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Įvadas

Norsnuotada,kaibuvoatkurtaLietuvosvalstybėsnepriklausomy-
bė,einajautrečiasdešimtmetis,tačiaunuosavybėssantykiųtransforma-
vimoLietuvojeprocesasdarnetapopopuliarusmokslodarbųtyrinėjimo
objektas.Paminėtina tikA.Šimėnomonografija „Ekonomikosreforma
Lietuvoje“2,taippatV.Obrazcovoirbendraautoriųmonografija3,kurio-
senagrinėjamibendriejipirminioprivatizavimoaspektai.Atskirinuosa-
vybėssantykiųtransformavimoprocesofragmentai–daugiausiažemės
ūkio įmoniųprivatizavimo–aptartiVilniauspedagoginiouniversiteto
mokslininkųišleistojekolektyvinėjemonografijoje„Lietuvosūkiotrans-
formacija 1990–2005 metais“4. Nuosavybės transformavimo ir ūkio
reformosprocesopolitiniusaspektus,įtvirtinantLietuvosnepriklauso-
mybę,apžvelgėG.Vagnoriusknygoje„Valstybėskūrimas–misija(ne)
įmanoma“5irS.Vaitkevičiusstraipsnyje„Ministrųkabinetųįnašasįūkio
reformas“6.Straipsnyjenagrinėjama1990–1992m.dirbusiųvyriausy-
bių,kuriomsvadovavoD.Prunskienė,G.VagnoriusirA.Abišala,veikla
beipateikiamitosveiklosvertinimai.

Atsižvelgdami į atliktų tyrimų apimtį, šios studijos autoriai kelia
tiksląjuospapildyti–kompleksiškaiišanalizuotiprivačiosnuosavybės
teisėsatkūrimo,valstybėsturtoprivatizavimoirįmoniųveiklosorgani-
zavimo ideologinius,politinius, teisinius ir vadybiniusaspektusbei jų
įtakąLietuvosnepriklausomybėsįtvirtinimuiirtolesneiLietuvossocia-
linei-ekonomineiraidai.

Studijojetiriamos1989–1992m.rengtosnuosavybėssantykiųper-
tvarkymoprogramos,metodikos,teisėsaktųprojektųrengimoproceso
dokumentaiir,žinoma,teisėsaktai(LietuvosRespublikosįstatymai,Vy-
riausybėsirkitųvalstybėsinstitucijųnutarimai),kuriuosebuvoįgyven-
dintosnuosavybės transformavimo idėjos.Tačiaudaugiausiadėmesio

2 ŠimėnasA.Ūkio reforma Lietuvoje.Vilnius:Pradai,1996.
3 ObrazcovasV.,SavasE.S.,JančiauskasE.E.Valstybės ir savivaldybių turto valdymas ir priva-

tizavimas: teorija ir praktika.1knyga.Vilnius:Lietuvosteisėsuniversitetas,2003.
4 Ekonominėsirsocialinėspolitikosstudijos,t.2.Lietuvos ūkio transformacija 1990–2005 me-

tais.Vilnius:VPUleidykla,2006.
5 VagnoriusG.Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma.Vilnius,2010.
6 Vaitkevičiaus S. Ministrų kabinetų įnašas į ūkio reformas. Nepriklausomybės sąsiuviniai.

2012,1(1):21–36.
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busskiriamaLietuvosRespublikosVyriausybės,josaparato,ministeri-
jų,savivaldybių,privatizavimoinstitucijų,kuriosrealiaiveikėtransfor-
muodamosnuosavybėssistemą,veiklosanalizei.

Studijoje tiriamojo laikotarpio nuosavybės santykių pertvarkymo
problemosbuvoaktualiosnetikLietuvoje,betvisojeRytųEuropoje–
šalyse, išsivadavusiose išsocializmo.Tačiauekonomikosreformavimo
procesas nebuvo centralizuotas, kiekviena šalis veikė pasikliaudama
daugiausiasavošaliesekspertųparengtaismodeliais,kurieatspindėjo
kiekvienos šalies socialinio-ekonominio išsivystymo lygį bei politinio
procesoypatumus,todėl jie iškartotapomokslininkųtyrimųobjektu.
Mokslininkų tyrimai ir įžvalgos pirmiausia buvo pristatomos regioni-
nėse ir tarptautinėse konferencijose. Lietuvos, kuri šiek tiek anksčiau
ėmėsisavošaliesekonominėssistemosreformos,patirtisbuvonagrinė-
jamabeveikvisosetometomokslininkųstudijosebeimokslinėsekon-
ferencijose,kuriose tekodalyvauti iršiosstudijosautoriams.Lietuvos
nuosavybės santykių transformavimo principus ir metodus, išskirtinį
dėmesįskirdamipirminioprivatizavimometodologijai,pasiektiemsre-
zultatamsirjųkritiniamvertinimui,pateikėNiujorkouniversitetopro-
fesorius R. Frydmanas bei Kolumbijos universiteto teisės profesorius
A.Rapaczynskispecialiaitamdalykuiskirtojemonografijoje7.Vertinant
metodologiškai, reikšmingiausiu posocialistinės ekonomikos transfor-
mavimotyrimureikėtų laikytiB.Martinomonografiją8.Todėlstudijos
autoriaijaremsisvertindaminuosavybėssantykiųtransformavimopro-
cesąLietuvoje.

Iš gausaus tarptautinių konferencijų ir seminarų, kuriuose buvo
nagrinėjama ir teigiamai įvertinta Lietuvos privatizavimo koncepcija,
sąrašo, išskirtiniais galėtųbūti įvardyti šie tarptautiniai renginiai, ku-
riuosestudijosautoriaidalyvavoirskaitėpranešimus:

•	 Konferencija Prahoje 1991 m. liepą, kurią organizavo Vidurio
EuroposuniversitetasirkuriojedalyvavoVidurioirRytųEuropos
šaliųprivatizavimoekspertai, taippatVakarųEuropos šaliųbei
JAVmokslininkaiirkitųsričiųspecialistai;

7 FrydmanR.,RapaczynskiA.,EarleJohnS.The privatization process in Russia, Ukraine and 
Baltic states.CentralEuropianUniversityPress.Budapest,London,NewYork.1993,Vol.2.

8 MartinB.The Social and Employment Consequences of Privatization in Transition Economies:
Evidence and Guidelines,2000.
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•	 Tarptautinisseminaras1992m.birželįParyžiuje,VidurioirRytų
Europos šalių vadovaujantiems privatizavimo darbuotojams ir
ekspertams;

•	 EuroposvystymoirrekonstrukcijosbankobeiPHAREseminaras
1992m. liepos 13–15 dienomis Kopenhagoje. Šiame seminare
Lietuvos patirtis privatizavimo procese buvo nagrinėjama kaip
pavyzdyskitomsVidurioirRytųEuroposšalims.

•	 „Treuhandanstalt“organizuotakonferencijaprivatizavimoklau-
simais,įvykusi1992m.spalį,kuriojebuvonagrinėjamaVokieti-
josprivatizavimopatirtisirRytųEuroposšaliųprivatizavimoypa-
tumaibeipasiektirezultatai9;

•	 OCDE organizuota Vidurio ir Rytų Europos šalių konferencija
1992m.gruodįParyžiuje;

•	 OCDE1993m.balandžio1–4d.seminarasBudapešte.
Deja,nevisųkonferencijųmedžiagabuvopaskelbta,todėlšiojestu-

dijojebuspanaudotairmedžiaga,kuriadisponuojatikstudijosautoriai
kaiptiesioginiainagrinėjamolaikotarpioprocesųdalyviai10.

Studijojepaskelbtastyrimasgalibūtinaudingasekonominiųirtei-
siniųproblemų,kylančiųūkioreformavimoprocese,tyrinėtojams,taip
patstudentams,studijuojantiemsviešosiosnuosavybėsteisėsdalykąir
rengiantiemsbaigiamuosiusmagistriniusdarbus.

9 Privatizieren: miteinander in die Soziale Marktwirtschaft.Köln,Dt,Inst.-Verl.,1992.
10 VytautasPakalniškis–studijojeaprašomuojulaikotarpiuLietuvosRespublikosVyriausy-

bėsvicepremjeras,teisingumoministrasirCPKpirmininkas.StasysVaitkevičius–topačiu
laikotarpiuPrivatizavimoskyriausvadovas,CPKnarysirdaugumosVyriausybėsarMinist-
roPirmininkopotvarkiaissudarytųkomisijųbeidarbogrupiųteisėsaktųprojektųrengimo
nuosavybėssantykiųklausimaisvadovas.
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1. Nuosavybės santykių  
transformavimo  
ideologinės prielaidos

1.1. Socialistinės teisės ideologijos paveldas ir jo vaidmuo 
transformuojant nuosavybės teisės institutą

ŠiuolaikinėsLietuvosprivatinėsteisėsraidosbruožusišesmėslė-
mėXXa.lietuviųtautoskovadėlnepriklausomybės–dukartustekova-
duotisišokupacijosiratkurtiprarastąvalstybingumą.Lyginant1918ir
1990m.nepriklausomybėsgautąteisinįpaveldąciviliniųsantykiųreg-
lamentavimosrityje,būtinaatkreiptidėmesįįvienąesminįskirtumą–
1918m.Lietuvoskraštebuvoatsikratytasvetimosvalstybėsvaldžios,
betekonominėirūkiosankloda,kuriospagrindąsudarėprivatinuosa-
vybėirsutarčiųlaisvė,nebuvokeičiama.Išesmėsskirtingapadėtissusi-
klostė1990m.,kaiatkūrusnepriklausomybębuvokeičiamanetikoku-
pacinėvaldžia,betirtosvaldžiossocialistinėsideologijosprievartiniam
įtvirtinimui11primestateisinėsistema.Siekiantsocialistinėssantvarkos
ideologinių tikslų,buvobeatodairiškainaikinamaviskas,kassusijęsu
privačianuosavybe.NorssocializmasLietuvojepradėtasdiegti jauvė-
lesniame jo raidosetape ir agresyviausias jos idėjasbei apraiškas jau
buvoatmetusipatiRusija,pvz.,paveldėjimopagaltestamentąteisėspa-
naikinimąirpan.,tačiausvarbiausiassocializmoideologijospostulatas–
sustabdytilaisvosrinkosdėsniųveikimą–išliko,todėlsovietinėsokupa-
cijoslaikmetisbuvoypačnepalankusLietuvoscivilinėsteisėsplėtotei.
Pirmiausia buvo siaurinama civilinės teisės taikymo sritis, perkeliant
turtiniųsantykiųreglamentavimąįviešosiosteisėssritį.Todėllabiausiai
nukentėjoducivilinėsteisėsinstitutai–daiktinėteisė,kuriospagrindas
yraprivatinėsnuosavybėsteisė,irsutarčiųteisė.SSRSįstatymųleidybai,

11 AndriulisV.et al.Lietuvos teisės istorija.Vilnius:Justitia,2004,p.382.



1. Nuosavybėssantykiųtransformavimoideologinėsprielaidos  9

vykdančiai ideologinę užduotį, daiktinė teisė buvo nepriimtiniausia12.
Iš teisinės terminijos ir teisinio reglamentavimo įrankių sąrašo buvo
išbrauktinetikdaiktinėsteisės,betirprivatinėsnuosavybėsteisėster-
minai.Buvopripažintatikpačiosvalstybės,socialistiniųvisuomeninių
organizacijųirkooperatyvų(kolūkių)nuosavybėsteisė.Fiziniaiasme-
nys,kuriesocialistinėjecivilinėjeteisėjebuvovadinami„piliečiais“, taip
patgalėjobūtisavodarbopajamųirištųpajamųįgytoturtosavininkai.
Tačiaušinuosavybėsteisėsformanebuvolaikomasavarankiška,oišves-
tineišsocialistinėsnuosavybėsteisės,nesturtoįgijimopagrindasbuvo
vienas–darbopajamos.Todėl šinuosavybės teisėbuvovadinamane
privatine,oasmenine.Nuosavybėsteisėsturinysbuvoribotas–asme-
ninėnuosavybėgalėjobūtinaudojamatikasmeniniamsporeikiamsten-
kinti.Dėlšiospriežastiesirasmeninėsnuosavybėsteisėsobjektųratas
buvoapribotas. Jaisgalėjobūti tikasmeniniovartojimodaiktai.Be to,
buvoribojamasirtokiųdaiktųkiekis.Pvz.,šeimagalėjoturėtitikvieną
namą,kurioplotastaippatbuvoapribotas, tamtikrąnaminiųgyvulių
skaičių,buvonustatytilabaigriežtidraudimainaudotiasmeninęnuosa-
vybębetkokiamversluiirt.t.

Sutarties institutas socialistinėje civilinėje teisėjebuvo išlikęs, ta-
čiau jo taikymo sritis buvo taip pat nereikšminga. Sutarties funkcijos
ūkiosrityjebuvoikiminimumosusiaurintas.Pvz.,prekiųtiekimosutartį
ūkiosubjektaigalėjosudarytitiktada,kaiadministracinetvarkajaubuvo
apibrėžtosjųtarpusavioteisėsirpareigos,t.y.prekiųgavėjasįtrauktasį
atitinkamąplaną,kuriamenurodytastiekimolaikotarpis,tiekiamųpre-
kiųkiekis,jųasortimentasirkaina.Sutartisrealiaibuvopritaikomatik
fiziniųasmenų(tuometvadinamųpiliečiais)vartojimosantykiamsreg-
lamentuoti,ovalstybėsūkiosrityje,kuriospagrindiniaisubjektaibuvo
valstybinėsįmonės,civilineiteisineisutarčiaibuvoskirtatikpagalbinė
funkcija–įformintivadinamųjųdirektyviniųorganųpriimtusadminist-
raciniussprendimus–planus,jaisremiantispriimtusadministracinius
aktus,išduotaspaskyrasprekėmstiektiirpan.

Išteisminėspraktikosirmoksliniųtyrimųapyvartosišnykusdaik-
tineiteisei,sutarčiųteisėsdoktrinapraradometodologinįtolesnėsplė-
totėspamatą.Praradusdaiktinėsteisėsinstitutąirjospagrindą–priva-
tinęnuosavybę, išnykocivilinėsteisėsplėtrosprielaidosapskritai,nes
„civilinėsteisėssistema,kurinėrapastatytaantdaiktiniųteisiųsistemos

12 PakalniškisV.Nuosavybės teisėsdoktrina ir LietuvosRespublikos civilinis kodeksas. Ju-
risprudencija.2002,28(20):70–71.
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pamato, yra primityvi“13, nesugebanti visavertiškai atlikti savo funk-
cijos–užtikrinti tinkamącivilinėsapyvartossantykiųsunorminimą ir
žmogausteisiųbeilaisviųapsaugą.

