamojo turto nuomos sutartis. 
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atnaujinimo iki 2014 m. spalio 1 d. buvo sudaryti susitarimai dėl jo atnaujinimo. Nuo 2014 m. spalio 1 d. nauji atnaujinamo 

valstybės nekilnojamojo turto objektai į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą neįtraukiami.  

2021 m. birželio 30 d. Įmonė yra sudariusi 16 susitarimų dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo su  

11 Valstybės turto valdytojų.  

 2021 m. I pusmetį buvo užbaigtas vienas projektas – administracinio pastato Naujoji g. 2, Alytuje, atnaujinimas 

(modernizavimas). 

Valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas 

Įmonė, įgyvendindama Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo nuostatas, privatizuoja jai 

patikėjimo teise perduotas valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančias akcijas, atstovauja valstybės 

interesams valdydama, naudodama jai patikėjimo teise perduotas valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančias akcijas ir jomis disponuodama perima ir valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių 

ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. 

Informacija apie patikėjimo teise valdomas valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančias akcijas (tūkst. Eur) 

Nominali 

vertė 

2021 m. 

birželio 30 d. 

Likutinė 

vertė 

2021 m. 

birželio 30 d. 

Įmonių akcijos skirtos privatizuoti  3 465 3 463 

Įmonių akcijos neįtrauktos į privatizavimo sąrašą  5 281 53 
           Bankrutuojančios bendrovės (UAB „Geoterma“, UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“, AB „Giniūnai“) 4 737 0 

           Kitos 274 0 

          Valstybės paveldėtos akcijos 270 53 

2021 m. I pusmetį buvo parduotas įmonės – UAB „Mašinų bandymo stotis“ – valstybei priklausančių akcijų 

paketas, kurių bendra pardavimo kaina – 1 365 tūkst. Eur. 

2021 m. birželio 30 d. Įmonė patikėjimo teise valdė valstybei nuosavybės teise priklausančias 90 įmonių akcijas, 

iš kurių 9 įmonių akcijos yra įtrauktos į privatizavimo sąrašą, 7 įmonės, kurios nėra privatizavimo objektų sąraše, t. y. 

likviduojamos įmonės, įmonės, kurioms iškeltas bankroto procesas, valstybės kontroliuojamos bei 74 įmonės, kurių akcijos 

buvo perduotos Įmonei kaip bešeimininkis turtas.  

Skolų valstybei išieškojimas ir administravimas 

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme Įmonei pavesta išieškoti skolas valstybei ir 

administruoti pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotas paskolas, valstybės garantijas 

ir kitus turtinius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonės valdomą išieškoti perleistų reikalavimo teisių, 

iš bankų perimtų neveiksnių aktyvų, pagal pavedimo sutartis administruojamų paskolų portfelį sudarė (duomenys pateikti 

tūkst. Eur): 

Įmonės skolų išieškojimo rezultatai 2019 - 2021 m. I pusmečiais, vykdant mokestinių nepriemokų, kurių 

išieškojimas perduotas LR Finansų ministro nustatyta tvarka, išieškojimą, administruojant paskolas, valstybės garantijas ir 

kitus turtinius įsipareigojimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal pavedimo sutartis su Finansų 

ministerija bei vykdant kitų skolų valstybei išieškojimą, tūkst. Eur: 

66 547

366

56 614

10

13 498

7 415

19 825

17 755
Pagal pavedimo sutartis administruojamos paskolos

Finansų ministerijos perleistos reikalavimo teisės

Valstybinės mokesčių inspekcijos perleistos

reikalavimo teisės  į mokestinę nepriemoką

Iš Vyriausybės nustatytų komercinių bankų perimti ir

už VVP pirkti neveiksnūs aktyvai

Muitinės departamento  perleistos reikalavimo teisės

į mokestinę nepriemoką

Garantinio fondo administracijos perleistos

reikalavimo teisės į skolas

ES finansinės paramos, EEE Norvegijos, Šveicarijos

konf. fin. mecahn. bendrojo finansavimo lėšos

Neatlygintinai perimtos likviduojamų bankų

reikalavimo teisės
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Skolų išieškojimas  
2019 m. 

I pusmetis 
2020 m. 

I pusmetis 
2021 m. 

I pusmetis 
Finansų ministerijos administruojamos paskolos 896 1 226 1 129,1 
Iš LVKB perimti neveiksnūs aktyvai 40 49 40 

Iš LAIB perimti neveiksnūs aktyvai 46 16 14 

Finansų ministerijos perleistos reikalavimo teisės į LAB Vakarų banką 0 0 0,2 
FM perleistos reikalavimo teisės į skolas Gyventojų indėlių kompensavimo fondui 1 2 0,5 

FM perleistos reikalavimo teisės į skolą dėl LR specialiojo finansinių išteklių fondo paskolos 42 41 39 

FM perleistos reikalavimo teisės į skolas dėl įvykdytų garantijų už lengvatines paskolas būstui 1 0 0,2 

VMI perleistos reikalavimo teisės į mokestinę nepriemoką 1 243 248 441 
Muitinės departamento perleistos reikalavimo teisės į mokestinę nepriemoką 17 4 3 

Garantinio fondo administracijos perleistos reikalavimo teisės į skolas 189 70 67 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos perduota išieškoti grąžintina ES struktūrinių fondų parama 71 60 60 

NMA perduota išieškoti grąžintina SAPARD programos parama 0 24 0 

Aplinkos ministerijos perduota išieškoti ES struktūrinių fondų parama 6 8 0 
SADM perduota išieškoti EEE, Norvegijos FM ir bendrojo finansavimo programa 15 15 21 

ES sanglaudos fondų paramos skolos Aplinkos ministerijos APVA 72 21 51 

Europos ŽŪ Orientavimo ir garantijų fondo skolos 0 1 0 
Iš „Aurabanko“ perimtos reikalavimo teisės (Įmonės lėšos) 3 3 3 

Už VVP pirkti neveiksnūs LVKB/ LŽŪB aktyvai (Įmonės lėšos) 4 2 3 

Neatlygintinai perimtos likviduojamų bankų reikalavimo teisės (Įmonės lėšos) 12 44 16 

Iš viso: 2 658 1 780 1 888 

 

 

VTIPS ir Valstybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitos sudarymas  

Parengtas Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos 

projektas, kuris liepos mėnesį perduotas maketavimui ir spausdinimui. Ataskaitą pateikti Finansų ministerijai planuojama 

rugpjūčio mėnesį.  

Ataskaitoje pateikta duomenų analizė, kuri apima valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą 

(toliau – VNT) (VNT panaudą, nuomą, laisvą VNT, administracinės paskirties VNT), valstybės funkcijoms vykdyti 

naudojamą išsinuomotą nekilnojamąjį turtą, Įmonės patikėjimo teise valdomą VNT bei kitą valstybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą (transporto priemones, laivus, orlaivius, žemės gelmių išteklius ir ertmes, žemės plotus, kultūros vertybes 

ir pan.).  

Vykdant ESFA lėšomis finansuojamą VTIPS modifikavimo sutartį, įdiegiamos integracinės sąsajos su 

Nekilnojamojo turto registru (NTR) ir Įmonės vidinėmis turto valdymo bei finansų valdymo sistemomis (ONTVIS/VVIS), 

patobulintas sąnaudų pateikimo į VTIPS modulis bei sukurta integracinė sąsaja, leidžianti kitoms valstybės institucijoms 

sąnaudas pateikti automatizuotu būdu; sukurtas valstybės nekilnojamojo turto sutarčių viešinimo VTIPS išoriniame 

puslapyje funkcionalumas bei išplėstas VTIPS analitikos modulis. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas patogesnis 

naudotojų darbas su sistema, greitesnis informacijos surinkimas / pateikimas, atsisakoma dalies popierinių dokumentų 

„nešiojimo“ į NTR, užtikrintas aktualių duomenų viešinimas. Per 2021 m. I pusmetį užbaigti dviejų paskutinių 

funkcionalumų projektavimo darbai, pradėti testavimo darbai. Diegimas į gamybinę aplinką bus įvykdytas šių metų liepos 

mėn. Per 2021 m. I pusmetį pradėtos ir VTIPS veiklai būtinų licencijų metinio palaikymo pratęsimo pirkimo procedūros. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus ataskaitą, ji skelbiama viešai Įmonės svetainėje 

(https://www.turtas.lt/lt/nekilnojamojo-turto-valdymas/valstybes-turto-valdymo-naudojimo-ir-disponavimo-juo-metines-

ataskaitos/). 

Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas 

Įgyvendindama šią veiklą Įmonė: 
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•        perima, įvertina konfiskuotą, valstybės paveldimą ir paveldėtą, valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą, akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas ir tvarko šio turto ir akcijų apskaitą; 
•        kreipiasi į teismą dėl nekilnojamojo turto, kuris neturi savininko (ar savininkas yra nežinomas), pripažinimo 

bešeimininkiu ir perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, taip pat dėl akcinių bendrovių ir uždarųjų 

akcinių bendrovių akcijų, kurios neturi savininko (ar savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkėmis ir 

perdavimo valstybės nuosavybėn; 
•        perima, įvertina ir tvarko pripažinto bešeimininkiu ir valstybės nuosavybėn perduoto nekilnojamojo turto, akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų apskaitą; 
•        organizuoja pripažinto bešeimininkiu ir valstybės nuosavybėn perduoto, konfiskuoto, valstybės paveldėto, 

valstybei perduoto nekilnojamojo turto realizavimą viešo aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka; 
•        organizuoja pripažintų bešeimininkėmis ir valstybės nuosavybėn perduotų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių 

akcijų realizavimą privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 
•        skelbia informaciją apie nekilnojamąjį turtą, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), ir apie akcines 

bendroves ir uždarąsias akcines bendroves, kurios kreipėsi dėl akcijų pripažinimo bešeimininkėmis, Įmonės 

interneto svetainėje; 
•        atlieka kitas įstatymuose jai priskirtas funkcijas, susijusias su bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, 

valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimu. 

Įmonė, vadovaudamasi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių 

įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, 

valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, 

realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis perima bešeimininkį, konfiskuotą, 

valstybės vardu paveldėtą, perduotiną nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, priskirtus to turto eksploatavimui, bei akcijas. 
Nuo šios funkcijos vykdymo pradžios, t. y. nuo 2015 m. kovo mėnesio, iki 2021 m. liepos 1 d. Įmonė gavo 

pranešimus ir užvedė 6 794 paveldėjimo bylas, iš kurių 2 901 yra baigtos (persiųsta pagal kompetenciją arba kitais 

pagrindais). Per šios veiklos vykdymo laikotarpį Įmonė pateikė 2 678 prašymus notaro biurams dėl Palikimo perėjimo 

valstybei liudijimų išdavimo, gavo 2 617 Palikimo perėjimo valstybei liudijimus (įskaitant pateiktus Valstybinės mokesčių 

inspekcijos), pagal kuriuos surašyti 2 697 priėmimo–perdavimo aktai (patalpos, pastatai ir statiniai bei jiems priskirti žemės 

sklypai) bei 97 įmonių akcijas. Šis turtas įtrauktas į Įmonės apskaitą. Didžioji dalis (apie 70 proc.) pagal minėtą funkciją 

perimto nekilnojamojo turto yra su viešuose registruose skelbiamais skoliniais įsipareigojimais (areštuotas, įkeistas ar kitais 

pagrindais). 

2019 m. spalio 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimų paketui (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729  5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo 

ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytojo įstatymo Nr. XII-791 3, 4, 6, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2285), 

2021 m. parengta pardavimui 331 valstybės paveldėto, konfiskuoto, valstybei dovanoto nekilnojamojo turto objektas (per 

2020 m. parengta 233 nekilnojamojo turto objektai pardavimui ir gauta 1 185 tūkst. Eur lėšų). Iš parduoto turto vertės bus 

padengiami skoliniai įsipareigojimai, susidarę iki turto perėmimo, užtikrintas atsiskaitymas laiku su kreditoriais ir 

antstoliais, padengiant jų vykdymo išlaidas iki vykdomosios bylos sustabdymo, taip pat atlygintos Įmonės patirtos 

būtinosios išlaidos, susijusios su turto paveldėjimu. Šios veiklos efektyviam vykdymui neigiamos įtakos turi teisminiai 

procesai, kurie yra susiję su Palikimo perėjimo valstybei liudijimų išdavimu, t. y. įpėdiniai pagal įstatymą ar testamentą 

inicijuoja teisminius procesus dėl palikimo perėjimo valstybei užginčijimo (pagal teismo sprendimus panaikinti 129 tokie 

liudijimai), taip pat teisminiai procesai su antstoliais ir kitais kreditoriais dėl tinkamo ir laiku pateikiamo kreditorinių 

reikalavimų pareiškimo Lietuvos Respublikos civilio kodekso 5.63 straipsnio nustatyta tvarka. Teisminiai procesai tęsiasi 

iki metų ir ilgiau, todėl tuo laikotarpiu Įmonė negali rengti objektų pardavimui, o nekilnojamąjį turtą prižiūri patirdama 

papildomų turto išlaikymo sąnaudų. 

Kitos teisės aktais paskirtos funkcijos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 796 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ įgaliojo 

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.108 straipsnio 5 dalyje 

numatytais atvejais atlikti juridinio asmens likvidatoriaus pareigas. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė buvo vienos teismo 

sprendimais pripažintos neteisėtai įsteigtos įmonės likvidatoriumi.  

Informacija apie įmones, kurių likvidatoriumi paskirta Įmonė (Turto bankas) 
2019 m.  

I pusmetis 

2020 m.  

I pusmetis 

2021 m.  

I pusmetis 

Įmonių, kurių likvidatoriumi paskirta Įmonė (Turto bankas)  skaičius 4 0 1 
Likviduotų ir išregistruotų įmonių skaičius  2 0 0 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „ Dėl valstybės nekilnojamojo turto 

centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ įgalioja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją organizuoti nurašyto 

valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) darbus. Per 2021 m. pirmąjį pusmetį paskelbti dviejų iš šešių 

griaunamų objektų griovimo darbų viešieji pirkimai, gauti tiekėjų pasiūlymai, tikrinama tiekėjų atitiktis pirkimo 

dokumentams.  Šeši projektai suskirstyti į tris grupes pagal rajonus: Kauno, Vilkaviškio ir Kretingos.  

Kiti svarbūs 2021 m. I pusmečio įvykiai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. kovo 31 d. nutarimu patvirtino Viešame aukcione parduodamo 

valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. 

2021 m. birželio 9 d. pateiktas naujas Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 163, 

pakeitimo projektas. 

Per 2021 m. I pusmetį pateikti du nenaudojamo valstybės funkcijoms atlikti ir pripažinto nereikalingu valstybės 

nekilnojamojo turto, patikėjimo teise perduodamo valdyti, naudoti ir juo disponuoti centralizuotai, sąrašo projektai. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 10 d. ir gegužės 19 d. nutarimais „Dėl valstybės nekilnojamojo 

turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo“ patvirtinti Įmonei 

perduoto nekilnojamojo turto sąrašai. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 192 perduotas Įmonės patikėjimo teise 

valdomas valstybės nekilnojamasis turtas savivaldybių nuosavybėn. 16 savivaldybių perduota: 

Gyvenamosios paskirties objektų  – 29 vnt., 

Priklausiniai (pastatai ar inžineriniai statiniai, kurie kartu eina prie gyvenamosios paskirties objekto, nes yra perduodama 

su visu kompleksu) –  97 vnt. 

Iš viso perduodami 126 objektai, visas plotas – 41 147 kv. m, iš jų: gyvenamosios paskirties – 11 085 kv. m., priklausinių 

– 30 062 kv. m.  

 

Nepriklausomas auditas 

 

Vadovaujantis Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Finansų ministerija), parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę Įmonės 

finansinių ataskaitų auditui atlikti. 

Įmonės metinių finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., auditą atliko Arūno 

Vitkevičiaus individuali audito įmonė. Atlygis už atliktą nepriklausomą auditą sudarė 4,6 tūkst. Eur be PVM. 

Rizikos valdymas ir vidaus kontrolės sistema  

Vadovaujantis Įmonės Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo metodika, patvirtinta Įmonės generalinio 

direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. P1-41, sudarytas Rizikų registras ir rizikų žemėlapis, kuris patvirtintas 

Įmonės generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. P1-307. Identifikuotos ir įvertintos rizikos grupuojamos 

ir valdomos pagal COSO ERM (ang. Enterprise Risk Managemet) modelį. 

Įmonėje vertinamos šios rizikų rūšys: 

• Atitikties rizika – rizika, kad Įmonės veikla neatitiks teisės aktų reglamentuojančių jo veiklą nuostatų (pastatų 

energetinio sertifikavimo, darbo saugos, teisės aktų, socialines atsakomybės, aplinkosauginių reikalavimų ir pan.). 

• Veiklos (operacinė) rizika – vertinamas nuostolis / neigiamas rezultatas, atsirandantis dėl netinkamų ar blogai 

organizuotų vidaus procesų, personalo, sistemų ar išorės įvykių, prestižo ar pasitikėjimo sumažėjimo. 

• Korupcijos pasireiškimo tikimybės rizika – prielaida, kad tam tikri Įmonės veiklą veikiantys išoriniai ir / ar 

vidiniai ir / ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti galimo korupcijos ir interesų konflikto 

rizikai. 

• Strateginė rizika – rizika, susijusi su Įmonės misija ir strateginiais tikslais, rizika, kylanti dėl nepalankių ar 

klaidingų verslo sprendimų, netinkamo sprendimų įgyvendinimo arba dėl nepakankamo reagavimo į politinius, 

norminių teises aktų pokyčius. 