Socialistinėscivilinėsteisėsnevisavertiškumaspasireiškėnetiknuo-
savybėsinstitutofunkcijųesminiuapribojimu,betir juridinioasmens–
ypačjuridiniųasmenų,užsiimančiųūkineveikla,teisiniosubjektiškumo
suvaržymais.Socialistinėcivilinėteisėjuridiniųasmenųneskirstėįpri-
vačiuosiusirviešuosius,todėlvisijuridiniaiasmenys,tarpjųirįmonės,
turėjotikspecialųjįcivilinįteisnumą.Tuometiniameciviliniamekodekse
buvonustatyta, kad sandoriai, sudarytiprieštaraujant juridinioasmens
tikslams, negalioja. Tai varžė įmonių ūkinės-komercinės veiklos laisvę,
tačiauužtikrinogalimybęgriežtaikontroliuoti,kadvalstybėsįmonėsne-
nukryptųnuoplaniniųužduočiųvykdymonetirtaisatvejais,kaiįmonės
veiklabuvonuostolinga.Tokiapadėtisbuvovisiškainepriimtinanaujai
Lietuvosekonomineipolitikai,todėlatkūrusnepriklausomybęreformuoti
juridinioasmensinstitutąLietuvosteisėkūraibuvonemažiausvarbunei
atkurtiprivačiosnuosavybėsteisėsinstitutą.

VakarųEuropojeXXa.viduryjesusiformavomodernėjančiuscivili-
niussantykiusatitinkantysnauji teisiniai-finansiniai instrumentai.Ta-
čiaubuvusiojeSSRSteritorijojeirteisėspraktikai,irmokslininkaibuvo
izoliuotinuovakarietiškųdoktrinų,todėlatkūrusnepriklausomybęLie-
tuvosekonomistaiirteisininkainebuvogeraipasirengęsukurtiirtaikyti
tokiusįstatymus,kuriejaubuvoVakarųEuroposvalstybėse.

1.2. Nuosavybės santykių pertvarkymo idėjos 
„perestroikos“ laikotarpiu
Nuosavybėssantykiųtransformavimobūtinumąirneišvengiamąva-

dinamosiosbendraliaudinės,arbavalstybinės,nuosavybėserospabaigą
supratone tikpažangiaimąstantysmokslininkai, bet irXXa.devintojo
dešimtmečioSSRSpolitinėvadovybė.Matydamaneišvengiamąsocialis-
tinėsūkiosistemoskrachą,jipradėjovadinamąją„perestroikos“politi-
ką,kuriosesminis tikslasbuvopaskatintikurtiskooperatyvus irkitus
asmeninėsnuosavybėspagrinduveikiančiasūkinesstruktūras.Lietuvos
mokslininkaiirpažangiojivisuomenėsdalisšįSSRSvadovybėsžingsnį
suvokėkaipgalimybęsukurtibent jauekonominęLietuvosnepriklau-
13 SklovskijK.I.Sobsvennost v graždanskom prave [PropertyintheCivilLaw].Мoskva:Delo,

2000,s.272.



1. Nuosavybėssantykiųtransformavimoideologinėsprielaidos  11

somoūkininkavimostrategiją,pagrįstąVakarųEuropojeirkitosecivi-
lizuotose pasaulio kraštuose pasiteisinusiais teisės, ekonominiais bei
finansiniais principais bei teisiniais įrankiais. Kadangi komandinė so-
vietinėekonomikabuvoparemtavalstybinėsnuosavybėssistema,todėl
svarbiausiasuždavinysbuvoparengtivalstybinėsnuosavybės teisinės
sistemosreformosprincipus,kurieleistųLietuvosūkiosistemąatribo-
tinuoSSRSūkiosistemos,padarytijąautonomišką.SavoruožtuLietu-
vosūkiosistemossubjektaitaippatturėjotaptisavarankiški.Priešingu
atveju, išsivadavusišSSRSkomandinėssistemos,kiltųgrėsmėsukurti
josmažesnę lietuviškąkopiją.TodėlnuopatpirmųjųekonominioLie-
tuvos savarankiškumo kūrimo koncepcijos dienų kaip viena iš pačių
svarbiausių tokio ekonominio Lietuvos savarankiškumo grandžių bei
teisinėssistemoselementųbuvoidentifikuojamanuosavybėssantykių
reforma.

Palankiai susiklosčius politinei padėčiai, Lietuvos ekonominio sa-
varankiškumo idėja virto viešai deklaruojamais Lietuvosnepriklauso-
mybės atkūrimo siekiais. Kad šį reformos scenarijų teks parengti bei
įgyvendintipatiemsirkadkonkrečiųpavyzdžių,kaipirkadageriausiai
atliktikokįnorsstrateginįsprendimą,užsienyjetikrainerasimeirgalu-
tiniusscenarijusbeisprendimustekspriimtitaippatpatiems,supratoir
1989m.dartuometinėsLietuvosVyriausybės(LSSRMinistrųTarybos)
sukurtųdarbogrupiųLietuvosekonominiosavarankiškumokoncepci-
joskūrėjai.DarikiKovo11-osiosaktopaskelbimo1990m.vasario12d.
įsigaliojoLSSRAukščiausiosiosTarybospriimtasNuosavybėspagrindų
įstatymas14,kurisįteisinofiziniųasmenų(tometošaltiniuosevadinamų
„piliečiais“)privatinęnuosavybę,fiziniųasmenų,susijungusiųįgrupes,
(juridinių asmenų) nuosavybę ir valstybinę nuosavybę. Ypač svarbu,
kadšiameįstatymepirmąkartąbuvonustatyta, jognuosavybėsteisės
subjektugalibūtibetkurisfizinisasmuoarfiziniųasmenųkolektyvas,
turintisjuridinioasmensteises.Taiatvėrėkeliąversloplėtraiirinvesti-
ciniamsprocesams.

14 LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios.1990,Nr.7-167.Šioįstatymoprojektą
parengėLietuvosTSRMinistrųTarybospirmininkopavaduotojosK.Prunskienėsvadovau-
jamadarbogrupė,kuriąsudarėtuometinėsvyriausybėsnariaiP.KūrisirR.Sikorskisbei
mokslininkaiD.Vidickienė,I.Sapažinskaitė,V.NavickasirV.Pakalniškis.
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1.3. Nuosavybės santykių transformavimo tikslai ir 
uždaviniai atkūrus nepriklausomybę 

Po1990m.kovo11-osiospradėjusrealiaiįgyvendintinuosavybės
santykiųtransformavimąįrinkosekonomikosšalyseįprastussantykius,
tekoįvertintinemažaiišoriniųirvidiniųveiksnių.Svarbiausiišjųbuvo:

•	 sovietinėsekonomikosžlugimoirkomandiniaisprincipaisparem-
tųūkinių-komerciniųsantykiųnatūralusnutrūkimassuvisomis
iš to išplaukiančiomisneigiamomispasekmėmis įmonėmsbei jų
darbuotojamsirLietuvaikaipvalstybeiapskritai;

•	 daugeliovalstybėsįmonių,tiesiogiaivykdžiusiųSSRSministerijų
iržinybųužsakymuskarineipramonei,neišvengiamastokiųuž-
sakymųpraradimasirdaliestokiųįmoniųvadovųbeidarbuotojų
nepasitenkinimasarnetpasipriešinimasLietuvosvaldžiosvyk-
domaipolitikai;

•	 SSRSpinigųkaipatsiskaitymoirmokėjimopriemonėsribojimas
Lietuvosrinkoje,ypačįsigyjantLietuvosturtą;

•	 SSRSkariniųdarinių irkitųrepresiniųstruktūrųbaziųveikimo
Lietuvosteritorijojerealybė;

•	 masinįpobūdįįgaunančios,visųpirma,žemėsūkiopriemoniųbei
technikos irkito turtovisuotinaipaplitusiossmulkiosvagystės,
kurios tautojebuvovadinamos tiesiogdalies savosukurtopro-
duktopasiėmimukartususimboliškupiniginiuatlyginimu;

•	 galimosekonominėsirkitokiossankcijosLietuvai,apsisprendu-
siaižengtinepriklausomybėskeliu;

•	 būtinybėatkurtiišlikusiąnuosavybę,neteisėtaiišLietuvospilie-
čiųnusavintą1940m.;

•	 būtinybėrestruktūrizuotiLietuvosūkį,atsisakytitoūkioorienta-
cijostenkintiSSRSkarinio-pramoniniokompleksointeresusirpa-
dėtipirminiuspagrindusšiamūkiuisurastisavovietąEuroposir
pasaulioūkiosistemoje;

•	 persitvarkymasišvadinamojonatūralausūkioprincipaisveikian-
čių, išimtinai administraciniaisprincipaisvaldytų įmonių (ypač
kolūkiųirtarybiniųūkių,paremtųbeveikuždarapaslaugųsriti-
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mi) įvisuotinaipriimtasspecializuotas,aukštesniodarbonašu-
mo principais, komerciniais pagrindais veikiančias ir Europos
teisėsprincipaisfunkcionuojančiasįvairiųrūšiųįmones;

•	 būtinybėreguliuotinatūraliųįmonių-monopolijųveiklą.
KadangiLietuvoje,kaipirkitosebuvusiosSSRSrespublikose,vyravo

absoliučiaivalstybinėvisonekilnojamojoturto(žemės,įmoniųturtobei
kitųgamybospriemonių)irdidžiosiosdalieskilnojamojoturtonuosa-
vybė,įvertinantišoriniusveiksniusirvidinesšaliesspecifinesypatybes,
buvobūtinaparengtinuosavybėssantykiusreglamentuojančius teisės
aktųprojektus,sukurti tokiemssantykiams įgyvendinti irkontroliuoti
reikiamasvadybinesstruktūrasbeiparinktijosstruktūromsreikiamus
specialistus.Nuosavybės santykių reformabuvo įgyvendinama šiomis
pagrindinėmiskryptimis:

•	 atskirųrūšiųįmoniųveikląreglamentuojančiųįstatymųįdiegimas;
•	 lygiateisėįvairiųnuosavybėsrūšiųįmoniųkonkurencijairneefek-
tyviaiveikiančiųįmoniųbankrotoprocedūrųįstatymųįgyvendi-
nimas;

•	 išlikusionekilnojamojoturtogrąžinimas;
•	 žemėsreforma;
•	 valstybinioturtopirminisprivatizavimas;
•	 žemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimas;
•	 valstybinisgyvenamųjųpatalpų(butų)privatizavimas;
•	 administraciniųirbaudžiamųjųteisėsnormųparengimasasme-
nims,padariusiemsnusikaltimusirnusižengimusprivatinėsnuo-
savybėssrityje.

Pagrindinėnuosavybėssantykiųsistemosreformosašisbuvovals-
tybės turto privatizavimas. Perėjimas nuo valstybinės prie privačios
nuosavybėsteiseparemtosekonominiųsantykiųsistemosbuvopagrįs-
tas aksioma, jogprivatinėsnuosavybėsprincipaispagalVakarųEuro-
pos standartus veikiančios įmonės neišvengiamai užtikrins geresnius
efektyvumorodikliusirekonominębeisocialinęvisuomenėspažangą15.

15 ErlichJ.,Gallais-HamonnoG.,LuiZ.,LutterR.Productivity Growth and Firm Ownership: An 
Empirical Investigation.J.Polit.Econ.1994,1006–1038.
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Todėlvalstybėsturtoprivatizavimoįstatymųbeiįstatymųįgyvendina-
mųjųteisėsaktųprojektųrengimasbuvosuvokiamasirkaipvienasiš
nuosavybėssantykiųtransformavimoelementų,irkaipLietuvosekono-
minėsbeipolitinėsnepriklausomybėspagrindas.Privatizavimotikslas
buvoišgyvendintišiasdidžiąsiassovietinioūkioydas:

•	 gamybos sąnaudų, kuriomis buvo paremtas visas materialinis,
techninisirtechnologinisįmoniųaprūpinimas,didinimą;

•	 darbuotojų darbo užmokesčio praktinį niveliavimą ir atskiroje
įmonėje,irtarpatskirųūkiošakų(nežymiaiišskiriantžemėsūkį,
kuriamedarboužmokestisvisadabuvomažesnis);

•	 įmonėsveiklosorientavimąįdirektyviniųužduočiųįvykdymą,o
neįpelnosiekimą.

Socialiniuaspektuvalstybiniųbeižemėsūkioįmoniųirbutųpriva-
tizavimotikslaibuvoišlaisvintiasmenybę–panaikintigausybęsuvar-
žymų,apribojimųgamybosirkasdieniogyvenimobeivartojimosrityse.
Savoruožtuišlaisvintaasmenybėturėjotaptiatkurtosvalstybėsnetik
ekonominės,betirdemokratinėssistemospamatas.

Atsisakant tiesioginio valstybės dalyvavimo įmonių valdymopro-
cesuosebuvosiekiamaskatintiprivačią iniciatyvą,ugdytisavininko ir
vadovo atsakomybės jausmą, sutelkti valstybinės valdžios ir valdymo
institucijųveiklątiesstrateginiaisvalstybėsuždaviniais.Privatizuojant
įmonesbuvosiekiamairkitųtikslų:

•	 Lietuvosūkioirjosatskirųįmoniųinternacionalizavimo,peruž-
sieniostrateginius investuotojus įsiliejimo įpasaulioprekiųbei
paslaugųrinkas;

•	 skatinti vartojimo prekių bei paslaugų srities plėtrą, sukuriant
ūkiosubjektamslygiateisesekonominėsveiklossąlygas;

•	 sudaryti teisines ir realias praktines galimybes steigti tokias
įmones,kuriųteisinėformairfinansųapskaitossistemaatitiktų
Europos teisinėje praktikoje priimtiną ir įteisintą įmonių rūšių
sistemą.
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2. Įmonių  
teisės kūrimo  
ištakos

2.1. Įmonių įstatymų rengimas

Rengiantprivatizavimoprocesąreglamentuojančiusteisėsaktųpro-
jektus,kartubuvokuriamiatskirųįmoniųrūšiųsteigimoirveiklos,lygia-
teisėskonkurencijosužtikrinimo,įmoniųbankroto,hipotekosirkititeisės
aktųprojektai,kuriųpriėmimasirįgyvendinimasturėjosudarytiteisines
irfinansinesprielaidaslaisvaidisponuotinuosavybėsteisepriklausančiu
turtuasmeniniamsirversloporeikiamstenkinti.

Atskirinuosavybėssantykiusreglamentuojantysįstatymųprojektai
buvopradėtirengtiarnetirparengtitokiųįstatymųpagrindiniaieko-
nominiomechanizmoprincipaidariki1990m.kovo11-osios,įgyvendi-
nantLSRSVyriausybėsnutarimądėlrespublikosekonominiosavaran-
kiškumo koncepcijos.Minėto ekonominiomechanizmo principams ar
metmenųgrupei galimapriskirti įmonių veiklą reglamentuojantį įsta-
tymųprojektųpaketą(Įmonių,Valstybiniųįmonių,Akciniųbendrovių,
Ūkiniųbendrijų, Individualių(personalinių) įmoniųbei Įmoniųrejest-
ro),Konkurencijosirkaikuriuoskitusprojektus.

Kadangi ir Atkuriamojo Seimo kadencijos laikotarpiu, ir iki pat
2000m. vidurio galiojęs CK nebuvo pritaikytas privačios nuosavybės
teiseįsteigtųįmoniųveiklai,visųpirma,buvoreikalingasįstatymas,reg-
lamentuojantisūkiosubjektų,turinčiųteisęužsiimtinuolatinekomerci-
ne-ūkineveiklaLietuvosRespublikoje,rūšis,jųsteigimoirveiklosteisi-
niuspagrindus.Panašipadėtisbuvoirkaimyninėsevalstybėse–Latvijoje
irEstijoje.Tačiauestaipirmiejipriėmė Įmoniųsteigimo irveiklospa-
grindųįstatymą,kuristapogerupavyzdžiurengiantLietuvosRespubli-
kosįmoniųįstatymo(toliau–Įmoniųįstatymas)projektą.Šisįstatymas
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buvopriimtas1990m.gegužės8dieną16.Įmoniųįstatymebuvonusta-
tyta:a)įmonėssąvoka;b)darbosantykiųįmonėjeprincipai;c)įmonių,
kuriosgalibūtisteigiamos irveiktiLietuvoje,rūšysbeibūdingiausi jų
požymiai;d)įmoniųveikla,kuriaireikiagautilicenciją;e)įmoniųsanty-
kiaisuvalstybėsinstitucijomisirtokiųįmoniųveikloskontrolėsprinci-
pai;f)įmoniųsteigimoirregistravimoprincipai;g)įmoniųlikvidavimo
irreorganizavimopagrindai;h)įmoniųteisėsteigtifilialusiratstovybes.

Įmoniųįstatymasnereglamentavoatskirųįmoniųrūšiųsteigimoir
veiklos,todėlnedelsiantbuvopradėtirengtiatskirųrūšiųįmoniųįsta-
tymųprojektai.Šiemsprojektamsrengtibuvopasinaudotaiki1990m.
kovo11-osiosbuvusiosLSRSVyriausybėssukurtųdarbogrupiųpareng-
tomismetodinėmisnuostatomisatskirųįmoniųrūšiųekonominėsvei-
klosmechanizmuisukurti17.

Rengdama akcinių bendrovių įstatymoprojektometmenis, darbo
grupėišnagrinėjo9užsieniovalstybiųakciniųbendroviųįstatymus(Vo-
kietijos,Prancūzijos,Vengrijos,dviejųJAVvalstijųirkitųšaliųįstatymų
vertimusįlietuviųkalbą).Beto,darbogrupėsnarius1989m.pabaigoje
konsultavoVokietijosFederacinėsRespublikosteisingumoministerijos
ekspertai,savošalyjeatsakingiužakciniųbendroviųįstatymoįgyvendi-
nimąpraktikoje. Išsamikitųšaliųakciniųbendrovių teisiniųpagrindų
analizėpadėjosukurtieuropinįakciniųbendroviųveiklosmodelį,kurio
esminėsnuostatos,pirmiausiavaldymosrityje,buvogrindžiamosanalo-
giškųįmoniųVokietijospraktika.

Panašiaibuvokuriamasirvalstybiniųįmoniųįstatymo,žemėsūkio
bendroviųbeiūkiniųbendrijųįstatymųprojektai.Remdamiesikitųšalių
analoginių įmonių rūšių reglamentavimu, ekspertai18 parengė atskirų
įmoniųrūšiųveiklosmetodiniusprincipus,kuriaisvadovaudamiesinu-
statė:

16 Valstybės žinios.1990,Nr.14-395
17 Pavyzdžiui,valstybėsįmonių,akciniųbendroviųirkitųįstatymųprojektusrengėbuvusios

LSSRVyriausybėssukurtųdarbogrupiųnariaiG.Vagnorius,V.Gudelis,S.Vaitkevičiusirkt.
18 Pagrindiniaidarbogrupiųekspertai–Valstybinių įmonių(G.Vagnorius irV.Pakalniškis),

Ūkiniųbendrijųįstatymo(G.Vagnorius,J.RudalevičiusirS.Vėlyvis),Žemėsūkiobendrovių
įstatymo(E.Grakauskas,M.Treinys,J.Natkienė,V.SkulskisirG.Pečiulaitis).
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•	 įmonėspagrindiniusskiriamuosiuspožymius,pagalkuriuosnu-
statomaįmonėsrūšisirjosstatusas;

•	 reikalavimusįmonėssteigėjams;
•	 įmonėssteigimoirjosregistravimotvarką;
•	 įmonėsbeijossavininkųteisesirpareigas;
•	 įmonėsvaldymoorganųkompetencijąbeisprendimųpriėmimo
tvarką;

•	 įmonėskapitalo struktūrą,nuosavybės į įmonėskapitalądoku-
mentųrekvizitus;

•	 įmonėsveiklosapskaitosirkontrolėsprincipus;
•	 pelnopaskirstymotvarką;
•	 įmonėsreorganizavimobeilikvidavimoprocedūras.
Visosatskirųįmoniųrūšiųveiklosmetodikosbuvoperkeltosįįsta-

tymųprojektusirvėliau,įtvirtintosatskiruoseįstatymuose19,tapoteisės
aktais.

Sureguliavusįmoniųsteigimąirveiklą,paskesnisžingsnis–įsteigti
visųrūšiųįmonių,jųfilialųbeiatstovybiųregistrą.KadangiEkonomikos
ministerijos sistemoje veikė ganėtinai pažangus ir techniškai pajėgus
skaičiavimo centras, tai įmonių registrą buvo nuspręsta steigti jo ba-
zėje.Metodiniusįmoniųregistravimoprincipusbuvopavestaparengti
S.Vaitkevičiui.Remdamasisšiametodika,AtkuriamasisSeimaspriėmė
Įmoniųrejestroįstatymą20.Šiameįstatymebuvonustatyta:

•	 registruotiniduomenyspagalkiekvienąįmonėsrūšį;
•	 rejestrodokumentųirduomenųnaudojimotvarka;
•	 registravimopažymėjimų,įteikiamųįmonėssteigėjui,rekvizitai;
•	 rejestrotvarkytojoįgaliojimai;
•	 registravimomokesčiai;
•	 rejestrolikvidavimotvarka.

19 LietuvosRespublikosakciniųbendroviųįstatymas(19900730).Valstybės žinios.1990,Nr.
24-594.LietuvosRespublikosvalstybiniųįmoniųįstatymas(19900925).Valstybės žinios.
1990,Nr.30-1991.LietuvosRespublikosūkiniųbendrijųįstatymas(19901016).Valstybės 
žinios.1990,Nr.31-747.LietuvosRespublikosžemėsūkiobendroviųįstatymas(19910416).
Valstybės žinios.1991,Nr.13-328.

20 Valstybės žinios.1990,Nr.24-599.
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Pažymėtina,kad,bepagrindinėsšioįstatymopaskirties–registruo-
tinaujaisteigiamasįmones,šisteisėsaktaspaspartinoveikusiųįmonių
valdymopertvarką irsvarbiausia–vadinamųjųsąjunginiopavaldumo
įmoniųfaktinįperdavimąLietuvosRespublikai.

2.2. Bankroto įstatymo projekto rengimas

Kaip irbetkurioje šiuolaikinėjevalstybėje,Lietuvojebuvobūtina
parengtiirpriimtiįmoniųbankrotoprocedūrasreglamentuojančiustei-
sėsaktus.Tačiaubankrotoidėja,joprocedūrųparengimasirpriėmimas
beijųpraktinistaikymasirAtkuriamojoSeimoveiklosmetu,irvėliau,
ypačesantaukštamnedarbolygiui,visuomenėsbuvopriimamaslabai
neigiamai.PirmojoĮmoniųbankroto įstatymo,priimto1992m.rugsė-
jo15d.21,metodikosrengėjai(R.Stanikūnas,A.Marčiulionis,V.Gricius,
A.Bieliauskas irP.Auštrevičius)rekomendavoapimtivisų įmoniųrū-
šių,išskyrusžemėsūkioįmones,bankrotoreglamentavimą.Priimtame
Bankrotoįstatymebuvonustatyta:

a) įmoniųbankrotobylosiškėlimosąlygos;
b) atvejusirsąlygas,kadagalibūtitaikomosneteisminės

bankrotoprocedūros;
c) įmoniųtyčiniobankrotonustatymotvarka;
d) įmoniųbankrotobylosiškėlimoteismeprocedūrosirteisminio

nagrinėjimotvarka;
e) neteisminiobankrotoprocedūros;
f) reikalavimai įmonės administratoriui ir pagrindinės minėto

administratoriausfunkcijos;
g) kreditoriųsusirinkimofunkcijos,jųdarbotvarka,teisėsirparei-

gos,taippatkreditoriųreikalavimųtenkinimoeilė;
i) taikossutartiessudarymoypatybės;
j) bankrutuojančiosįmonėsreorganizavimoprojektoparengimoir

toreorganizavimoįgyvendinimotvarka;

21 Valstybės žinios.1992,,Nr.29-84.3.
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k) įmoniųsanavimosąlygosirtokiosanavimoprocedūros22;
l) bankrutavusiųįmoniųlikvidavimoprocedūros.Išvardytosiosir

kaikurioskitossuįmoniųbankrotususijusiosmetodinėsnuos-
tatosbuvoperkeltosirįteisintosįstatyme.

2.3. Sąžiningos konkurencijos užtikrinimas

Siekiant,kadprivačiųverslininkų įsteigtosarprivatizuotosbuvu-
siosvalstybėsįmonės,taippatvalstybėskontroliuojamosįmonėsveik-
tųlygiateisėjeirsąžiningoskonkurencijosaplinkoje,pirmiausiareikėjo
sukurti tokiąkonkurencijąužtikrinančiąteisinęaplinką.Šisuždavinys
buvopavestasprieVyriausybėsveikusioLietuvosinformatikos(direk-
toriusJ.Navickas)institutospecialistams.Šioinstitutoparengtasąžinin-
goskonkurencijosprincipųsistemanustatė:

•	 draudimą ūkiniams subjektams piktnaudžiauti vyraujančia pa-
dėtimi, detalizuojant konkrečius neleistinai konkurenciją ribo-
jančiusveiksnius;

•	 konkuruojančiųūkiosubjektųsusitarimųarsuderintųveiksmų
(nurodantkonkrečiussusitarimųirveiksmųobjektus)draudimą,
jeitokieveiksmaitrukdėkonkuruoti;

•	 draudimą ūkiniams subjektams atlikti konkrečias nesąžiningos
konkurencijosveikas(nurodanttųveikųturinį);

•	 kainųirkonkurencijosinstituciją,pagrindinesjosfunkcijas, tei-
sesirįgaliojimus;

•	 rinkossubjektųkoncentracijoskontrolėsprincipus,nustatantlei-
džiamosirdraudžiamosūkiosubjektųkoncentracijosprincipus;

•	 baudų,skirtųužkonkurencijospažeidimus,išieškojimoprincipus;
•	 konkurenciją užtikrinančių institucijų sprendimų apskundimo
tvarką.

Šiojemetodikojeišdėstytospagrindinėsnuostatosbuvoperkeltosį
1992m.rugsėjo15d.priimtąKonkurencijosįstatymą23.

22 Sanuotibankrutuojančiasįmonesbuvoypačaktualuūkioreformųlaikotarpiu.Šisprocesas
buvoypačveiksmingasderinantjįsustrateginioinvestuotojoatėjimuįsanuojamąįmonęir
tosįmonėsveiklosmodernizavimu.

23 Valstybės žinios.1992,Nr.29(1)-841.
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2.4. Hipotekos įstatymo rengimas

Ūkioreformai įgaunantnegrįžtamąpobūdį irvystantisbankiniam
sektoriui,iškiloneatidėliotinasuždavinyssukurtiturtoįkeitimomecha-
nizmą,kurisgarantuotųpaskolintųpinigųgrąžinimąbankuipardavus
skolininkoįkeistąturtą.Kadanginekilnojamasisturtas,ypačprivatizuo-
tas,buvoregistruojamaslabaisėkmingai(visiemspirkėjamsbuvopri-
valomaįsiregistruotiįsigytąnekilnojamąjįturtą,taippatirbutus),atsi-
radovisosobjektyviaibūtinosprielaidosvisuotinaiVakaruosepriimtam
hipotekosmechanizmuiparengtiirįteisinti.Parengtiminėtąhipotekos
metodikąėmėsidarbogrupė,kuriąsudarėšieasmenys:J.Sinkevičius,
D.Vinickienė,R.MelnikienėirS.Jasinskaitė.Darbogrupėrėmėsiprieš
karą,t.y.ikiokupacijos,LietuvosRespublikojegaliojusioHipotekosįsta-
tymonuostatomis.Parengtojemetodikojebuvosukonkretintišieklau-
simai:a)turtas,kurisgalibūtiįkeistas,t.y.hipotekosobjektas;b)hipo-
tekos rūšys; c)hipotekos įstaigos irhipotekos teisėjų įkūrimo tvarka;
d) hipotekos registravimo tvarkanurodant registruojamusduomenis;
e)hipotekosperleidimotvarka;e)skolosišieškojimohipotekiniokredi-
toriausnaudaitvarka;f)hipotekosišregistravimotvarka.Remiantisšia
metodika1992m.spalio16d.buvopriimtasirHipotekosįstatymas24.
Šisįstatymasdėlįvairių,mūsųmanymu,daugiausiasubjektyviųpriežas-
čių ilgą laiką realiainebuvo įgyvendintas.1997m.,pasinaudojusNor-
vegijosvalstybinėsregistrųsistemosintelektineirmaterialineparama,
buvopriimtasmodernesnis,įgalinantispanaudotišiuolaikinesinforma-
cinestechnologijas,Hipotekosįstatymas25.