• Atskaitomybės rizika – finansinių ir kitų vidaus ir išorinių ataskaitų, duomenų patikimumo, palūkanų normos, 

valiutos kurso, kredito, likvidumo ar kitokia rizika, kuri kyla iš Įmonės turimo finansinio turto ar finansinių 

įsipareigojimų. 
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2021 m. identifikuotos rizikos 

Rizikų rūšis Kiekis 

Atitikties 8 

Atskaitomybės 3 

Korupcijos pasireiškimo, reputacinė 15 

Veiklos (operatyvinė) 30 

Strateginė 4 

Iš viso 60 

Įmonėje nustatytos rizikos buvo suskirstytos pagal jų poveikį įmonės veiklai (nežymus, reikšmingas, vidutinis ir 

kritinis) ir nustatytas jų pasiskirstymas pagal valdymo sritis. 

 

Rizikų lygis, nustatytas įvertinus tikimybę ir poveikį įmonės veiklai. 

 

Įvertinus nustatytas rizikas buvo paruošti esminių rizikų suvaldymo planai, kurie reguliariai bus stebimi ir atitinkamai 

rizikų sąrašas bus peržiūrimas, atnaujinamas, vertinamas sutartu reguliarumu arba pagal poreikį. Rizikų sąrašas buvo 

sudaromas, įtraukiant visus aukščiausio lygio vadovus, diskutuojant ir įtraukiant ir Valdybos narius. 
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2021 m. balandžio  mėn. buvo  patvirtintas Etikos kodeksas, kuris taikomas ir visiems darbuotojams, valdymo 

organams bei tiekėjams ir partneriams. Etikos kodeksas pagrįstas mūsų įmonės vertybėmis ir nurodo veiklos etikos 

standartus bei principus, kurių turi laikytis darbuotojai savo kasdieniame darbe.  

Etikos kodekse yra įtvirtinti dovanų ir svetingumo principai, kurie yra aukštesni negu Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos rekomendacinėse gairėse „Dėl dovanų ir paslaugų priėmimo ribojimų“ ir Specialiųjų tyrimų tarnybos 

parengtuose Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apraše numatytus principus. Šiuo metu yra rengiami 

vidiniai teisės aktai ir procesai detalizuojantys dovanų politiką bei adaptuojami ir kiti vidiniai teisės aktai. 

VĮ Turto bankas darbuotojai nuolat edukuojami apie korupcijai atsparios aplinkos naudą ir svarbą. Visi nauji 

darbuotojai privalo susipažinti su korupcijai atsparios aplinkos politika ir jiems yra pravedami įvadiniai mokymai. Vykdomi 

mokymai ir atskiriems Įmonės veiklos padaliniams. 

Įmonė nepalaiko ir neremia politikų ar politinių partijų ir susilaiko nuo tiesioginių ar netiesioginių įtakos jiems darymo 

formų.  

Etiškas ir korupcijai atsparios aplinkos valdymas užtikrinamas pasitelkus šias priemones: 

• korupcijos rizikų analizę ir rizikų valdymą; 

• vidines politikas ir standartus, susijusius su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu: Korupcijos prevencijos 

planavimu, pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas kanalų funkcionalumo užtikrinimu, 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu, atsparumo korupcijai lygio nustatymu, antikorupcinio elgesio 

standartų nustatymu; 

• Etikos kodeksą; 

• personalo patikimumo užtikrinimo priemones; 

• procedūras ir vidinės kontrolės mechanizmus (viešieji pirkimai, tiekėjų ir rangovų tikrinimas, deramas kandidatų 

patikrinimas, darbuotojų privačių interesų deklaravimo užtikrinimas, galimų pažeidimų tyrimas); 

• metinius veiklos planus ir tikslus; 

• stebėseną ir darbuotojų informavimą apie korupcijos prevenciją; 

• pranešimų galimybe el. paštu pranesk@turtas.lt ar kitais nustatytais pranešimų kanalais. 

 

Vykdant šias priemones 2021 m. I pusmetį atlikta: 

• tyrimas, susijęs su galimu viešų ir privačių interesų pažeidimu; 

• atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Įmonės veiklos srityje, susijusioje su skolų 

valstybei išieškojimų, kuris iki 2021 m. rugsėjo 30 d. bus pateiktas Finansų ministerijai; 

• renkama ir vertinama medžiaga, susijusi su atsparumu korupcijai lygio nustatymu; 

• užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą vidiniame Įmonės intraneto puslapyje atnaujinta 

informacija, susijusi su šio įstatymo normomis, vidinių bei išorinių pranešimų kanalų veikimu bei 

informacijos ir pranešėjų apsauga; 

• teikiant nuomonę apie personalo formavimo procedūras buvo patikrinti visi Žmogiškųjų išteklių skyriaus 

pateikti kandidatai, per pusmetį patikrinta 12 kandidatų; 

 

Atliekant darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir derinimo kontrolę bei stebėseną buvo užtikrinta, kad 

iki 2021 m. birželio 1 d. visi Įmonės darbuotojai atnaujintų informaciją naujojoje PINREG sistemoje. Viešų ir privačių 

interesų deklaravimo kontrolė atliekama PINREG sistemos pagalba. Sudarytas ir nuolat atnaujinamas įmonės darbuotojų 

sąrašas. Apie naujai pateiktas deklaracijas atsakingas asmuo – Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vadovas gauna 

automatinį pranešimą iš PINREG. Kas ketvirtį atliekamas sąrašo sutikrinimas, apie rezultatus informuojamas generalinis 

direktorius bei nedeklaravusiųjų ar neteisingai deklaravusiųjų darbuotojų tiesioginiai vadovai. Deklaracijų turinys 

tikrinamas naudojantis atviraisiais informacijos šaltiniais, o esant poreikiui ir RC JAR ar JADIS kaupiamais duomenimis.  

Iš viso per 2021 m. I pusmetį peržiūrėta ir patikrinta 220 darbuotojų deklaracijų, 5 darbuotojams buvo pateiktos žodinės ar 

rašytinės rekomendacijos dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų taikymo ar galimo interesų konflikto; 

Didinant darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą visiems įstaigos darbuotojams buvo atlikti mokymai „Šeši 

deklaravimo etapai PINREG“, o atskiruose padaliniuose Turto valdymo, Pardavimų, Teisės ir administravimo 

departamentuose organizuoti mokymai tema „Korupcijos prevencija, rizikų valdymas bei privačių interesų deklaravimas“. 

Nauji Įmonės darbuotojai taip pat yra supažindami su antikorupcinės aplinkos kūrimo nuostatomis. Informacija, susijusi su 

korupcijai atsparios aplinkos kūrimu yra pateikta ir naujajame Įmonės intraneto puslapyje. Siekiant didinti darbuotojų 

antikorupcinį sąmoningumą Įmonė yra prisijungusi prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos ir Įmonės atstovas dalyvavo 

visuose skaidrumo akademijos organizuojamose renginiuose. Įmonė rengiasi atnaujinti korupcijos prevencijos veiksmų 

planus, tam yra pasitelkta „Skaidrumo akademijos“ ekspertų pagalba. 
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Siekiant užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos gerinimą buvo peržiūrimi atskiri Įmonės veiklos procesai bei 

teikiamos tam tikros išvados bei pasiūlymai. Per 2021 m. I pusmetį atliktos  6 veiklos procesų analizės (patikrinimai), 

patikrinta 70 esamų ar galimų Įmonės tiekėjų arba rangovų pagal viešuosius pirkimus. 

Siekiant, kad atliekant viešuosius pirkimus būtų valdomos interesų konflikto / šališkumo bei kitų pagrindinių VPĮ 17 

straipsnio numatytų principų nesilaikymo rizikos bei galimo tiekėjų susitarimo ir pirkimų iš vieno tiekėjo rizikos, šiuo metu 

yra sudarinėjamas prevencinių veiksmų viešųjų pirkimų srityje priemonių planas.   

Vidaus kontrolės sistema Įmonėje yra kompleksinis ir nenutrūkstamas procesas, kurį, įgyvendina Įmonės vadovybė, 

struktūriniai padaliniai bei darbuotojai. Vidaus kontrolės sistema  yra sukurta ir palaikoma atsižvelgiant į Įmonės veiklos 

ypatumus ir organizuota taip, kad galėtų pakankamai užtikrinti strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, patikėto 

valstybės turto efektyvų valdymą, užtikrintų veiklos skaidrumą, tinkamai valdytų rizikas bei teiktų tikrą ir teisingą 

informaciją visuomenei. 

Įmonėje vidinės kontrolės sistemos veikimas ir jos stebėsenos proceso pagrindiniai  principai yra reglamentuoti 

Įmonė generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. P1-193 patvirtintame dokumente „Turto banko vidaus 

kontrolės pagrindinės nuostatos“. 

Vidinės kontrolės sistemos veikimo nuolatinė stebėsena vykdoma per Įmonės veiklos rezultatų nuolatinę 

stebėseną. Nuolatinė stebėsena – tai reguliari valdymo ir operatyvinės (einamosios kontrolės) priežiūros veikla bei kiti 

veiksmai darbuotojams atliekant savo darbo funkcijas.  

Vidaus audito skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, vadovaujasi požiūriu įgalinančiu – per įžvalgas, 

paremtas analize ir vertinimais, per  audito užtikrinimo, rizikų ir vidaus kontrolės valdymo srityse, funkciją, per  savo 

nepriklausomumą ir objektyvumą, padėti  kurti vertę  Įmonėje, t. y. padeda tobulinti procesus ir stiprinti vidaus kontrolę, 

padeda vadovybei tinkamai įgyvendinti jų atsakomybes, siekia būti patikimu partneriu  ir patarėju. Visa tai pasiekiama per 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Per 2021 m. I pusmetį buvo pateikta 14 rekomendacijų iš viešųjų pirkimų ir finansų 

kontrolės veikimo sričių, iš kurių 8 rekomendacijos – didelio reikšmingumo. 

 Atliekami šie procesiniai veiksmai:  

• Atnaujinami vidiniai procesai, susiję su korupcijos prevencijos programos įgyvendinimu, rengiama nauja 

programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas;  

• Atnaujinama informacija Įmonės svetainėje apie dovanojimo politiką, korupcijos prevencijos programą, 

korupcijos pasireiškimo tikimybę, pagrindines su korupcija susijusias rizikas bei atsakingus asmenis; 

• Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Finansų ministerijai pateikta informacija dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Įmonėje; 

• Atnaujinti vidiniai procesai, susiję su darbuotojų privačių interesų deklaravimu bei informacijos teikimu 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 
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Darbuotojai 

2020 m. lapkričio 3 d. patvirtinta Įmonės žmogiškųjų išteklių politika, kurios tikslas – nustatyti aiškius Įmonės 

žmogiškųjų išteklių valdymo principus, apibrėžti pagrindines nuostatas, kuriomis turi vadovautis Įmonė savo veikloje, 

valdydama savo žmogiškuosius išteklius (toliau – ŽI) ir įgyvendindama strateginius tikslus. 

Įmonės Žmogiškųjų išteklių (ŽI) politika reglamentuoja tokias sritis: 

• ŽI planavimas, kuris vykdomas atsižvelgiant į Įmonės strateginius tikslus, vidinius ir / ar išorinius pasikeitimus; 

• ŽI pritraukimas – siekdama pritraukti reikiamos kompetencijos darbuotojus, Įmonė inicijuoja ir vykdo konkursus 

arba atrankas, į pokalbius kviesdama kvalifikaciją, patirtį ir kompetenciją atitinkančius kandidatus. Pirmenybė 

prieš skelbiant konkursą ir / ar atranką yra skiriama Įmonės darbuotojams, kurių kvalifikacija, patirtis ir 

kompetencija yra tinkama užimti pareigybę. Vykdant priėmimą konkurso būdu vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos respublikos darbo kodekso 

įgyvendinimo“ patvirtintu konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir 

savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu. Vykdant priėmimą atrankos būdu vadovaujamasi Įmonės darbuotojų atrankos į 

pareigybes, į kurias darbuotojai priimami ne konkurso būdu, tvarkos aprašu; 

• Darbuotojų adaptacija, kuria siekiama pagreitinti naujų darbuotojų integraciją į Įmonės veiklą, padėti įsisavinti 

būtiną informaciją apie Įmonės veiklą ir pareigybės darbo specifiką, sudaryti sąlygas, būtinas savarankiško darbo 

pradžiai, sumažinti naujų darbuotojų išėjimo iš darbo riziką; 

• Atlygio valdymas; 

• Darbuotojų veiklos vertinimas, kurio svarbiausias vertinimo įrankis – metinis vadovo ir darbuotojo pokalbis, jo 

metu aptariamos darbuotojui taikomos sudėtinės veiklos vertinimo dalys ir suteikiamas abipusis grįžtamasis ryšis. 

Įmonėje yra vykdomas aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų kompetencijų 360° vertinimas, kuris leidžia 

ugdyti Įmonės vadovų vadovavimo kompetencijas; 

• Darbuotojų ugdymas vykdomas ir tobulinamos kryptingai, atsižvelgiant į tai, kokias Įmonės darbuotojų 

kompetencijas siekiama vystyti. Nustatant darbuotojų ugdymo priemones, vadovaujamasi „70/20/10“ ugdymosi 

principu: įvertinamos ir sudaromos galimybės mokytis darbo vietoje (užduotys, projektai, papildomos 

atsakomybės, savišvieta) – sudaro 70 proc. ugdymosi; organizuoti vidinius mokymus (mokymasis iš kolegų, 

vidinių lektorių) – sudaro 20 proc. ugdymosi; esant pagrįstam poreikiui, vykti į išorinius mokymus – sudaro 10 

proc. ugdymosi; 

• Darbo laikas ir poilsis užtikrinamas suteikiant darbuotojams teisę į poilsį bei galimybę suderinti darbą ir asmeninį 

gyvenimą; 

• Darbuotojų lygybė užtikrinama, suteikiant visiems lygias įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros galimybes nepaisant 

darbuotojų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, seksualinės orientacijos, negalios, religijos. Lygių galimybių politiką 

reglamentuoja Įmonės lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka; 

• Bendradarbiavimu su profesine sąjunga siekiama užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, 

darbuotojų teises, socialinę gerovę, aukštą darbo kultūros lygį, palankias darbo sąlygas, skatinti darbuotojų 

lojalumą Įmonei ir pasitenkinimą darbu. Įmonėje veikia kolektyvinė sutartis; 

• Darbuotojų sauga ir sveikata užtikrinama Įmonėje įgyvendinant įvairias priemones: saugaus darbo instrukcijų 

parengimas, reikiamų priemonių įsigijimas ir išdalinimas darbuotojams, saugių darbo vietų įrengimas, sveikatos 

patikrinimai, skiepai, darbo saugos mokymai ir kt. 

Įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, didelę patirtį sukaupę skolų išieškojimo valstybei, valstybės nekilnojamojo 

turto atnaujinimo, valdymo ir pardavimo bei akcijų privatizavimo veiklose bei kitų sričių kvalifikuoti specialistai. 2021 m. 

birželio 30 d. 95 proc. Įmonės darbuotojų turėjo aukštąjį išsilavinimą. 
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Diagramose pateikiama detalesnė informacija apie darbuotojų amžiaus ir stažo Įmonėje pokyčius:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio 30 d. Įmonėje dirbo 233 darbuotojai, iš jų 14 darbuotojų buvo nėštumo ir gimdymo bei  vaiko 

priežiūros atostogose. Palyginus su 2020 m. I pusmečio duomenimis, matomas darbuotojų skaičiaus augimas  (21 

darbuotoju daugiau). Pagrindinį darbuotojų skaičiaus didėjimą lemia didėjančių valdomo bei administruojamo valstybės 

nekilnojamojo turto apimčių didėjimas.  

2020 m. liepos 14 d. Įmonės valdybos nutarimu buvo patvirtinta Įmonės darbuotojų atlygio politika, kurios 

pagrindinis tikslas – nustatyti bendras, aiškias ir skaidrias Įmonės darbuotojų apmokėjimo už darbą ir skatinimo taisykles 

ir jomis paremtą darbuotojų atlygio sistemą.  

Atlygio sistemos pagrindas yra Įmonės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių 

lygius. Pareigybių lygio įvertinimui ir nustatymui buvo pasirinkta tarptautinėje praktikoje pripažinta ir Lietuvos rinkoje 

plačiai taikoma „Hay“ metodologija. Pareigybių lygis nustatomas, įvertinus šiuos kriterijus: 

• atsakomybė – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Įmonės veiklos rezultatams; 

• sprendimų priėmimas – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas; 

• žinios ir patirtis – kokios techninės ar praktinės žinios yra būtinos, kad būtų galima atlikti konkrečias pareigas. 

 

Pareigybių struktūra Įmonėje yra tvirtinama generalinio direktoriaus įsakymu. Pareigybių struktūra gali būti 

peržiūrima ne dažniau kaip kartą metuose. 

Įmonės darbuotojų atlygio politika yra pagrindinis Įmonės vidinis teisės aktas, kuriuo vadovaujantis Įmonėje 

darbuotojams organizuojamas apmokėjimas už darbą bei taikomos kitos finansinės ir nefinansinės atlygio dalys. Įmonės 

darbuotojų atlygį sudaro: 

• pastovioji atlygio dalis, kurią riboja atlygio rėžiai (minimali ir maksimali riba), kurie nustatomi kiekvienam 

pareigybės lygiui. Atlygio rėžiai tvirtinami ir keičiami tik Įmonės valdybos sprendimu; 
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• kintamoji atlygio dalis, kuri visiems Įmonės darbuotojams mokama atsižvelgiant į pasiektus Įmonės, padalinio 

tikslus, darbuotojo pasiektus sutartus bei pamatuojamus individualius tikslus ir (arba) rodiklius Įmonės nustatyta 

tvarka bei atsižvelgiant į patvirtintą Įmonės darbo užmokesčio biudžetą. Kintamosios atlygio dalies dydis 

nustatomas procentais nuo pastoviosios atlygio dalies generalinio direktoriaus įsakymu; 

• priemokos už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių 

dienomis arba naktį) bei kitos priemokos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą; 

• priedas už padidėjusį darbo mastą ar papildomų funkcijų atlikimą; 

• priedas už pavadavimą Įmonės nustatytoms darbuotojų pareigybėms; 

• priedas už naujų darbuotojų apmokymą, mokamas Įmonėje nustatyta tvarka. 