Taigi,jau1994m.,parengusirpriėmuskeletątuometugaliojusio
Civiliniokodeksopataisų,buvosuformuotivisomsbūtinomsįmoniųrū-
šimsfunkcionuotibūtiniteisiniaipagrindai,minimaliaiatitinkantyslais-
vosrinkosplėtrosporeikius26.

24 Valstybės žinios.1992,Nr.31-951.
25 Valstybės žinios.1997,Nr.63-1468.
26 Tolesneiūkioreformosplėtrai,integracijaiįEuroposSąjungoserdvę,versluitinkamaitei-

sineiaplinkaisukurtireikėjonaujųpagrindiniųkodeksų(Civilinio,Civilinioproceso,Bau-
džiamojo,Baudžiamojoproceso,Darboirkt.).Jiemsrengti1990–1991m.buvosudarytos
ekspertųdarbogrupės.
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3. Nuosavybės teisių į  
nacionalizuotą turtą atkūrimo  
teisiniai pagrindai

3.1. Išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo klausimai

Išsivadavimas iš socialistinės santvarkos sukūrėprielaidas atkur-
ti socialinį teisingumą – sugrąžinti Lietuvos piliečiams iki okupacijos
valdytą,betsocialistinėsvaldžiosorganųnepagrįstainacionalizuotąar
konfiskuotą turtą.Šisprocesas,darvadinamasnuosavybėsrestitucija,
prasidėjovisoseposocialistinėsRytųEuroposvalstybėse.Parengtirei-
kiamusteisėsaktusėmėsiparlamentarai–signataraiZ. Juknevičius ir
E.Grakauskas. Jų iniciatyvabuvoparengtosprincipinėsnuostatosdėl
Lietuvospiliečiųteisių į išlikusįnekilnojamąjį turtąatkūrimo.Restitu-
cijosmetodikosautoriainegalėjonepaisytiokupacijos laikotarpiu įvy-
kusiųpermainųirrestitucijosprocesebuvosiekiamanepablogintikitų
asmenų socialinės padėties. Šis socialinis veiksnys buvo pagrindinis
argumentasnustatantnevisišką, tačiau ribotą restituciją, t. y. ribojant
irpačiusobjektus,įkuriuosatkuriamanuosavybėsteisė,irapibrėžiant
subjektus,kuriemsgalėjobūtigrąžintanuosavybė.Minėtuosenuosavy-
bėsteisiųatkūrimoprincipuosebuvokonstatuota,kadnuosavybėstei-
sėsturėtųbūtiatkurtostikįtokįturtą,kurispo1940m.buvonacionali-
zuotasarkitaipneteisėtaisuvisuomenintasirkuriuoįstatymopriėmimo
dienąnaudojosivalstybinės,visuomeninės,kooperatinėsorganizacijos
(įmonės)arkolūkiai.Metodikosautoriųnuomone,minėtasturtasturė-
jobūtigrąžintasnatūraarjamekvivalentinenatūraarbavalstybėsver-
tybiniaispopieriais,o teisę į šį turtą turėjo josavininkai, savininkams
mirus–įpėdiniai.Atsižvelgiantįišlikusionekilnojamojoturtospecifiką,
buvosiūlomanustatytinuosavybėsteisiųatkūrimotvarkąirsąlygasį:
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a) žemėsūkiopaskirtiesžemębeimiestųirmiestotipogyvenviečių
riboseesančiąžemę;

b) buvusiusprivačiusmiškoplotus;
c) ūkinės-komercinėspaskirtiespastatussupriklausiniais;
d) gyvenamuosiusnamus.
Įvertinus iki 1940m. nuosavybės teises į gyvenamuosius namus

reglamentavusius teisės aktus, reikėjo reglamentuoti pačių prašymų
atkurtinuosavybępateikimotvarką.Tačiaukaikurienacionalizuotigy-
venamieji namai buvo naudojami reikšmingoms valstybės funkcijoms
atlikti.Todėlreikėjonustatytivalstybėsarvisuomenėsporeikiamsbū-
tinoturtoišpirkimotvarką,taippatinstitucijas,kuriosbūtųatsakingos
užsprendimųdėlnuosavybėsteisiųatkūrimoirginčųdėlšiųnuosavy-
bės teisių atkūrimonagrinėjimo tvarką. Išvardytosios ir kitosbūtinos
įstatymui funkcionuoti reikalingos nuostatos buvo įteisintos 1991m.
birželio18d.priimtameįstatyme„Dėlpiliečiųnuosavybėsteisiųįišli-
kusįnekilnojamąjįturtąatstatymotvarkosirsąlygų“27.Šioįstatymotai-
kymąteisminėjepraktikojenekartąnagrinėjoirLietuvosKonstitucinis
Teismas.Aiškindamasšiąįstatymųleidėjoteisinępoziciją,Konstitucinis
Teismasyrapabrėžęs,kadmasinisprievartinisnuosavybėsteisiųpažei-
dimopobūdis lėmė, jog buvusių savininkųneteisėtai nutrauktų teisių
nebuvogalimagintiremiantistuometugaliojusiomiscivilinėmisteisės
normomis28.

3.2. Žemės reformos principinės nuostatos

Nuosavybėsteisiųįžemęgrąžinimasbuvosusijęssuporeikiuvyk-
dytižemėsreformą,kuriostikslaibuvodaugplatesnioturinioneinuo-
savybės teisių atkūrimas. Todėl kartu su nuosavybės teisių atkūrimą
reglamentuojančiaisaktaisbuvokuriamiiržemėsreformosteisėsaktai.
Žemės reformos darbo grupė, vadovaujamaAtkuriamojo Seimo narių
E. Grakausko irM. Treinio, parengė koncepcines pačios žemės refor-

27 Valstybės žinios.1991,Nr.21-545.
28 KonstitucinioTeismo1994m.birželio15d.nutarimas„Dėlpiliečiųnuosavybėsteisiųįgy-

venamuosiusnamusatstatymo“.Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. 1knyga
(1993–1995).Vilnius,1998,p.181.
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mosprincipinesnuostatas.Pirmiausiajosebuvosuformuluotasžemės
reformos tikslas, kuriuo, be anksčiauminėtos Lietuvos piliečių teisės
dėlnusavintosžemėsgrąžinimo,konstatuota ir tųpiliečiųteisė įsigyti
žemęjąperkantbeisiekissudarytiteisines,organizacinesirekonomi-
nesprielaidasplėtotižemėsūkiogamybąlaisvaipasirenkantūkininka-
vimoformas.Antrasvarbinuostatabuvota,kadžemėsreformaturibūti
vykdomapagalžemėtvarkosprojektus,atsižvelgiantįpageidaujančiųjų
įsigytižemęfiziniųirjuridiniųasmenųinteresusbeiagrarinėsreformos
tarnybųsiūlymus,ožemėtvarkosprojektaituribūtirengiamipagalVy-
riausybėspatvirtintąmetodiką.Metodikojetaippatbuvosuformuluoti
valstybėsžemėspardavimoLietuvospiliečiamspagrindiniaiprincipai–
žemėspardavimasprivačiaiūkininkautitikasmeniui,kurisyrapasiren-
gęsūkininkauti,taippatirnežemėsūkioveiklaiskirtosžemėsbeimiško,
miestuose irmiestotipogyvenvietėseesančiosžemėsįsigijimotvarka
beisklypųformavimoprincipai.Žemėsreformosmetodikosnuostatos
buvoįtvirtintos1991m.liepos25d.priimtameŽemėsreformosįstaty-
me29,kuriametaippatbuvonustatyta:

•	 asmenys,turintyspirmumoteisępirktivalstybinęžemę,beiapri-
bojimaidisponuotiįsigytažeme;žemės,esančiosvalstybėssau-
gomoseteritorijose,privatizavimoapribojimai(specialiosiossą-
lygosirjųnustatymotvarka);

•	 neprivatizuotinosžemėskategorija(orouostai,bendronaudoji-
možemėssklypai,kuriuoseyranaudingųiškasenų,irpan.);

•	 suteikimonaudotisvalstybinežemeprincipaiirsąlygos;
•	 žemės reformą vykdančios struktūros ir žemės projektavimo
darbusatliekantiinstitucija;

•	 skundųdėlagrarinėsreformosvykdymonagrinėjimotvarka;
•	 dokumentai,kurie turibūtiparengti įgyvendinantžemėsrefor-
mąirLietuvospiliečiųteisesvaldant,naudojantirdisponuojant
žeme.

29 Valstybės žinios.1991,Nr.24-635.
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3.3. Vartotojų kooperatyvų narių teisių atkūrimas

Nuosavybėsrestitucijosproceseiškiloiriki1940m.Lietuvojesavo
nariųpajiniųįnašųpagrinduveikusiųvartotojųkooperacijosorganiza-
cijųnuosavybėsatkūrimoklausimas.Okupacijos laikotarpiuLietuvoje
taippatveikėvartotojųkooperacijosorganizacijos, tačiau jųprigimtis
buvošiektiekkitokia,nesnarystėjosebuvopriverstinė,orespublikinės
ir regioninės vartotojų kooperacijos organizacijos naudojosi pastatais
irkituvalstybeipriklausančiunekilnojamuojuturtu.Įvertinusiturimus
nuosavybėsdokumentus,Lietuvosvartotojųkooperacijosvadovybėpa-
rengėmetodikądėlvartotojųkooperacijosnariųturtiniųteisiųatkūri-
mo.KadangisovietinėsLietuvoslaikotarpiuirrespublikinė,irrajoninės
vartotojųkooperacijosorganizacijos,kaipminėta,naudojosivalstybės
turtu,visusskaičiavimusdėlvartotojųkooperacijosnariųnuosavybės
teisiųpatikrinoirValstybėskontrolė.Šiopatikrinimometubuvoinven-
torizuotas irvalstybės, irvartotojųkooperacijosorganizacijaipriklau-
santis kapitalas ir nustatyti pirminiai dokumentai, kuriais remiantis
buvonuspręsta atkurti kiekvienovartotojųkooperacijosnarionuosa-
vybės teises. Šią metodiką teisiškai suredagavo Vyriausybės aparato
privatizavimo skyriaus (toliau – Privatizavimo skyriaus) darbuotojai.
Esminėmetodikosnuostatabuvo ta,kadkiekvienamkooperatyvona-
riuinuojoįstojimoįvartotojųkooperatyvądienosbuvoapskaičiuotosjo
sumokėtosįmokosirperbuvimonariulaikąsusidaręsvertėsprieaugis.
Valstybeitenkantikapitalodalisturėjobūtiprivatizuojamapagalpriva-
tizavimąreglamentuojančioįstatymonuostatas,ovartotojųkooperaci-
josorganizacijomstenkantikapitalodalisbuvoatkurtakiekvienamjos
nariui,suteikiantteisękiekvienampasirašytiakcijas(pajus)jopasirink-
tojevartotojųkooperacijosorganizacijose,laikantisvalstybeiirkoope-
ratineiorganizacijaitenkančioskapitaloproporcijos.Minėtametodika,
papildžiusjąnuostatomisdėlginčųsprendimotvarkos,buvopatvirtinta
Vyriausybėsnutarimu30.

30 LietuvosRespublikosVyriausybės1992m.vasario17d.nutarimasNr.109„DėlLietuvos
vartotojųkooperacijosturto“.Valstybės žinios.1992,Nr.13-359.
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3.4. Nuosavybės restitucijos proceso veiksmingumo 
problematika

PraėjusdaugiaukaipdešimtmečiuiirišnagrinėjuskitųRytųEuro-
posšaliųpraktiką,taippattarptautinėsekonferencijoseirseminaruose
išsakytas ekspertųmintis dėl pasaulio patirties atkuriant nuosavybės
teisesbuvusiemssavininkamsirjųteisėtiemsįpėdiniams,galimapada-
rytikaikuriasišvadasdėlšioprocesoveiksmingumo,taippatdėlneiš-
naudotųteisiniųirfinansiniųpriemonių,kuriųįteisinimaslaikurestitu-
cijosprocesąbūtųpaspartinęsbeipadaręsveiksmingesnį.

Nuosavybėsrestitucijosveiksmingumoparametrussąlyginaibūtų
galimasuskirstyti įdvigrupes: struktūrinius-administracinius ir teisi-
nius-organizacinius.Šiasgrupessavoruožtugalimasuskirstytiįpogru-
piuspagaljųsąsajassunuosavybėsteisiųatkūrimunatūrairkompensa-
cijaprivatizuojamųįmoniųakcijomis,jeigupraktiniųgalimybiųatkurti
nuosavybėsteisesįišlikusiusobjektusnėraarbajeigutokiosgalimybės
valstybei kainuoja labai brangiai. Vertinant restitucijos procesą pagal
pirmąją veiksmingumoparametrų grupękonstatuotina, jog šis proce-
sasnepagrįstaiužtruko.Toišdaliesbuvogalimaišvengti,jeirestituciją
praktiškaibūtųįgyvendinusiosneišLietuvosvalstybėsbiudžetofinan-
suojamos institucijos, išskyrus žemės sklypų projektavimo darbus, o
komercinėstruktūra–specialiaitamsukurtavalstybėskontroliuojama
įmonė,kuriosdarbuotojamsatlyginimasbūtųmokamasatsižvelgiantį
atkurtosnuosavybėsvienetus.Praktinėsšiomodelionaudostoliieškoti
nereikia,neskaimyninėLatvijaperPrivatizavimoagentūrąrestitucijos
procesą,įskaitantpiliečiųatstovavimąteismuose,įgyvendinodaugspar-
čiau,daugkartųpigiauirpatraukliaupatiemsLatvijospiliečiams.Lietu-
voje,taikantbiudžetinįrestitucijosprocesofinansavimą,visosjįįgyven-
dinusiosinstitucijos,siekdamoskuoilgiaugautibiudžetinįfinansavimą,
buvosuinteresuotosprocesąvilkinti.

Sukonkretinantantrąjąveiksmingumoparametrųgrupę,pirmuoju
atveju,restitucija,kaiją,pirmiausiažemėssklypų,buvogalimaįgyven-
dinti natūra, būtų buvusi daug veiksmingesnė, jei žemės sklypai būtų
buvęneskaidomi,ovientisas žemėsmasyvasbūtųgrąžintasasmeniui
ar asmenims, valdžiusiems žemębendrosiosnuosavybės teise ir keti-
nusiemstąžemėsplotąkaipvienąvienetądirbti. Jei įkonkretųžemės
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sklypą pretendavo keletas asmenų, norinčių atgauti žemę atskirai ar
persikeltijąekvivalentinenatūra,taigrąžinimasnatūravienamišjųtu-
rėjobūtiįgyvendintastikpateikuskitųpretendentųrašytinįsusitarimą
dėltarpusaviokompensacijosneatgaunantiemsžemėsnatūra.Antruoju
atveju,kaiužišlikusįnekilnojamąjįturtąbuvokompensuojamaakcijo-
mis,toksprocesasbūtųdaugveiksmingesnis,jeibūtųbuvusiįgyvendin-
tatoliaupateikiamaprincipinėschema:a)valstybėjainuosavybėsteise
priklausančiasprivatizuojamųįmoniųakcijas,jasįvertinus,būtųparda-
vusi leisdamaneribotaipasirašyti (pagal vertinimometugautą akcijų
vertę) kiekvienam tokią teisę turinčiam (nuosavybės teises atkurian-
čiam)asmeniui,pradedantnuo51akciniokapitaloribos;b)valstybėiš
ankstoturėjopaskelbtivisųįmonių,kuriųakcijomisbuskompensuoja-
ma,sąrašą,kadasmuogalėtųlaisvaipasirinkti,kuriosįmonėsakcijasjis
noripasirašyti;c)strateginiaminvestuotojuiįsigytiturėjobūtisiūlomas
nemažesniskaip2/3tokiosįmonėsakcijųpaketas,suprievoleskelbti
privalomą likusių akcijų supirkimą. Privalomo akcijų supirkimometu
kiekvienas akcijas pasirašęs asmuo būtų turėjęs teisę per valstybės
kontroliuojamą įmonę, įgyvendinančią restitucijosprocesą, gautipini-
gusužvisaspasirašytasirstrateginioinvestuotojoįsigytasakcijasarba
būtųgalėjęspasiliktiakcijas,viršijančias2/3akciniokapitalo,ateičiai,
tikėdamasis,kadtokiosakcijosateityjebrangs,irkartuprisiimtiakcijų
kursokitimoriziką.Nurodytasrestitucijosprincipas(nesigilinantįpa-
tiesmechanizmodetales)taippatbuvotaikytasLatvijojeirtaiprocesą
akivaizdžiaipadarėefektyvesnį,sumažino,oneretaiirišgyvendinoga-
limybesvešėtikorupcijai,per ilgus restitucijosmetusLietuvoje šiame
procesegiliai įleidusiaišaknis.Strateginiaminvestuotojuiakcijųpirki-
moprocesas, įtraukiant akcijų paketą, kurio savininkai buvo privatūs
asmenys,pasirašęakcijasužišlikusį,tačiaunatūraneatkurtąturtą,kai
tokiųprivačiųakcininkųįgaliotinisbuvoPrivatizavimoagentūra(Latvi-
josatveju),taippatbūdavovisiškaisuprantamasirteisiškaibeifinansiš-
kaipriimtinas,nestoksinvestuotojasįgydavovisiškąįmonėsvaldymo
kontrolę,pasirašydavoakcijųpirkimosutartįtiksuvienuasmeniu.Kiti
akcijųnepardavęakcininkaijamnekėlėrealiosgrėsmėsįmonėsvaldy-
mui,oneretaiateityjeirprekiavoakcijomis.
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4. Valstybės turto  
privatizavimo  
principai ir metodai

4.1 Esminiai Valstybinio gyvenamųjų patalpų fondo 
privatizavimo bruožai

DaugumaLietuvospiliečiųnuomosteisėmisnaudojosivalstybeiar
atskiraivalstybineiįmoneiarbaorganizacijaipriklausančiuosebutuose.
Tokiapadėtisnebuvopalanki sparčiai socialinei ir ekonominei raidai.
Ir socialiniu aspektu, ir nekilnojamojo turto rinkos išvystymo požiū-
riu,taippatsiekiantužtikrintimažesnędarbuotojųpriklausomybęnuo
darbdavių,oatskiraisatvejaisirsudarytigalimybęnuosavuosebutuose
verstissmulkiuverslu,buvobūtinakuoskubiauprivatizuotivalstybinį
irvisuomeninįbutųfondą.Tam,kadbūtųparengtosteisinėstokiopri-
vatizavimonuostatos,buvobūtinaparengtiminėtobutųūkioprivatiza-
vimometodiniusprincipus.Parengtišiuosmetodiniusprincipusėmėsi
AtkuriamojoSeimonariaiA.Šimėnas,J.Beinortas,taippatbutųūkioval-
dymoekspertaiA.Baranauskienėirkt.

Butųprivatizavimometodikosautoriairekomendavo,kadbeapri-
bojimųgalibūtiprivatizuojamivalstybinioirvisuomeniniobutųfondo
gyvenamieji namai, butai daugiabučiuosenamuose ir vadinamuosiuo-
se šeimyniniuose bendrabučiuose. Tačiau gyvenamieji namai ir butai,
esantys istorinės, kultūrinės, architektūrinės reikšmės statiniuose, jų
nuomininkamsgalibūtiparduodamitiksuKultūrospaveldoinspekcija
sudariusatskirąsutartį,kuriapirkėjasįsipareigojavykdytišiosinspek-
cijosreikalavimus,kuriųlaikymasispadėtųišsaugotibeiatkurtitųpas-
tatųistorinę,kultūrinęirarchitektūrinęvertę.

Metodikojetaippatbuvonustatytiatvejai,kaibutainegalibūtipri-
vatizuoti:
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a) tai butai, kurie pagal atskiras nuomos sutartis nuomojami ke-
liems nuomininkams, jeigu bent vienas iš jų nesutinka pirkti; b) kam-
bariai bendrabučiuose; c) tarnybiniai butai; d) gyvenamieji namai, e)
butai, kurie turėjobūti grąžinti teisėtiemssavininkamspagal specialų
įstatymą, reglamentuojantį nuosavybės restituciją; f) dėl avarinės bū-
klėsnugriautininamai.Metodikos rengėjai taippatparengėbutųpir-
kimo–pardavimo sutarties sudarymo sąlygas, nuosavybės dokumentų
formasirbutųįkainojimobeiinventorizavimoprincipus.Butamsįsigyti
buvopasiūlytanaudotivienkartinesvalstybėsišmokasirkitastikslines
kompensacijas.Jomisbuvorekomenduojamasumokėtiiki80proc.buto
pirkimokainos,opinigais–nemažiaukaip10proc.butopirkimokai-
nos.Nuomininkams,kurieneturėjoteisėsprivatizuotinuomojamobuto,
reikėjonustatytijųteisiųirinteresųapsaugospriemones.Išesmėsvi-
sosmetodikosnuostatosbuvoįtvirtintos1991m.gegužės28d.priim-
tameButųprivatizavimoįstatyme31.Įgyvendinantšįįstatymą,įstatymų
įgyvendinamųjųteisėsaktųlygiureikėjodetalizuotijonuostatas–nu-
statytivalstybinioirvisuomeniniobutųfondoprivatizavimotaisykles,
taippatirbutųaukcionųtaisykles,butųprivatizavimospecialiųjųfondų
nuostatus,privatizuotųgyvenamųjųnamo(buto)naudojimoiraplinkos
priežiūrospavyzdinestaisykles.Rengtiįstatymųįgyvendinamųjųteisės
aktųprojektusbuvopavestaKomunalinioūkioirpaslaugųdepartamen-
tuiprieStatybosirurbanistikosministerijos,oprojektųrengimodarbui
metodiškaivadovavoirjįkoordinavoVyriausybėspatarėjasA.Kregždė
irPrivatizavimoskyriausspecialistai.Pirmiausiabuvoparengtameto-
dika, kuriojebuvo išsamiai aprašytas visas gyvenamųjųnamų ir butų
privatizavimomechanizmasbeiapibrėžtospagrindinėssąvokos:a)de-
talizuotasprivatizavimoobjektas ir struktūrosbeiasmenys, įgyvendi-
nantysbutųprivatizavimoprocesą;b)parengtabutų,gyvenamųjųnamų
irjųpriklausiniųįkainojimotvarka,pateikiantirtokioįkainojimopavyz-
džius;c)nustatytosatsiskaitymoužįsigyjamusbutusirgyvenamuosius
namustaisyklės,įskaitantpirkimoišsimokėtinaiprincipusirtamreika-
lingusdokumentus;d)detalizuotipirkimo–pardavimosutartiessudary-
moypatumai;e)nustatytibendriejigyvenamųjųnamųirbutųnaudoji-
mosiprincipai,įvertinantysirpatiesbutosavininko,irvisogyvenamojo
namosavininkųsaugumą,tinkamąnamoeksploatavimąbeipriežiūrą;f)
fiksuotibendriejigyvenamojonamoaplinkosaugosreikalavimai;g)pa-
31 Valstybės žinios.1991,Nr.17-449.
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teiktatipinėbutonuomossutartisnuomininkams,dėlįvairiųpriežasčių
negalėjusiemsarnenorėjusiemsprivatizuotibuto;h)parengtivalstybi-
niobutųfondoprivatizavimoaukcionųnuostatai,kuriuose,kaipirvals-
tybinioturtoprivatizavimoaukcionuoseprincipuose,tikįvertinantbutų
specifiką,buvonustatytospagrindinėstokioaukcionopaskelbimo,įgy-
vendinimoirkitosprocedūrosbeinustatytosdokumentųformos.Visos
nurodytosiosirprocedūrinėstaisyklėsbuvoperkeltosįatitinkamąVy-
riausybėsnutarimą32.Vėlesniusteisėsaktųpapildymusbutųprivatiza-
vimoklausimais,taippatirCPK,kuriaibuvopavestametodiškaikuruoti
šįprocesą,išaiškinimusrengėPrivatizavimoskyrius.

Butųprivatizavimoprocesasvykoganasėkmingai.Šioprocesosėk-
męišdalieslėmėtai,kadlaikubuvoįvykdytanotariatoreforma.1992m.
rugsėjo15d.priimtasLietuvosRespublikosnotariatoįstatymas33įdiegė
VakarųEuroposnotarųveiklosprincipus.Notarai,norsirvykdėvalsty-
bėspavestas funkcijas, tapoprivačiosveiklosprincipaisveikiančiomis
institucijomis.Dėl tobuvogalimagreitaipadidintinotarų skaičių,pa-
spartintiirpagerintiklientųaptarnavimą,paspartintibutųprivatizavi-
moprocesą.

Pažymėtinairpolitinėbutųprivatizavimonauda.Spartusbutųpri-
vatizavimas sukūrėbutų rinką.Tai savo ruožtu sudarėgalimybęoku-
pacinėssovietųarmijoskarininkamsturimusbutusprivatizuoti,vėliau
juosparduotiirišvykti.Šiagalimybepasinaudojonetikkariškiai,betir
kitiSSRSpiliečiai,kurienebuvosusitaikęsuLietuvosnepriklausomybės
atkūrimu.

4.2. Valstybinio turto pirminio privatizavimo ir žemės ūkio 
įmonių turto privatizavimo teisės aktų principinė schema

4.2.1. Valstybinio turto pirminio privatizavimo metodika
Valstybinioturtopirminioprivatizavimoįstatymas34buvosvarbiau-

sias ekonomikos reformos teisės aktas. Siekiant įgyvendinti anksčiau

32 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.liepos31d.nutarimas„Dėlbutųprivatizavimo,

pardavimoirnaudojimotvarkos“Nr.309.Valstybės žinios.1991,Nr.28-765.
33 Valstybės žinios.1992,Nr.28-810.
34 LietuvosRespublikosvalstybinioturtopirminioprivatizavimoįstatymas.Valstybės žinios.

1991,Nr.10-261.
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nurodytus ekonominės reformos tikslus, šio įstatymoprojekto rengė-
jams(G.Vagnoriui,S.Vaitkevičiuiirkt.)reikėjoapibrėžti:a)ūkiošakas,
kurioms minėtas įstatymas būtų taikomas; b) privalomus informaci-
niusprivatizavimoleidiniusbeiinformacijosskelbimotvarką;c)priva-
tizavimo organų (vykdančiųjų ir priežiūros) sistemą; d) privatizavimo
objektusirsubjektus;e)privatizavimoobjektųįkainojimoirnukainoji-
moprincipus;f)atsiskaitymoužįsigyjamąprivatizavimoobjektątvarką;
g)valstybėsvienkartiniųišmokųirkitųtiksliniųkompensacijųskyrimo
principus;h)pirminioprivatizavimobūdusirprincipinesšiųbūdųtaiky-
moypatybes;i)specialiusprivatizavimosandoriųnegaliojimopagrindus.

Tačiauprojektoautoriaiturėjoremtisjaugaliojančiaisteisėsaktais,
kurienustatėtamtikrasprivatizavimogaires.Pirmiausiaįstatymu,su-
teikiančiu teisę įmonėsdarbuotojams įsigyti ribotąkiekįprivatizuoja-
mosįmonėsakcijų35,beiAtkuriamojoSeimojaupriimtuapsisprendimu
dėlvienkartiniųvalstybėsišmokų(kitosešalyse,taippatirLietuvojedar
vadinamųinvesticiniaisčekiais)irkitųtiksliniųkompensacijųsistemos
taikymo privatizuojant valstybės turtą. Vienkartinių išmokų (Inves-
ticinių čekių) koncepciją parengėK.D. Prunskienės, I. Sapažinskaitės,
D.Vidickienėsdarbogrupė,sudarytairveikusidarikinepriklausomy-
bėsatkūrimo.

Valstybėsvienkartinėsišmokosesmėyrata,kadjiyravienkartinė
atsiskaitymouž įsigyjamąprivatizuojamą turtą priemonė, kurios per-
kamoji galia nustatoma privatizuojamą valstybės turtą, apskaičiuotą
buhalterineverte,padalijus išvienkartinių išmokųskaičiaus.Vienkar-
tinės išmokos buvo neatlygintinai skiriamos tik valstybės teritorijoje
gyvenantiemsasmenims, turintiems teisę įsigytiprivatizuojamo turto.
Tikslinė kompensacija nuo valstybės vienkartinės išmokos savo esme
skyrėsitiktuo,kadkompensacijabuvoskiriamatamtikromsgyventojų
grupėms,siekianttamtikrųsocialinėspolitikostikslų.Pvz.,atsižvelgiant
įvidutiniodarboužmokesčioLietuvosūkyje irvidutiniodarboužmo-
kesčiožemėsūkyjeskirtumą,asmenims,po1944m.dirbusiems,taippat
dabardirbantiemsžemėsūkioįmonėse,buvogalimapapildomaiskirti
tikslinesžemėsūkiokompensacijas(agrariniusčekius).

35 LietuvosRespublikos1990m.gruodžio4d.laikinasisįstatymas„Dėldarbuotojųprivataus
kapitalokaupimovalstybinėseįmonėse“.
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Ir valstybės vienkartinės išmokos, ir tikslinės kompensacijos pa-
grindinispožymisbuvotas,jogjosįapskaitąbuvoįtraukiamostikkaip
buhalteriniai įrašai nebalansinėse bankų sąskaitose ir ekonomiškai
apribojo valstybės teritorijoje funkcionavusių pinigų (Lietuvos atveju
rublių)naudojimąvalstybėsturtoprivatizavimoprocese.