 

Įmonės kiekvieno ketvirčio duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį skelbiami Įmonės interneto svetainėje.  

Pareigų pavadinimas 

2020 m. vidutinis  

mėnesinis bruto darbo 

užmokestis birželio 30 d. 

Eur/darbuotojų  

skaičius* 

2021 m. vidutinis  

mėnesinis bruto darbo  

užmokestis birželio 30 d. 

Eur/darbuotojų  

skaičius* 

Generalinis direktorius 5 757/1 5 781/1 
Generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur 3 837 3 859 

Generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis, Eur 1 918 1 930 

Aukščiausio lygmens vadovai (departamentų vadovai, generalinio 

direktoriaus pavaduotojas veiklai) 
4 786/7 5 150/5 

Vidurinio lygmens vadovai (skyrių, grupių vadovai, pavaduotojai) 3 154/31 3 678/34 

Ekspertai, aukštesnio lygmens specialistai ir specialistai 1 955/157 2 188/179 

 

*- Darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas ir, kurie neatitinka Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių reikalavimuose nurodytų nuostatų, 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis neteikiamas.  

Vidutinis Įmonės darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I pusmetį buvo 2 462 Eur (2020 m. I 

pusmetį  – 2 263 Eur). 

Informacija apie darbuotojus 
2020 m. 

I pusmetis 
2021 m. 

I pusmetis 
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 196 214 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 212 233 

Bendros darbo apmokėjimo lėšos (įskaičiuojant vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo lėšas), tūkst. Eur 2 620 3 097 
Išeitinės kompensacijos už nepanaudotas atostogas ligos pašalpos, tūkst. Eur 71 131 

Iš jų:   

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigai) 1 1 

Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo lėšos, tūkst. Eur 35 35 

Vadovaujančių darbuotojų išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, ligos pašalpos, tūkst. Eur  - - 

Įmonės generalinio direktoriaus darbo užmokestis nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir vėlesnių šio nutarimo 

pakeitimų pagrindu bei patvirtintas finansų ministro įsakymu. Generalinio direktoriaus mėnesinė alga susideda iš: 

• pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją. 2021 m. nustatyta mėnesinės algos 

pastovioji dalis – 21,8 koeficiento, taikant Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį; 

• kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų LR finansų ministerijos ir nustatoma 

finansiniams metams atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius Įmonės veiklos 

rezultatus. Mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato LR finansų ministerija. Mėnesinės algos kintamoji 

dalis negali viršyti 50 procentų valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. 

2021 m. priskaičiuota kintamoji dalis – 50 proc.  

2021  m. I pusmetį buvo: 

• 2021-02-01 Įmonėje pradėtas darbuotojų veiklos vertinimo procesas. Metinių pokalbių metu, kurie truko vasario 

–kovo mėn., buvo susitarta tarp vadovo ir darbuotojo dėl einamųjų metų metinių tikslų, ugdymosi krypčių, 

įvertintos praeitų metų kompetencijos bei suteiktas abipusis grįžtamasis ryšys. 

• 2021-03-05 pirmą kartą visiems darbuotojams išmokėta kintamoji atlygio dalis už įvykdytus metinius tikslus. 

• 2021-05-20 pirmą kartą atliktas visuotinis visų aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų 360° vadovavimo 

kompetencijų vertinimas. Vertinimo tikslas – siekis stiprinti vadovavimo kompetencijas. Remiantis vertinimo 

rezultatais bus sudaroma vadovų ugdymo programa „Vadovų akademija“. 
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• 2021-04-01 atsižvelgiant į darbuotojų veiklos vertinimo rezultatus atlikta jau kasmetine tradicija tapusi 

darbuotojų pastoviosios atlygio dalies peržiūra. Iš viso peržiūrėta 45 proc. darbuotojų pastovioji atlygio dalis, 

vidutiniškai ši dalis kilo 12 proc. 

• 2021-06-10 Įmonėje sėkmingai pradėta naudotis „Bonus“ atostogų planavimo savitarna, kurioje galima 

susiplanuoti atostogas, kitas poilsio dienas, jas pasitvirtinti ir atšaukti, taip pat pasitikrinti atostogų likutį. 

• 2021-06-15 atsižvelgiant į darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatus visų Įmonės padalinių ir ambasadorių pagalba 

sudarytas detalus įsitraukimo gerinimo priemonių planas keleriems metams. 
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III SKYRIUS 

ĮMONĖS FINANSINĖ INFORMACIJA 

2021 m. I pusmečio Įmonės finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinę 

apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais, verslo apskaitos standartais ir bendraisiais apskaitos 

principais.  

2021 m. I pusmetį Įmonės pajamos siekė 9 895 tūkst. Eur (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu pajamos sudarė 

5 338 tūkst. Eur). Apie 59 proc. Įmonės pajamų sudarė administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo 

ir priežiūros paslaugų pajamos (5 858 tūkst. Eur), kurios, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, yra didesnės 3 273 tūkst. Eur ir 

sudarė reikšmingiausią dalį visų pajamų. Apie 19 proc. Įmonės pajamų 2021 m. I pusmetį sudarė valstybės nekilnojamojo 

turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo pajamos (1 886 tūkst. Eur), kurios, 

palyginti su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo 69 tūkst. Eur. Skolų valstybei išieškojimo ir administravimo pajamos sudarė apie 

2 proc. visų Įmonės pajamų ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, sumažėjo 119 tūkst. Eur. Valstybės nekilnojamojo turto 

valdymo pajamos palyginti su 2020 m. I pusmečiu, yra didesnės 568 tūkst. Eur. bei sudarė apie 8 proc. visų pajamų.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymu 2020 m. pradėta pardavinėti bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą 

ir per 2021 m. I pusmetį gauta 571 tūkst. Eur pajamų, kurios sudarė apie 6 proc. visų Įmonės pajamų. Likusius apie 6 proc. 

pajamų apima valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimo ir koordinavimo pajamos, valstybei nuosavybės 

teise priklausančių akcijų privatizavimo pajamos ir kitų veiklų pajamos. 

Įmonės sąnaudos 2021 m. I pusmetį siekė 8 435 tūkst. Eur (praėjusių metų tą patį ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 

5 455 tūkst. Eur sąnaudų), neįvertinus pelno mokesčio sąnaudų bei iš valstybės biudžeto lėšų kompensuotų sąnaudų ir ES 

lėšomis kompensuotų sąnaudų. Didžiąją dalį šio laikotarpio sąnaudų sudarė Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio bei kitos 

su personalo darbo apmokėjimu susijusios sąnaudos – 3 490 tūkst. Eur ir yra apie 18 proc. didesnės nei 2020 m. tuo pačiu 

laikotarpiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pajamų struktūra (tūkst. Eur) 
2019 m. 

I pusmetis 

2020 m. 

I pusmetis 

2021 m. 

I pusmetis 
Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugų 
pajamos 

1 469 2 585 5 858 

Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų 

daiktų pardavimo pajamos 
2 088 1 817 1 886 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo pajamos 1 77 107 

Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto 

administravimo ir pardavimo pajamos 
  571 

Kitų veiklų pajamos 8 17 44 

Valstybės nekilnojamojo turto valdymo pajamos 252 195 763 

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimo ir koordinavimo pajamos 251 345 483 

Skolų valstybei išieškojimo ir administravimo pajamos 541 302 183 

Iš viso: 4 610 5 338 9 895 

Sąnaudų struktūra (tūkst. Eur) 
2019 m. 

I pusmetis 

2020 m. 

I pusmetis 

2021 m. 

I pusmetis 
Darbo užmokesčio sąnaudos 2 130 2 858 3 490 

Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos 1 008 1 877 2 253 
Kitos sąnaudos 1 261 1 422 3 279 

Kompensuojamos sąnaudos (674) (702) (587) 

Iš viso: 3 725 5 455 8 435 

4 610
5 338

9 895

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Pajamų pokytis, tūkst. Eur

Pajamos

3 725
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Sąnaudų pokytis, tūkst. Eur
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Įmonės rodikliai  
2019 m. 

I pusmetis 

2020 m. 

I pusmetis 

2021 m. 