AtkuriamojoSeimoapsisprendimądėlvienkartiniųvalstybėsišmo-
kųirkitųtiksliniųkompensacijųsistemostaikymoLietuvospiliečiams,
kurieuž jasgalėtų įsigytiprivatizuojamovalstybėsturto, lėmėkeletas
veiksnių.Pirma,buvoakivaizdisocialinioteisingumobūtinybė–sudary-
tivisiemspiliečiamsvienodaspirminesprielaidasįsigytiprivatizuojamo
turto.Tonepadariusprivatizuojamasturtasbūtųišparduodamasužkas
savaitęnuvertėjančiusrublius.Antra,buvosiekiamasukurtisvarbiausią
rinkoselementą– laisvasprivačiasbendroves.Taibuvoskubus irne-
atidėliotinasekonominėsreformosuždavinys.Atsižvelgiantįsocialinės
ekonominėsplėtrospolitinesgaires,buvosiekiamaper3metusišvals-
tybintinemažiaukaipdutrečdaliusvalstybėsįmoniųirkitokiovalsty-
bėsturto36.Jeiprivatizavimasbūtųvykdomastikužkonvertuojamąva-
liutą,kaiptuometudaugelispirminioprivatizavimooponentųsiūlė,šio
uždavinioįgyvendinimasbūtųnepateisinamaiilgaiužtrukęs.Beto,buvo
akivaizdu,kadprivatizavimasužpinigusišprivatizavimoprocesopaša-
lintųbeveikvisusLietuvosgyventojus,kurieišesmėssukūrėšįturtąir
kuriemsjispriklauso,todėlnebūtųįmanomapasiektiabsoliučiosdau-
gumostikslų,kuriebuvoūkioreformospagrindas.Todėlbuvopriimtas
sprendimassuteiktikiekvienamLietuvospiliečiuigalimybęužjamvals-
tybėssuteiktasvienkartinesišmokas(investiciniusčekius)savonuožiū-
radalyvautiprivatizavimoaukcionuoseirįsigytiprivatizuojamųįmonių
akcijųarkitokioturto.Panašiusartokiuspatprivatizavimospartinimo
irskatinimoprincipus(investiciniusčekius,didelesnuolaidasužperka-
masakcijasarpan.)taikėvisosVidurioirRytųEuroposšalys,kuriose
valstybės nuosavybė buvo vyraujanti37. Įstatymu buvo nustatyta, kad
kiekvienas Lietuvos pilietis, atsižvelgiant į jo darbingo amžiaus indėlį
kuriantLietuvosturtą,gavonuo2000iki10000rubliųvertėsišmokų.
Išmokųnegavotikasmenys,pripažintiitinpavojingaisrecidyvistais,bei
36 Žr.:ŠimėnasA.Ekonomikos reforma Lietuvoje.Supranote2,p.104.
37 Valstybinių įmonių privatizacija. Pasaulio banko ataskaita. 1 tomas. Metodai ir jų įgyvendini-

mas.Vertimasišanglųkalbos.Vilnius,1991.
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valstybės išlaikomiasmenys,pripažintineveiksniais irneturintysglo-
bėjų. Tačiau, pradėjus rengti vienkartinių išmokų sąskaitų sudarymo
tvarką,iškiloabejoniųdėlvienkartiniųišmokųpiniginėsišraiškoseko-
nominiopagrįstumo.Pastaruojuklausimubuvoprieitaprieišvados,kad
neturintgalimybėsįvertintiprivatizuojamoturtotikslingiaubūtųnusta-
tytikiekvienampiliečiuitikjoteisęįtamtikrąprivatizuojamovalstybės
turtodalį.TodėlbuvopakeistasPrivatizavimoįstatymo3str.,kuriame
vietoje piniginių sumų buvo nustatyta, kad piliečiai, atsižvelgiant į jų
amžių,gaunaatitinkamasvalstybinioturtodalis38.Teisėsįprivatizuoja-
moturtodalįįgyvendinimotvarkąnustatėLietuvosRespublikosVyriau-
sybės1991m.kovo29d.nutarimas„Dėlvalstybėsvienkartinėsišmokos
skyrimoLietuvosRespublikospiliečiams“Nr.10839.Visiemsasmenims,
turintiemsteisęgautivienkartinęvalstybėsišmokąpagaljųgyvenamą-
jąvietą,t.y.miestuoseirmiestotipogyvenvietėse,butųūkiotarnybų,
kaime – žemesniosios pakopos savivaldybių vadovai buvo įpareigoti
išduoti vienkartinės išmokospažymas, kurias tikrino ir tvirtino aukš-
tesniosios pakopos savivaldybės valdybos nutarimu įgalioti asmenys.
Šiospažymospiliečiamsbuvoišduodamosasmeniškai,jiemspasirašius
specialiojeišduodamųpažymųregistravimoknygoje.Nustatytatvarka
išduotavalstybėsvienkartinėsišmokospažymabuvovienintelisteisinis
pagrindasatidarytiinvesticinęsąskaitąLietuvosbankoįstaigoje.Pagal
įstatymąVyriausybėturėjonustatyti,kieklaikoinvesticiniaičekiaibus
naudojamivalstybiniamturtuiįsigyti.Potonepanaudotusinvesticinius
čekiusreikėjopakeistivalstybėspaskolosobligacijomis.

Pradiniameprivatizavimoetapevalstybėsvienkartiniųišmokosga-
lėjobūtinaudojamostikvienamtikslui–atsiskaitytiuž įsigyjamąpri-
vatizuojamąturtą.Šiųišmokųnebuvogalimaperleistikitiemsfiziniams
ar juridiniamsasmenims.Toksgriežtas ribojimasbuvonustatytasdėl
siekio apsaugoti Lietuvos piliečių interesus, nes privatizavimo proce-
sopradžiojedarnebuvogalimybėsnustatyti tikrosios jų vertės, todėl
parduodant vienkartines išmokas jų savininkai galėjo patirti didelius
nuostolius.Tačiau toksapribojimasne tiksaugojo,bet ir trukdėžmo-
nėmsįgyvendintisavoteisėtusinteresus.Pirmiausiaiškilorealusporei-
kis vienkartinėmis išmokomis padengti kreditorinius įsipareigojimus
38 Valstybės žinios.1991,Nr.10-262.
39 Valstybės žinios.1991,Nr.11-303.
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valstybėskreditoįstaigoms.TodėlAtkuriamasisSeimaspriėmė1991m.
gegužės16d. įstatymą„Dėlvalstybėsvienkartiniųišmokųirkitųtiks-
linių kompensacijų panaudojimo kooperatinių ir individualių gyvena-
mųjųnamų (butų) statyboskreditams irkaštamspadengti tvarkos“40.
ĮgyvendinantšįįstatymąbuvopriimtasLietuvosRespublikosVyriausy-
bės1991m.birželio21d.nutarimasNr.244„Dėlvalstybėsvienkarti-
niųišmokųirkitųtiksliniųkompensacijųpanaudojimokooperatiniųir
individualių gyvenamųjų namų (butų) statybos kreditams ir kaštams
padengti tvarkos įstatymovykdymo“41. Pagal šį nutarimąLietuvospi-
liečiai,turintyskreditiniųskolų,susijusiųsukooperatiniųgyvenamųjų
patalpųbeigyvenamųjųnamųstatyba,įgijoteisęparduotijiemsskirtas
valstybėsvienkartinesišmokasirkitastikslineskompensacijas,ogautas
lėšaspanaudotišiomsskolomspadengti.Vyriausybėsnutarimutaippat
buvopatvirtintosaukciono,kuriamebūtųorganizuojamasbūtenttokių
valstybėsvienkartiniųišmokųirkitųtiksliniųkompensacijųpardavimas
organizavimotaisykles,taippatlėšų,gautųminėtameaukcionepanau-
dojimo tvarką (įvertinus tokias išmokas ir kompensacijasparduodan-
čiojoirperkančiojoLietuvospiliečiopinigineskvotas),gautųpiniginių
lėšų apskaitą ir pokyčius pačių valstybės vienkartinių išmokų ir kitų
tiksliniųkompensacijųapskaitosbeikontrolėssistemoje.

Vyriausybeipriėmusšįnutarimąbuvopradėtakurtivalstybėsvien-
kartiniųišmokųirkitųtiksliniųkompensacijųrinka.Asmenys,parduo-
dantysirperkantysminėtasišmokasirkompensacijas,labaioperatyviai
galėjosužinotipiniginętosdienosįrašųinvesticinėsesąskaitoseišraiš-
ką–turimasvalstybėsskirtasišmokasirkompensacijas.

Kad valstybės vienkartinės išmokos ir kitos kompensacijos būtų
parduodamosteisėtai,buvobūtinanustatytiaukcionodalyviopateikia-
mųaukcionoorganizatoriamsdokumentųsąrašą,taippatreglamentuo-
tiaukcionųorganizavimotvarkąbeinustatytiapskaitosdokumentusir
lėšų pervedimo procedūras. Vėliau, pakeitus Privatizavimo įstatymą,
buvopanaikintiapribojimaidisponuotivalstybėsvienkartinėmisbeiki-
tomisišmokomisirkitomsasmenųkategorijoms.Todėlbuvopriimtas
darvienasVyriausybės1992m. lapkričio9d.nutarimasNr.847„Dėl

40 Valstybės žinios.1991,Nr.15-385.
41 Valstybės žinios.1991,Nr.20-535.
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valstybėsvienkartiniųišmokųirkitųtiksliniųkompensacijųpirkimobei
pardavimotvarkos“42.

Vienkartinėsišmokosnebuvovienintelėatsiskaitymopriemonėuž
įsigyjamąprivatizuojamąvalstybėsturtą.Nustatyta,kadnemažiaukaip
5proc.kainosturibūtisumokėtapinigais.Šinuostataįtvirtintaatsižvel-
giant į tai, kad kiekvienas žmogusnatūraliai labiausiai vertina būtent
savopatiesarsavošeimosnariųdarboarverslopajamas,todėlbuvoda-
romaprielaida,kadbusbentišdaliesišvengtaneapdairausirlengvabū-
diškodalyvavimoprivatizavimoprocese,jeiužsudaromusprivatizavi-
mosandoriusirkitąįsigytąturtąbusatsiskaitomanetikveltuigautomis
vienkartinėmisišmokomis,betirnuosavaispinigais.Antravertus,pri-
vatizavimoprocesuiorganizuoti ir įgyvendinti,reklamineikampanijai,
investicinėmssąskaitomsatidarytiirjomsaptarnautibeipanašiomsrei-
kmėmstaippatreikėjolėšų.Nors1991–1992m.valstybėsbiudžetaiir
būtųbuvępajėgūsfinansuotivisassuprivatizavimoprocesususijusias
išlaidas,tačiauvalstybėjebuvoirkitųprioritetųneibiudžetinisminėto
privatizavimoprocesofinansavimas.Įvertinusabunurodytusaspektus,
įstatymebuvoįtvirtintanuostata, jogkiekvienasLietuvospilietispini-
gaispadengtųnemažiaukaip5proc.irnedaugiaukaip50proc.įsigyja-
movalstybinioturtokainos.Nurodytipinigųpanaudojimoapribojimai
visiškaiatitikoiranksčiaunurodytusnuvertėjančiųrubliųprevencijos
beikitusbendruosiusprivatizacijostikslus.

Siekiantįprivatizavimoprocesąįtrauktiprivatųkapitaląiružsienio
investuotojus,buvosudarytagalimybė įsigytiprivatizuojamą turtą tik
užpinigus,tačiauneužrusiškusrublius,oužkonvertuojamąvaliutą.Už
konvertuojamąvaliutąbuvogalimaparduoti tik tokį turtą,kurisbuvo
įtrauktas į specialųAtkuriamojoSeimopatvirtintą sąrašą. Privatizavi-
masužkonvertuojamąvaliutąpaspartinoprivatizavimofondokaupimą.
Jaupačiojeprivatizavimoprocesopradžiojeužišvalstybinioturtopri-
vatizavimogautaslėšas,bepatiesprivatizavimoprocesoorganizavimo
anksčiaunurodytųreikmių,daugumavalstybėsirsavivaldosinstitucijų
įsigijokompiuterinętechniką,kuri1991m.rudenįdarbuvoretenybė,
valstybėgalėjoskirtiprivatizavimometugautaslėšasirkitomsaktua-
liomssritims.