I pusmetis 

Pelno ( nuostolių ) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur ) 

Pardavimo pajamos 4 580 5 290 9 822 

Pardavimo savikaina (3 017) (4 397) (6 562) 
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 563 893 3 260 

Bendrosios ir administracinės paskirties sąnaudos (708) (1 058) (1 874) 

Kitos veiklos rezultatai    
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 18 32 26 

Kitų palūkanų ir panašios pajamos 12 16 48 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos    

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 885 (117) 1 460 

PELNO MOKESTIS 6 15 26 
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 891 (102) 1 486 

EBITDA (pelnas prieš mokesčius + amortizacija ir nusidėvėjimas)  1 888 1 748 3 687 

Balanso rodikliai (tūkst. Eur) 

Turtas (tūkst. Eur) 

ILGALAIKIS TURTAS 176 435 267 144 336 665 

Nematerialus turtas 61 207 357 

Materialus turtas 170 745 263 447 333 680 
Finansinis turtas 5 589 3 434 2 545 

Kitas ilgalaikis turtas (atidėtojo mokesčio turtas) 40 56 83 

TRUMPALAIKIS TURTAS 110 349 141 402 129 909 
Atsargos 69 551 79 534 62 475 

Per vienerius metus gautinos sumos 4 381 7 240 7 277 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 417 54 628 60 157 

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS  754 870 525 

TURTO IŠ VISO 287 538 409 416 467 099 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai (tūkst. Eur) 

NUOSAVAS KAPITALAS 177 910 271 675 341 688 

Įmonės savininko kapitalas 4 982 4 982 4 871 
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas 171 413 266 169 334 701 

Rezervai 623 626 630 

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 892 (102) 1 486 
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 379 504 3 586 

ATIDĖJINIAI 25 25 39 

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 109 214 137 196 120 932 
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 28 452 47 175 54 608 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 80 762 90 021 66 324 

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 10 16 854 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 287 538 409 416 467 099 

 

Finansiniai rodikliai  
2019 m. 

I pusmetis 

2020 m. 

I pusmetis 

2021 m. 

I pusmetis 
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pajamos), % 19,34 (1,91) 15,02 

Savininko grąža (grynasis pelnas / Įmonės savininko kapitalas), % 17,90 (2,05) 30,51 
EBITDA pelningumas (EBITDA / pajamos), % 40,95 32,75 37,26 

Einamojo likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) 1,37 1,57 1,96 

Nuosavybės koeficientas (nuosavas kapitalas / turtas) 0,62 0,66 0,73 
Skolos – nuosavybės koeficientas (mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / nuosavas kapitalas)   0,35 

Kadangi Įmonė yra įsteigta iš valstybės turto, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įsteigtą 

turtą valdo, naudoja bei disponuoja patikėjimo teise, skaičiuojami pelningumo, likvidumo, apyvartumo bei mokumo 

rodikliai. Kiti rodikliai, atsižvelgiant į Įmonės veiklą, yra neinformatyvūs, todėl jie neskaičiuojami. 
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2021 m. I pusmečio balanso duomenimis, Įmonės valdomas turtas buvo 467 099 tūkst. Eur, 2020 m. I pusmečio 

balanso duomenimis – 409 416 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, Įmonės valdomas turtas padidėjo 57 683  tūkst. 

Eur. Įsipareigojimai, 2021 m. I pusmečio balanso duomenimis, sudarė 120 932 tūkst. Eur, o 2020 m. I pusmečio – 137 196 

tūkst. Eur.  

Nuosavo kapitalo dydis 2020 m. I pusmetį buvo lygus 271 675 tūkst. Eur, o 2021 m. I pusmetį – 341 688 tūkst. 

Eur. Šį pokytį labiausiai lėmė centralizuotai valdomo valstybės turtą atitinkančio kapitalo padidėjimas. 

Lentelėje „Finansiniai rodikliai“ pateikti duomenys rodo, kad einamojo likvidumo koeficientas 2021 m. I pusmetį 

kiek padidėjo ir sudaro 1,96. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonė, tikėtina, laiku vykdys trumpalaikius įsipareigojimus. 

Įprastai koeficiento reikšmė svyruoja tarp 1,2 ir 2. Tiek 2020 m. I pusmetį, tiek ir 2021 m. I pusmetį Įmonės einamojo 

likvidumo koeficientas nėra mažesnis už saugumo ribą – 1,2. Todėl Įmonės likvidumo būklę galima vertinti teigiamai. 

Nuosavybės koeficientas 2021 m. I pusmetį kiek padidėjo, palyginus su 2020 m. I pusmečiu, ir yra lygus 0,73. 

Apskaičiuotas koeficientas palygina nuosavo kapitalo dydį su viso Įmonės turtu. Koeficiento reikšmė rodo, kiek kartų 

Įmonės turtas yra didesnis už jos nuosavą kapitalą.  

Skolos: nuosavybės koeficientas parodo viso nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų dydį, santykis tarp skolų ir nuosavo 

kapitalo atskleidžia Įmonės kapitalo struktūrą. 2021 m. I pusmečio rodiklio reikšmė 0,35 rodo, kad Įmonės finansų politika 

nėra agresyvi, kadangi Įmonė nesinaudoja ženkliomis skolintomis lėšomis, kas mažina Įmonės veiklos rizikingumą. Įmonės 

būklė mokumo atžvilgiu laikoma gera. 
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Grynasis pelningumas apibūdina visos Įmonės veiklos efektyvumą. 2021 m. I pusmetį Įmonės pardavimai 9 896 

tūkst. Eur ir grynasis pelnas 1 486 tūkst. Eur pasiekė 15,02 proc. grynąjį pelningumą. Didesnė rodiklio reikšmė rodo geresnę 

visų Įmonės sąnaudų kontrolę. 

2021 m. I pusmečio EBITDA pelningumo rodiklis, lyginant su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo nuo 32,75 proc. iki 

37,26 proc. 

Investicijos 

2021 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto, atitinkančio savininko kapitalą, už 277 tūkst. Eur.  

Ilgalaikis turtas 2021 metais  
Suma, 

tūkst. Eur 

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimai, iš jų: 177 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  177 

  

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimai, iš jų: 100 

            Programinė įranga 7 

            Programinė įranga, įsigyta iš ES lėšų 93 

2021 m. Įmonė planuoja įsigyti: materialaus ilgalaikio turto (su kompiuteriais susijusi įranga) už 20 tūkst. Eur, 

ilgalaikio nematerialaus turto (informacinių sistemų kibernetinių grėsmių ir incidentų stebėjimo sistema, informacinių 

sistemų privilegijuotų naudotojų ir išorės tiekėjų prisijungimų bei atliekamų veiksmų kontrolės sistema, pažeidžiamumų 

skenavimo sistema, programinė įranga ir licencijos) už 480 tūkst. Eur.  

Investiciniam turtui priskiriamas nuosavo kapitalo dalį atitinkantis turtas, kuris yra naudojamas valstybės 

institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir perduotas Įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 
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Vykdomi nekilnojamojo turto plėtros projektai: 

Eil. 

Nr. 
Strateginis projektas / programa Statusas Apimtis 

Preliminarus 

biudžetas, 

tūkst. Eur 

Atlikti darbai 2020 m.  

Numatoma 

įgyvendini

mo data 

1 
Reabilitacijos centro Karaimų g. 73a, Trakuose rekonstrukcijos 
projektas 

pasirašyta rangos 

sutartis  
2 665 4 903 

Projektavimas pabaigtas, gautas SLD. 2021 03 22 pasirašyta rangos sutartis. Pradėti 
paruošiamieji rangos darbai.  

2022 II Q 

2 
Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato 

Sietyno g. 24 Vilniuje statybos projektas 

vyksta rangos 

konkursas 
9 763 15 800 

Projektavimas baigtas,  ir 2021 02 08 gautas statinio bendrosios ekspertizės aktas, 

2021 06 07 gautas SLD. Pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros, 

pradedami rengti pirkimo dokumentai techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus 

paslaugų pirkimui. 

2022 IV Q 

3 
Ligoninės pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje kapitalinio remonto 

projektas 

vykdomi rangos 

darbai 
4 118 4 718 

2020 10 20 pasirašyta rangos sutartis dėl ligoninės pastato kapitalinio remonto 

darbų. Vykdomi rangos darbai, 2021 06 viso atlikta 47,66 %. Rangos darbų metu 

atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų dėl ligoninės poreikio pasikeitimo ir dėl 
techninio darbo projekto pakeitimo.  

2021 IV Q 

4 
Specialiosios paskirties pastato (priešgaisrinio depo), R. Jankausko g. 

2, Vilniuje, rekonstravimo projektas 

vykdomi rangos 

darbai 
1 515 3 030 

2020 12 14 pasirašyta rangos sutartis dėl gaisrinės pastato rekonstrukcijos darbų. 

Vykdomi rangos darbai, 2021 06 viso atlikta 13,6 % 
2022 I Q 

5 
Administracinės paskirties pastato, Laisvės pr. 79a, Vilniuje, 

kapitalinio remonto projektas 

vykdomi rangos 

darbai 
697 808 

2020 04 23 pasirašyta rangos sutarties“ dėl administracinių patalpų kapitalinio 

remonto. Dėl techninio darbo projektų klaidų ir poreikių pasikeitimo pasirašytas 

papildomų darbų ir termino pratęsimo susitarimai su Rangovu. Atlikta 69,5 proc. 
rangos darbų.  

2021 IV Q 

6 

Pastato garažo ir administracinės paskirties patalpų, Elektrėnų g. 12, 

Kaune, rekonstravimas ir paskirties keitimas į specialiosios paskirties 
pastatą projektas 

vykdomi rangos 

darbai 
1 103 1 529 

2020 07 27 pasirašyta rangos sutartis su dėl gaisrinės pastato rekonstrukcijos darbų. 
2021 06 atlikta 62 % rangos  darbų. Atsirado papildomų darbų poreikis dėl poreikio 

ant žemės įrengti vėdinimo įrangą, perkelti dūmų šalinimo ortakius nuvesti iki 

bokšto (toliau nuo gyvenamojo namo), galingesnio generatoriaus įrengimo ir kt.  