42 Valstybės žinios.1992,Nr.34-1059.
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4.2.2. Savivaldybių valdomo valstybės turto privatizavimo  
spe cifika
Rengiantprivatizavimoįstatymuiįgyvendintireikalingusįstatymų

įgyvendinamųjųteisėsaktųprojektus,reikėjoįvertintitai,jog1990m.
rudenįVyriausybė jaubuvopriėmusi1990m. rugsėjo28d.nutarimą
Nr. 298 „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų priskyrimo savivaldybių
vietiniamūkiui“43,kuriuoatskirųministerijųbeižinybųirsavivaldybių
vadinamajai reguliavimo sričiai buvo priskirtas valstybei nuosavybės
teisepriklausantisturtas.Taigerokaiapsunkinoprivatizavimoproceso
organizavimą.Neginčijantpatiestokiosprendimosvarbosirbūtinybės
formuotisavivaldybiųfunkcijomsvykdytinuosavybėsteisepriklausan-
čiusobjektus,reikiapripažinti,kadkomercinėspaskirtiesobjektųper-
davimas savivaldybėms, kurių tiesiogiai jų funkcijomsatlikti nereikia,
sukelia daug neigiamų pasekmių. Pirmiausia išaiškėjo ir nepakanka-
masspecialistųpasirengimas,irpiktnaudžiavimastarnybinepadėtimi,
irnet trukdymasasmenimsdalyvautiprivatizavimoprocese.Taippat
pasireiškėatskirųsavivaldybiųvadovųir tarnautojųsiekissavožinio-
jeišlaikytinekilnojamojoturtoobjektusirneteiktijųprivatizuoti,ypač
jeitokieobjektaibuvomiestųcentruose.Prieesminiųminėtonutarimo
Nr.298trūkumųgalimapriskirtiirtai,jognetirviešajaminteresuiten-
kinti savivaldybėmsperduoti pastatai ir statiniai (mokyklos, darželiai
irpan.)buvoperduotibe jiemspriskirtųžemėssklypų.Šiesavivaldy-
biųsiekiaipatiems,t.y.bevalstybėsprivatizavimoinstitucijųparamos,
privatizuotijųreguliavimosrityjeesančiusobjektusišlikoilgąlaiką,net
irpo to,kai1997m.,pasinaudojantpažangiausiaEuropos irpasaulio
praktika,buvoįsteigtakomerciniaisprincipaisveikiantivalstybėsįmo-
nė–Valstybėsturtofondas44,kuriamVyriausybėpatikėjimoteiseper-
davėdaugumąvalstybeinuosavybėsteisepriklausančių įmoniųakcijų
irnekilnojamojoturtoobjektų.Tačiausavivaldybiųturtąirtoliautvarkė
pačiossavivaldybės,t.y.biudžetiniaisprincipaisveikiančiosinstitucijos.
Tokiapadėtisviešosiosnuosavybėsįgyvendinimoproceseilgainiuisu-
formavodaugneigiamųpasekmių.Pirmiausianepakankamapersonalo
kompetencija ir patalpų techninis neparengimas, sudarantys prielai-
daspiktnaudžiautiprivatizavimoparaiškomisirtaipdiskredituotipatį

43 Valstybės žinios.1990,Nr.29-704.
44 Valstybės žinios.1997,Nr.104-2616.
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privatizavimoprocesąapskritai.Antra,nelygiateisiųveiklossąlygųsu-
kūrimąpačiomssavivaldybėms,nesdidžiųjųmiestųsavivaldybės,ku-
riosvisaipignoravoPrivatizavimoįstatymą,galėjogautipapildomųlėšų
irišturtonuomos,irišprivatizavimo.Todėltųrajonųsavivaldybės,ku-
rioseprivatizuojamoarkomercijaitinkamoturtopaprasčiausiainebu-
vo,atsidūrėdaugblogesnėjepadėtyje.Trečia,savivaldybėmspriskirtas
valstybėsturtas,jeijisbuvokomerciškaipatrauklus,suprivačiukapita-
lusteigiantįmones,patekdavoįprivačiasrenkasapeinantprivatizavimo
procedūras.Blogiausiabuvo tai, kadšisvertingas turtasdažnaibūda-
voperduodamasvaldytiprivatiemsasmenimsužsimboliškaskainas,o
valstybėnetekdavodideliųpiniginiųįplaukų.Ketvirta,problematapoir
tai,kadsavivaldybiųpareigūnai,siekdamikuo ilgiaudisponuotinekil-
nojamuojuturtu,delsėspręstidaugelįklausimų,susijusiųsudetaliųjų
planųparengimu,žemėsnuomairt.t.Dėltoverslininkaibuvopriversti
arbaieškoti„ryšių“arbadėlneskaidrumoirnetikrumostabdytiinvesti-
cijasirkartuversloplėtrą.Pažymėtina,kadkomercinėspaskirtiesturto
perdavimassavivaldybėmsarbapadėtis,kaitokiuvalstybėsturtudispo-
nuojaatskirosministerijosaržinybos,nėrairnebuvotikišimtinaiLie-
tuvosproblema.Tokiapadėtissusiklostėdaugelyjeposocialistiniųvals-
tybių.Jądaugelįkartųįvairiulygiutekonagrinėtipačioseįvairiausiose
tarptautinėsekonferencijose.S.Vaitkevičiuitekodarkartątuoįsitikinti
2006–2007m.dirbantESmisijojeKosove,kursavivaldybėsdėlsavotei-
siųįturtągalėdavoblokuotiprivatizavimoirnetįmoniųlikvidavimobei
bankrotoprocesusirtaijosdarėnepaisydamosdidžiulioporeikiošaliai
gautiinvesticijųbeiatkurtidarbovietasbeveikneveikiančioseįmonėse,
nedarbolygiuitoješalyjeviršijant50procentų.

4.2.3. Žemės ūkio įmonių (kolūkių ir tarybinių ūkių) 
privatizavimo metodikos ypatumai
Kolūkiųirtarybiniųūkiųteisinisstatusas,jųdarbuotojųspecifinis

interesaspatiemsužsiimtižemėsūkioprodukcijosgamyba,taippattai,
kaddaugeliuižemėsūkioįmoniųdarbuotojųbuvopripažintateisėsu-
sigrąžintinuosavybėsteisęįnacionalizuotąžemę,lėmė,kadkolūkiųir
tarybiniųūkių turtoprivatizavimui reglamentuoti reikėjopriimti spe-
cialų įstatymą.Žemėsūkio įmonių turtoprivatizavimo įstatymo45,pri-

45 Valstybės žinios.1991,Nr.33-907.
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imto1991m.lapkričio14d.,projektąrengėAtkuriamojoSeimonariai
E.GrakauskasirJ.Treinys,taippatekspertaiV.Skulskis,J.Natkienėir
G. Pečiukaitis. Jie jau galėjo orientuotis į Atkuriamojo Seimo priimto
Valstybėsturtopirminioprivatizavimoįstatymopagrindiniusprincipus
irparengiamųjųdarbųeigąįgyvendinantpastarąjįįstatymą.Įvertinda-
mižemėsūkioįmoniųspecifiką,žemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimo
metodikosautoriairekomendavonustatytigalimybędalyvautiprivati-
zuojantžemėsūkioįmonėsturtątiktiemsasmenims,kurieyrasusijęsu
tosįmonėsveikla.Todėlnuoprivatizuojamoturtorekomendavoatskirti
valstybėslėšomissukurtąturtą,pavyzdžiui,melioracijos,agrochemijos
įmoniųturtą,kuristurėtųbūtiprivatizuotasatskirai,t.y.pagalspecia-
liąmetodiką.Atskirtiišprivatizuojamožemėsūkioįmonėsturtoturėjo
būtiirsavininkamsgrąžintinasturtaspagalRestitucijosįstatymą.Žemės
ūkioįmoniųturtoprivatizavimometodikosautoriaimanė,kadtikslinga
įtraukti į kategoriją asmenų, kurie turės teisę įsigyti žemėsūkio įmo-
niųprivatizuojamoturto,netiktųįmoniųdarbuotojus,betmedicinosir
švietimoįstaigųdarbuotojusbeikitųprofesijųtarnautojus,kuriegyve-
nožemėsūkioįmonėsteritorijojeirdirbokonkrečiosžemėsūkiodar-
buotojųarjųšeimosnariųlabui.Dalyvautiprivatizavimoprocesetaipat
buvosuteiktateisėasmenims,pagalįstatymąatgavusiemsnuosavybės
teisesžemėsūkioįmonėsteritorijoje.

Žemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimoprocesoorganizavimastaip
patbuvokitoksneipramonėsįmonių.Jameaktyviaidalyvavoasmenys,
turintysteisęįsigytiturto.Tokiųasmenųsusirinkimaspriimdavosvar-
biausią sprendimą – privatizavimo būdą. Privatizuojamo turto komp-
leksus sudarė, juos privatizuoti parengė specializuota privatizavimo
organųsistema,įkuriąįėjoagrarinėsreformostarnybos,rajonųprivati-
zavimokomisijos,AgrarinėsreformoskomisijaprieLietuvosRespubli-
kosVyriausybėsirCPK.

Kitas ypatumas – pagrindinis žemės ūkio įmonių turto privatiza-
vimobūdasbuvouždarasaukcionas.Viešasaukcionasgalėjobūtiskel-
biamastiktokiamturtuiparduoti,kurionepavykoparduotiuždarame
aukcione.Už įsigyjamą turtąbuvogalimaatsiskaitytine tikvienkarti-
nėmis išmokomis,kurias žemėsūkio įmoniųdarbuotojai gavobendra
tvarka,betirspecialiomistikslinėmisžemėsūkiokompensacinėmisiš-
mokomisbeižemėsūkioįmonėskompensacijomis.Tikslinėsžemėsūkio
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kompensacijosskiriamosvisiemsasmenims,kuriedirbaardirbožemės
ūkioįmonėse.Josapskaičiuojamosdidinantvalstybinesvienkartinesiš-
mokaspagaldarbostažąLietuvosRespublikosžemėsūkioįmonėse:nuo
5 iki10metų–10proc.;nuo10 iki15metų–20proc.;daugiaukaip
15metų–30proc.Žemėsūkio įmonės išmokosskiriamostikprivati-
zuojamosžemėsūkioįmonėsdarbuotojams(nariams),pensininkamsir
asmenims,kurietapoIirIIgrupėsinvalidais,dirbdamišiojeįmonėje,bei
valstiečioūkionariams,dirbusiems šioje įmonėje. Žemėsūkio įmonių
išmokosdydisbuvonustatomasišįmonėsturtovertėsatėmuskitųvien-
kartinių valstybinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir tikslinių žemės
ūkiokompensacijų,neprivatizuotinoturtovertębeipaskolųsumas.Kita
turtodalisapylinkėsagrarinėsreformos tarnybųsprendimubuvopa-
skirstomaįmonėsišmokasgaunantiemsasmenimsproporcingaijųdar-
bostažuiLietuvosRespublikosžemėsūkioįmonėse.Beto,privatizuo-
jantturtąnemažiaukaip10proc.jokainosreikėjosumokėtipinigais.

Reikšmingaspecifikabuvoirtai,kadatskirąprivatizuojamoturto
objektąsudarėneatskiridaiktai,ogamybiniai-technologiniaikomplek-
tai.Asmenys,įsigijęgamybinį-technologinįkompleksą,turėjogalimybę
tęstižemėsūkioprodukcijosgamybąįsteigiantkartusukitaisasmeni-
misžemėsūkiobendrovęarbaveiktiindividualiai.Žemėsūkiobendro-
vių steigimą irveiklosorganizavimąreglamentavo1991m.balandžio
16d.priimtasŽemėsūkiobendroviųįstatymas46.Pagalšįįstatymąpri-
vatizuojantkolūkiųturtąkolūkiečiaiturėjogalimybęjamtenkančiąko-
lūkio turtodalįpasiimtinenatūra, o įsteigti žemėsūkiobendroves ir
užperduotąsteigiamaibendroveiprivatizuojamoturtodalįįsigytistei-
giamosbendrovėspajų.1992m. tokiųbendrovių įsisteigėapie4000.
Jossavoruožtususivienijoir1992m.birželio30d.įsteigėŽemėsūkio
bendroviųasociaciją.Daugelisbendroviųvėliaupajininkųsprendimais
buvoreorganizuotosarbalikviduotos,todėlpastaruojumetuasociacija
vienijatikapie150žemėsūkiobendroviųirkitokiosteisinėsformosže-
mėsūkioveiklaužsiimančiųįmonių47.

Tieasmenys,kurienepageidavosteigtibendrovės,galėjoužsiimti
žemėsūkioveiklapagal1989m.liepos4d.priimtąLietuvosRespubli-
46 Valstybės žinios.1991,Nr.13-308.
47 Žemėsūkiobendroviųasociacijosinternertinėsvetainė[žiūrėta2012-05-25].

http://www.lzuba.lt/.
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kosvalstiečiųūkioįstatymą48.Šioįstatymo,priimtodarpriešatkuriant
nepriklausomybę,galiojimasbuvopratęstas1997m.gruodžio23d.įsta-
tymudėlLietuvosRespublikosteritorijojegaliojančiųįstatymų,priimtų
iki1990m.kovo11d.,galiojimopratęsimo49 irnustojogalios1999m.
gegužės13d.priėmusŪkininkoūkioįstatymą50.



48 Valstybės žinios.1989,Nr.20-243.
49 Valstybės žinios.1997,Nr.118-3046.
50 Valstybės žinios.1999,Nr.43-1358.
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5. Valstybės turto  
privatizavimo įgyvendinimas  
1991–1992 m.

5.1. CPK veiklos analizė 1991–1992 m.

Valstybinioturtopirminioprivatizavimoįgyvendinimasapėmėmi-
nisterijųreguliavimosričiaipriskirtųobjektųprivatizavimo,taippatir
respublikinėsprivatizavimoprogramųparengimą ir tvirtinimą, priva-
tizavimosandoriųsudarymoirjųvykdymopriežiūrą.AtkuriamojoSei-
mo1991m.kovo14d.nutarimu„DėlLietuvosRespublikosvalstybinio
turtopirminioprivatizavimoįstatymoįsigaliojimo“51Vyriausybeibuvo
pavestapriimtinutarimus,kuriųreikiavalstybėsturtopirminiopriva-
tizavimo įstatymui įgyvendinti.Šiuonutarimuaukštesniosiospakopos
savivaldybėsbuvo įpareigotos sudarytimiestų (rajonų)privatizavimo
komisijas ir tarnybasbeipasirengti leistiprivatizavimo informacinius
biuletenius, taip pat parengti vietinio ūkio privatizavimo programų
projektus ir juos pateikti Vyriausybei. Svarbiausiems privatizavimo
klausimamsspręstibuvoįsteigtaspecialiinstitucija–CPK,įkurią,sie-
kiantprivatizavimoprocesoviešumo,buvopaskirtinetik įvairiųūkio
šakųspecialistai,betirvisuomenėsveikėjai,atstovaujantystuometinei
Atkuriamojo Seimo pozicijai ir opozicijai, bei darbininkų organizacijų
beiprofsąjungųatstovai52.
51 Valstybės žinios.1991,Nr.10-263.
52 PirmosiosCPKpirmininkasbuvovicepremjerasVytautasPakalniškis;nariai:RičardasAdo-

maitis,Mažeikiųdarbininkųsąjungospirmininkas;KęstutisGlaveckas,LietuvosRespublikos
AukščiausiosiosTarybosdeputatas;TautvydasLideikis,MokslųakademijosPuslaidininkiųfi-
zikosinstitutolaboratorijosvadovas;AlgimantasMatulevičius,„Neringos“gamybinės-komer-
cinėsfirmosgeneralinisdirektorius,Lietuvospramonininkųasociacijosprezidentas;Antanas
JuozasMerčaitis,LietuvosRespublikosekonomikosministropavaduotojas;AntanasSviders-
kis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro pavaduotojas; Albertas Šimėnas, Lietuvos
RespublikosAukščiausiosiosTarybosdeputatas;StasysVaitkevičius,LietuvosRespublikos
Vyriausybėsaparatoskyriausvedėjopavaduotojas;MarijonasVisakavičius,Lietuvoslaisvųjų
profesiniųsąjungųkonfederacijospirmininkas.Žr.:Valstybės žinios.1991,Nr.12-315.
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Pačioje privatizavimo proceso pradžioje paaiškėjo, kad, siekiant
sėkmingoprivatizavimo,reikiaoperatyviaireaguotiįdaugybękasdien
kylančiųklausimųdėlPrivatizavimoįstatymotaikymo,norminiųpriva-
tizavimodokumentų,įskaitantirPrivatizavimoįstatymą53,turiniotiksli-
nimobeijųpraktiniotaikymoatskiriemsobjektamsypatumųirpan.Be
to,nuolatkildavoreikalasminėtusdokumentuskeisti,pirmiausiapapil-
dant objektų, privatizuojamųuž laisvai konvertuojamąvaliutą, sąrašą
(tosfunkcijospačiojeprivatizavimopradžiojebuvoatitinkamaipriskir-
tosVyriausybeiirSeimui).Atsižvelgiantįšiasaplinkybes,CPKfunkcijos
irkompetencijabuvoišplėsta54.