2021 III Q 

7 Vilniaus kongresų centras 
Projektavimo 

sutartis sustabdyta 
19 000 41 373   

Parengtas rekonstrukcijos ir kapinių teritorijos techninis projektas, pritarta 
techniniam projektui ir bendriesiems statinio rodikliams, gautas bendrosios 

ekspertizės aktas. Susiderintas susitarimas dėl projektavimo sutarties sustabdymo 4 

2023 IV Q 
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mėn. iki 2021 09 21. Dėl statybos leidimo etapo sutartis bus atnaujinta, kai LRV 

priims sprendimus dėl tolimesnio projekto vykdymo ir viešos komunikacijos. 

8 
Susisiekimo komunikacijos – kelio Tauragės rajone, Sakalinės 

kaime, rekonstravimas 

baigti rangos 

darbai, atsirado 

papildomų darbų 

poreikis 

1 300 876 

Užbaigti Sakalinės kelio rangos darbai. 

Gautas LK papildomas prašymas dėl projekto atnaujinimo – dalies kelio 
praplatinimo darbų. 

2020 III Q 

9 
Administracinės paskirties pastato, esančio T. Ševčenkos g. 13, 

Vilniuje, rekonstravimas  

vyksta rangos 

darbai 
6 310 10 724 

2020 08 17 pasirašyta rangos sutartis dėl administracinio pastato T. Ševčenkos g. 

13, Vilniuje, rekonstrukcijos. Vykdomi rangos darbai 2021 06 viso atlikta 24 %. 

2021 06 30 pasirašyta sutartis dėl slaptos dalies darbų atlikimo. Minėtoje sutartyje 
VĮ Turto bankas atlieka finansavimo funkcijas, darbus prižiūri ir priima LR 

Vadovybės apsaugos tarnyba. 

2022 III Q 

10 Pastato, esančio Naujoji g. 2, Alytuje, atnaujinimas (modernizavimas) darbai baigti 2 906 276 Rangovas baigė darbus. Turi pateikti ETPT. 2021 II Q 

11 
Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato antžeminės stovėjimo 

aikštelės Kauno g. Klaipėda statyba 

vyksta rangos 

darbų pirkimo 

procedūra 

5250 4 300 

Parengta Klaipėdos AVPK antžeminės stovėjimo aikštelės techninio projekto 

korektūra (A laida) ir suderinta su Policijos departamentu. Paskelbtas rangos 
konkursas ir 2021 06 08 gauti dviejų tiekėjų pasiūlymai. Vienas pasiūlymas 

neatitinka reikalavimų, kita viršino maksimalią konkurso kainą. 

2022 IV Q 

12 
Administracinio pastato, esančio Lukiškių g. 2, Vilniuje, statinio 
dalies kapitalinio remonto projektas 

baigiamas 

projektavimas, 

rengiami 

dokumentai rangos 

darbų pirkimui 

8 882 876 

Parengtas ir suderintas patalpų kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

(perdangos įrengimas), įvykdytas rangos darbų  konkursas ir pasirašyta sutartis su 
rangovu. Vyksta II ir IV a. remonto darbai ir bus tęsiami parkingo remonto darbai 

pagal TDP. 

2021 IV Q 

13 
Pastato, esančio L. Sapiegos g. 12, Kaune, atnaujinimas 

(modernizavimas) 

baigti rangos 

darbai 
1 521 690 Baigti rangos darbai. 2021-04-06 darbai priduoti valstybinei komisijai. 2021 II Q 

14 Pastato, esančio Naujoji g. 2, Alytuje, atnaujinimas (modernizavimas) 
vykdomi rangos 

darbai 
2 906 276   

Suderintas ir pasirašytas susitarimas dėl papildomų darbų (šiaurinės pusės langų 

keitimas) ir rangos darbų pratęsimo, pasirašytas statybvietės perdavimo aktas, 

atlikta beveik 80 % rangos darbų. 

2020 II Q 

15 
Pastato, esančio Vasario 16-osios g. 16-6, Tauragėje, atnaujinimas 
(modernizavimas) 

baigti rangos 

darbai, gautas 

statybą leidžiantis 

dokumentas 

1 200 270 
Pastatas priduotas valstybinei komisijai, pateikti dokumentai ir gautas statybų 
užbaigimo aktas. Pašalinti defektai. 

2020 II Q 

16 
Administracinės paskirties pastato P. Cvirkos g. 7 Rokiškyje 
modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 068 933 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Parengti projektiniai pasiūlymai. Derinamas 
parengtas techninis darbo projektas. 

2022 III Q 

17 
Administracinės paskirties pastato Gedimino per. 29, 31 Vilniuje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
8 086,2 5 710 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Dalinai parengti projektiniai pasiūlymai. Vyksta 

jų tikslinimas dėl pasikeitusių naudojo poreikių. 
2022 III Q 
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18 
Administracinės paskirties pastato Lukiškių g. 2 Vilniuje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
9 175,14 4 575 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Parengti projektiniai pasiūlymai. Pradėta rengti 

techninė užduotis. 
2022 III Q 

19 
Administracinės paskirties pastato A. Jakšto g. 1 Vilniuje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
2 919 2 017 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Suderinti ir  patvirtinti projektiniai pasiūlymai. 

Išimtos projektavimo sąlygos, suderinta techninė užduotis. Dirbama su techniniu 
darbo projekto rengimu. 

2022 III Q 

20 
Administracinės paskirties pastato A. Vivulskio g. 11 Vilniuje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
3 104 2 142 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Suderinti ir  patvirtinti projektiniai pasiūlymai. 
Išimtos projektavimo sąlygos, suderinta techninė užduotis. Dirbama su techniniu 

darbo projekto rengimu. 

2022 III Q 

21 
Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 28 Marijampolėje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
2 322 1 546 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Parengti projektiniai pasiūlymai. Rengiama 

techninė užduotis. 
2022 III Q 

22 
Administracinės paskirties pastato Jovarų g. 3, Kaune 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 933,43 1 467 Pasirašyta projektavimo sutartis. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2022 III Q 

23 
Administracinės paskirties pastato Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
6 650 3 777 Pasirašyta projektavimo sutartis. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2022 III Q 

24 
Administracinės paskirties pastato J. Jablonskio g 30, Anykščiuose 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 115,8 851 Pasirašyta projektavimo sutartis. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2022 III Q 

25 
Administracinės paskirties pastato Naikupės g. 27a, Klaipėdoje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 776,32 1 629 Pasirašyta projektavimo sutartis. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2022 III Q 

26 
Administracinės paskirties pastato S. Nėries g. 4, Klaipėdoje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 746,37 1 063 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Parengti projektiniai pasiūlymai. Rengiamas 

techninis darbo projektas. 
2022 III Q 

27 
Administracinės paskirties pastato Atgimimo g. 24, Ignalinoje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
1 195 937 Pasirašyta projektavimo sutartis. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2022 III Q 
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28 Administracinės paskirties pastato Ozo g. 4, Vilniuje modernizavimas 
vyksta 

projektavimo 

pirkimas 

3 097 1 550 Parengti pirkimo dokumentai projektavimo paslaugoms. 2022 III Q 

29 
Administracinės paskirties pastato Vytenio g. 7, Vilniuje 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimo 

pirkimas 

2 173 1 603 Parengti pirkimo dokumentai projektavimo paslaugoms. 2022 III Q 

30 
Administracinės paskirties pastato Geležinio Vilko g. 3a, Vilniuje 

modernizavimas 

Sustabdytas 

projektas 
2 247 1 530 Projekto planuojama nevykdyti. 2022 III Q 

31 
Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
4 510,44 3 472 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Parengti projektiniai pasiūlymai. Rengiamas 

techninis darbo projektas. 
2022 III Q 

32 
Administracinės paskirties pastato A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaune, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
4 094,55 2 032 Pasirašyta projektavimo sutartis. Vyksta projektinių pasiūlymų rengimas. 2022 III Q 

33 
Administracinės paskirties pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, 

modernizavimas 
sustabdytas 10 850,7 6 664 

Pasirašyta projektavimo sutartis. Vyksta projektinių pasiūlymų rengimas. Dėl 
Energetikos ministerijos pateiktų poreikių, buvo sustabdyta projektavimo sutartis. 

Išsiaiškinus naujus poreikius ir jų įgyvendinimo galimybes bus tęsiamas 

projektavimas.  

2022 III Q 

34 
Administracinės paskirties pastato V. Kudirkos g. 3, Radviliškyje, 

modernizavimas 

projektavimo 

pirkimo 

procedūros 

806 410 Projektavimo konkursas neįvyko. Iš naujo pradėtos pirkimo procedūros. 2022 III Q 

35 
Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 265, Šiauliuose, 

modernizavimas 

vyksta 

pasiruošimas 

projektavimo 

procedūroms 

843 693 

Projektą planuojama įgyvendinti ETPT modeliu (projektavimas ir ranga vienu 

etapu). Pasirašyta bendradarbiavimo ir konsultavimo sutartis su advokatų kontorą ir 
kitais partneriais. 

2022 III Q 

36 
Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 24, Klaipėdoje, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimo 

pirkimo 

procedūros 

1 298,28 883 
Projektavimo pirkimas per CPO neįvyko. Padidinus projektavimo biudžetą, 

pakartotinai skelbiamas pirkimas. 
2022 III Q 

37 
Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 24a, Klaipėdoje, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimo 

pirkimo 

procedūros 

251,01 294 
Projektavimo pirkimas per CPO neįvyko. Padidinus projektavimo biudžetą, 

pakartotinai skelbiamas pirkimas. 
2022 III Q 
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38 
Administracinės paskirties pastato Kęstučio g. 2, Šilutėje, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimo 

pirkimo 

procedūros 

900,59 798 
Projektavimo pirkimas per CPO neįvyko. Padidinus projektavimo biudžetą, 

pakartotinai skelbiamas pirkimas. 
2022 III Q 

39 
Administracinės paskirties pastato Šv. Gertrūdos g. 4, Kaune, 

modernizavimas 

vyksta 

projektavimas 
2 171,65 1 680 

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo konkursas 

įvykdytas, pasirašyta rangos sutartis. Šiuo metu ruošiama sutartis. 
2022 III Q 

40 
Administracinės paskirties pastato Ežero g. 17, Šiauliuose, 

modernizavimas 

vyksta 

pasiruošimas 

projektavimo 

procedūroms 

4 365,87 3 145 

Projektą planuojama įgyvendinti ETPT modeliu (projektavimas ir ranga vienu 

etapu). Pasirašyta bendradarbiavimo ir konsultavimo sutartis su advokatų kontorą ir 
kitais partneriais. 

2022 III Q 

Bendrai apimtis, m2 146 536       

Bendrai apimtis, km. 1 300       

Bendra vertė, tūkst. Eur 100 201     
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Investicijų planas 

2021 m. birželio mėn. 1 d. Įmonės valdyba nutarimu Nr. SK2-60 patvirtino 2022-2031 m. investicijų planą, 

kuriame: 

• Centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo investicijų tikslas – 2030 m. centralizuotai valdyti neperteklinį 

AVNT portfelį, kurio ne mažiau kaip 85 proc. sudarytų geros būklės AVNT, naudojamas valstybės įstaigų 

funkcijoms atlikti. 

Centralizuotai valdomo AVNT portfelis yra perteklinis. Įgyvendinant anksčiau nurodytą tikslą, 

centralizuotai valdomą AVNT portfelį per 10 metų bus siekiama sumažinti iki 481 tūkst. kv. m. 

(neįskaitant dar nepatvirtintų naujų įsigijimų, kurie galėtų sudaryti 35 000 kv. m.). AVNT portfelį 

sumažinus nuo 676 tūkst. kv. m. iki 481 tūkst. kv. m., jo metiniai išlaikymo kaštai (komunalinės išlaidos) 

sumažėtų apie 4,9 mln. eurų ( 29 proc.).  

• 2022–2023 m. daugiausia dėmesio bus skiriama energinio efektyvumo didinimo projektams įgyvendinti pagal 

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 

m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 

patvirtinimo“. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pateikta paraiškų dėl 30 pastatų energinio efektyvumo 

didinimo. Šiuos pastatus ketinama atnaujinti skiriant lėšų jų vidaus atnaujinimui ir galimam patalpų 

perplanavimui finansuoti. 2022–2031 m. investicijų prioritetai nurodyti lentelėje. 

2022–2031 metų investicijų prioritetai 

Projekto pavadinimas 
Plotas  

(tūkst. kv. m) 

Investicijos 

(tūkst. Eur) 
Laikotarpis 

2021–2023 m. modernizacija 77 49 434 2021–2023 m. 

VMI ir Vilniaus AVMI būstinės Vilniaus mieste įsigijimas 12 33 215 2021–2023 m. 

    

Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, 

statyba 
21 45 705 2021–2024 m. 

    

T. Ševčenkos g. 13, Vilnius atnaujinimas pritaikant pastatą Lietuvos 

Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos reikmėms 
5 2 372 2021–2022 m. 

Goštauto kompleksas Vilniuje 35 49881 2022–2024 m. 

Jūros g. 1, Klaipėda atnaujinimas pritaikant objektą Klaipėdos m. teismų 

būstinei 
5 20 000 2022–2026 m. 

J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius naujo pastato įsigijimas Laboratorijų korpuso 

statybai pagal Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 

poreikius 

3 12 500 2022–2025 m. 

Vytenio g. 1, Vilnius atnaujinimas pritaikant objektą Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybai 
3 2 311 2022–2024 m. 

Pamėnkalnio g. 27/Vinco Kudirkos g. 15, Vilnius atnaujinimas pritaikant 

Valstybės kontrolės dabartines patalpas naujiems Valstybės kontrolės 

poreikiams 

4 3 578 2022–2024 m. 

Mindaugo g. 12, Vilnius atnaujinimas pritaikant objektą įvairių biudžetinių 

įstaigų poreikiams 
13 3 256  2022–2023 m. 

Smulkūs projektai 2022–2023 m. 5 1 292 2022–2023 m. 

2023–2025 m. modernizacija 22 19 481 2023–2025 m. 

2025–2027 m. modernizacija 62 44 756 2025–2027 m. 

2028–2030 m. modernizacija 58 40 913 2028–2030 m. 

2031–2034 m. modernizacija  4125 2031– 

Iš viso: 325 332 819  

Bendra preliminari 10 metų AVNT atnaujinti reikalingų investicijų suma – apie 332 819 tūkst. Eur. 

Atsižvelgiant į žaliąjį kursą ir pasiteisinusią 2021–2023 m. energetinio efektyvumo didinimo programą, 10 metų 

investicijose rodomos analogiškos VIPA administruojamos programos su tokiomis pačiomis finansavimo sąlygomis.  

  



 

 

 

Valstybės įmonė Turto bankas  
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IV SKYRIUS 

SKAIDRUMAS 

Įmonės veikla vykdoma maksimaliai viešai ir teikiant prioritetą visuomenės interesams. Darbuotojai vengia 

asmeninių ir viešųjų interesų konflikto, nesiekia asmeninės naudos. Įmonėje galioja Įmonės darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Įmonėje aprašas, patvirtintas 2015 m. gegužės 12 d. 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-94. 

Įmonėje netoleruojamas kyšininkavimas, piktnaudžiavimas pareigomis, prekybos įtaka, protekcionizmas, 

nepotizmas ir sukčiavimas. Įmonėje galioja Nulinės tolerancijos korupcijai politika, patvirtinta 2017 m. kovo 15 d. 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-54. 

Įmonėje taikoma veiksmingos priemonės, užtikrinančios, kad visi viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai, 

laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų. Įmonė nepripažįsta 

sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. Įmonėje galioja Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. sausio 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-8. 

Įmonė vadovaujasi Valstybės ir savivaldybių įstatymo bei 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, 

dėl Įmonės veiklos ataskaitoje pateiktos informacijos.  

Įmonė savo internetiniame puslapyje viešai skelbia nustatytus Įmonės tikslus ir uždavinius, finansinius ir kitus 

veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, Įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę 

algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus.  

Įmonė kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai 

institucijai informaciją apie atliekamas funkcijas, kurias Įmonė įpareigota atlikti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų 

įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis. 

Atskleidžiama informacija objektyviai atspindi Įmonės veiklos pobūdį, esamas ir tolesnes Įmonės veiklos kryptis, 

uždavinius ir tikslus, veiklos rezultatus ir laimėjimus.  

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymais, dėl verslo valdymo sistemos diegimo, didelio kiekio perimto centralizuotai valdyti 

turto bei sudėtingos specialiųjų įsipareigojimų apskaitos 2020 m. Įmonė neturėjo pajėgumų Tarptautinių apskaitos standartų 

diegimui, tad 2020 m. apskaitą tvarkė pagal Verslo apskaitos standartus.  

Metinių finansinių rinkinių auditas atliekamas išorės audito. Veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkiniai ir 

nepriklausomo auditoriaus išvada skelbiamos viešai interneto svetainėje Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių apraše nustatytais terminais. 

Įmonės skelbiamos ataskaitos bei viešinami duomenys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 nuostatoms. Yra viešinama kita su Įmonės veikla susijusi 

informacija. 

Atviri duomenys  

 Atviri duomenys − tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad 

būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui ( https://www.turtas.lt/lt/administracine-

informacija/atviri-duomenys/). 

Visais čia skelbiamais duomenims galima naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, 

adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant 

naudojimo tikslų pobūdžio), jei: 

• laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 

• neklaidinami vartotojai dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo 

pobūdžio, nekeičiamas duomenų tikrumas ir nesudaromos kitos sąlygos, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami; 

• nurodomas pirminis informacijos šaltinis (Įmonė), pageidautina – su aktyvia nuoroda ( www.turtas.lt ). 
 

 

Generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. 
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