CPK savo techninio aparato neturėjo, todėl medžiagą CPK posė-
džiamsrengdavoVyriausybėsirministerijųatitinkamostarnybos.Dau-
giausiašiodarboatlikospecialiaišiomsfunkcijomsįsteigtasPrivatizavi-
moskyriusirEkonomikosministerija.Ekonomikosministerijarengdavo
klausimus,susijusiussuobjektųįtraukimuįprivatizavimoprogramas,
taippat irmedžiagą, susijusią suprivatizavimosandoriųaprobavimu.
Privatizavimoskyriusmetodiškaivadovavoprivatizavimoprocesui,to-
dėljisgalėjotiesiogiaipristatytiCPKposėdžiamsdokumentųprojektus,
jeitokieprojektaibuvosusijęsuteisiniųnormųišaiškinimaisarnaujų
teisėsaktųprojektais,įmoniųarpiliečiųskundaisarpageidavimais.CPK
darboapimtį,susijusiąsuobjektųparengimuprivatizuoti,privatizavimo
sandoriųaprobavimu,galimasuvoktipanagrinėjus1991–1992m.pri-
vatizavimorezultatus,pateiktustoliau(54–63psl.).

IšCPKdarbosritiesreikėtųišskirtiprivatizavimoužlaisvaikonver-
tuojamąvaliutąprocesoorganizavimą.Parengtiobjektų,privatizuojamų
užlaisvaikonvertuojamąvaliutą,sąrašoprojektąirvėliautąsąrašąpa-
pildytibuvotapęišimtineCPKprerogatyva.Įpirminįobjektų,privatizuo-
jamųužlaisvaikonvertuojamąvaliutą,sąrašąCPKteikimuAtkuriamasis
Seimas1991m.spalio1d.savonutarimuįtraukė110tokiųobjektų55.
Remiantis užsienio šalių patirtimi, pirmiausia buvo siekiama įtraukti
dideles, vadinamąsias buvusio sąjunginio pavaldumo įmones, kuriose
dirbo dešimtys tūkstančių darbuotojų. Kadangi šios įmonės prarado
53 Pirminioprivatizavimoįstatymas1991–1992m.buvotikslintas,keistasirpildomas7kar-

tus,opervisągaliojimolaiką–19kartų.
54 Valstybės žinios.1992,Nr.20-530.
55 Valstybės žinios.1991,Nr.29-784.
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didžiąjądalį buvusių SSRS tiekėjųbei užsakovų, tai jų išlikimo sąlyga
paprastai galėjo būti tik jų restruktūrizacija ir modernizavimas. Tai
buvosusijęnetiksudidelėmisfinansinėmisinvesticijomis,betirnau-
javadyba,kuriužtikrintųįsiliejimąįnaujasrinkas.Pasiektitokiustiks-
lusrealiaibuvoįmanomatikpritraukusstrateginįinvestuotoją.Minėtų
įmoniųsąraše,be, savivaldybiųnuomone, tarp investuotojųpaklausių
objektų,kuriuosprivatizuojant,besocialinių,siektairgrynaikomerci-
niųtikslų,buvotokiosįmonėskaiptrikotažoįmonė„Vilija“,polimerinių
dirbiniųgamykla,„Namųdetalės“,Valstybinispienokombinatas,„Vals-
tybinėskaičiavimogamykla“,„Rimeda“,Lentvariokilimųfabrikas,Kau-
noįmonės„Koordinatė“irvalstybinėįmonė„Metalas“,Panevėžioįmo-
nės„Ekranas“,„Aurida“,„Metalistas“,„Tiksliosiosmechanikosgamykla“,
Šiaulių „Nuklonas“,Klaipėdos „Sirijus“,Marijampolėsvalstybinėpieno
konservų įmonė, Matuizų statybinių medžiagų gamykla, visi cukraus
fabrikai irdaugeliskitųįmonių.Vėliau,AtkuriamajamSeimuisuteikus
teisęminėtąsąrašąkeisti tiesiogiaiCPK, tassąrašasbuvo išplėstas iki
165įmoniųirbuvopradėtaaktyvistrateginiųinvestuotojųpaieška.Kad
privatizavimas,pritraukiant į tokias įmonesbūtentstrateginius inves-
tuotojus, yrane tik racionaliausias, bet ir beveik vienintelis investuo-
tojas,buvokonstatuotajau1990m.pradžiojeįvykusiojeprivatizavimo
konferencijojeGdanske(Lenkija).ŠiojekonferencijojeLietuvosatstovus
(S.Vaitkevičių irkitus)konsultavoDidžiosiosBritanijosM.Tetčerva-
dovaujamosVyriausybėspatarėjasprivatizavimoklausimaisPh.Mayo.
JisobjektyviaiirnetgikritiškaiįvertinosavošaliesbeiVakarųEuropos
šaliųprivatizavimopatirtįirpateikėlabaivertingųpatarimų.Ph.Mayo
labai susidomėjoLietuva, todėl 1990m. savo lėšomisdukartusbuvo
atvykęsįmūsųšalį,konsultavorengiamųteisėsaktųprojektųrengėjus.

CPK savo veikloje diegė ir teisines naujoves, pati tiesiogiai prisi-
dėdama prie 1991–1992 m. svarbių teisės dokumentų rengimo ir jų
aprobavimo.PirmiausiaištokiųteisėsaktųreikėtųpaminėtiNemokių
valstybėsįmoniųprivatizavimoįstatymo,priimto1991m.liepos23d.,
projektą, taippat reikšmingusPrivatizavimo skyriausparengtų teisės
aktų taikymo išaiškinimus, susijusius suvalstybės ir žemėsūkio įmo-
nių įstatinio kapitalo skaičiavimo, privatizavimo laipsnionustatymo56,
56 CPK protokolas Nr. 5 1991-06-21 [žiūrėta 2012-12-27]. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=18896&p_query=&p_tr2=2.
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turtonukainojimo,šioturtoregistravimo,lėšųpaskirstymoirpanašio-
misproblemomis57.IšskirtinįdėmesįCPKskyrėirvalstybinioturto,kurį
1991–1992m.darvaldėSSRSginkluotosiospajėgosarkitosSSRSjėgos
struktūros,apsaugai.Šiuoklausimubuvovienareikšmiškaikonstatuota,
kadbetkoks turtas, taippat irSSRSkariškiųžinybiniaibutai,esantys
Lietuvosteritorijoje,galibūtiprivatizuojamiirregistruojamitikvado-
vaujantisLietuvosįstatymais58.Beto,įvertindama,kadSSRSginkluoto-
siospajėgospaprastai labaiužteršėLietuvosgamtą, taippat irobjek-
tus,kuriuosnustatytatvarkaperdavėLietuvai,beisiekdamaapsaugoti
būsimųjųsavininkųinteresus,CPKnustatė, jogtokieobjektaigalibūti
privatizuojamitikatlikusišsamiąekologinęjųekspertizę59.Prietometo
teisiniųnaujovių,kuriosbuvosvarbiosnetikprivatizavimoprocese,pri-
skirtumenuosavybėsteisėsliudijimoformos60beibendrosiosjungtinės
veiklostipinėssutartiesformos61(pastarojibuvosuderintairsuTeisin-
gumoministerija)parengimąirpatvirtinimą.

IšskirtinįdėmesįCPKskyrėirsocialineiįmoniųdarbuotojųpadėčiai,
teisineitųdarbuotojųdarbovietųapsaugai.PagalPrivatizavimoįstaty-
mo5str.CPKpriimtinutarimaiprivatizavimoklausimaisbuvoprivalomi
LietuvosRespublikosministerijoms.Jauvienameišsavopirmųjųposė-
džių,darnepradėjusprivatizavimo įgyvendintipraktiškai,CPKnustatė
būtinąįmonėsprivatizavimosandoriosąlygą,jogbentvieneriusmetus,
privatizavus įmonę, darbo vietų skaičius joje negali būti sumažintas
daugiaukaip30procentų62.SavonutarimuCPKsuvienodinovalstybės
įmonių darbuotojų, taip pat kooperatyvų narių turtines teises pasira-
šantakcijas.Tam,kadLietuvosgyventojaigalėtųgeriausuprasti irpa-
sinaudotijiemsįstatymaissuteiktomisteisėmis,CPKnutarėkiekvienoje

57 CPKprotokolaiNr.101991-08-30;Nr.231991-12-20;Nr.451992-05-29[žiūrėta2012-12-
27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18899&p_query=&p_tr2=2.

58 CPKprotokolasNr.16,1991-10-30[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=18905&p_query=&p_tr2=2.

59 CPKprotokolasNr.6,19910628CPKprotokolasNr.6,1991-06-28[žiūrėta2012-12-27].
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18897&p_query=&p_tr2=2

60 CPKprotokolasNr.15,1991-10-16[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=18904&p_query=&p_tr2=2.

61 CPKprotokolasNr.63,1992-10-30[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=10154&p_query=&p_tr2=2.

62 CPKprotokolasNr.8,19910723.
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savivaldybėjeįsteigtipovienąkonsultantoetatąirfinansuotitokiųkon-
sultantųdarbąišCPKlėšų63.

CPKpagalsavokompetencijąvykdėirteisėspažeidimųprevencinį
darbą.Jikontroliavoirsavopriimtųsprendimų,irkitųteisėsaktųįgy-
vendinimoprocesą.Priereikšmingųdarbųšiojesrityjegalimapriskirti
pavedimąFinansųministerijaipatikrintiinvesticiniųakciniųbendrovių
akcijųplatinimąirpanaikintiakcijųemisijosįregistravimą64,taippatpa-
vedimąFinansųministerijaikartusuVidausreikalųministerijapatikrin-
tiinvesticiniųakciniųbendrovių„Europosinvesticija“(EBSWgrupė)ir
„Pilis“ finansinęveiklą65.CPKsavosprendimais įspėdavoaukščiausius
ministerijųiržinybųpareigūnus,tarpjųirministrus,kuriųdarbuotojai
nevykdėteisėsaktaisnustatytųreikalavimų.Šiuoneigiamuaspektula-
biausiai„pasižymėjo“Energetikos,RyšiųirinformatikosbeiŽemėsūkio
ministerijųatsakingipareigūnai,dėlkuriųveiklosarneveikimo,pavyz-
džiui,dėlvalstybinėsžvejybos laivyno„Jūra“ išskaidymoirparengimo
privatizuoti,viešaibuvoįspėtiirpatysministrai.

Privatizavimoskyriuigavusinformacijosapiešiurkščiusteisėsaktų
pažeidimusperCPKsuprašymupatikrintifaktusbuvokreiptasiirLietu-
vosRespublikosgeneralinįprokurorądėlPanevėžiorajonoprivatizavi-
mokomisijosirVelžioapylinkėsagrarinėstarnybosveiklos66.Beto,Lie-
tuvosRespublikosgeneralinėsprokuratūrosbuvopaprašytaišnagrinėti
EBSWgrupei priklausančios investicinės akcinės bendrovės „Europos
investicija“veiklą,remiantisFinansųirEkonomikosministerijųatlikta
analize67,beikuoskubiausudarytispecialiągrupęvalstybinioturtopri-
vatizavimopriežiūraivykdyti irpaskirtiatsakingądarbuotojąnuolati-
niamsryšiamssuCPK68.Pastarasiskreipimasisbuvopriimtasdėlpasy-
63 CPK protokolas Nr. 8, 1991-07-23 [žiūrėta 2012-12-27]. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=18898&p_query=&p_tr2=2
64 CPKprotokolasNr.59,1992-10-02[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=10150&p_query=&p_tr2=2.
65 CPKprotokolasNr.52,1992-07-21[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=10143&p_query=&p_tr2=2.
66 CPKprotokolasNr.45,1992-05-28[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=10136&p_query=&p_tr2=2.
67 CPKprotokolasNr.66,1992-11-20[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=10157&p_query=&p_tr2=2.
68 CPKprotokolasNr.69,1992-12-11[žiūrėta2012-12-27].http://www3.lrs.lt/pls/inter3/

dokpaieska.showdoc_l?p_id=10160&p_query=&p_tr2=2
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vausGeneralinėsprokuratūrospožiūrioį,CPKirPrivatizavimoskyriaus
nuomone,akivaizdžiusteisėsaktųpažeidimus.TamepatCPKposėdyje
buvopakartotinaikreiptasiįGeneralinęprokuratūrądėlEBSWgrupei
priklausančiosinvesticinėsbendrovės„Europosinvesticija“veiklos,pa-
žeidžiančiosteisėsaktus,tyrimo.

5.2. Privatizavimo skyriaus 1991–1992 m. veiklos analizė 

5.2.1. Privatizavimo skyriaus paskirtis
Privatizavimoskyriusbuvoįsteigtassiekiantužtikrintisistemingą

irefektyvųvadovavimąprivatizavimoprocesui,todėlšiamskyriuiteko
pagrindinisdarbasrengiantprivatizavimoprocesuireikalingus įstaty-
mųįgyvendinamuosiusteisėsaktus,tarpjųirCPKpriimamųsprendimų
projektus,privatizavimoobjektųparengimoprivatizuotimetodikas,ko-
ordinuotiirkontroliuotikitųprivatizavimoinstitucijųdarbą,organizuo-
ti valstybės tarnautojų, dirbančių privatizavimo srityje, kvalifikacijos
kėlimąirpan.Privatizavimoskyriausveikląnagrinėjamuojulaikotarpiu
sąlyginaigalimasuskirstytiįšiassritis:pirmoji–privatizavimoįstaty-
mui įgyvendinti reikalingų įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pro-
jektųrengimokoordinavimas irgalutinis jųparengimasprieš teikiant
jį priimtiVyriausybėsposėdyje ir antroji sritis – paties privatizavimo
procesoorganizavimas,pradedantprivatizavimoprogramųrengimuir
baigiantprivatizavimosandoriųsudarymu.

RengtiPrivatizavimoįstatymuiįgyvendintireikalingusteisėsaktus
buvosunku,išministerijųbeipriejųesančiųmoksliniųinstitutųdarbuo-
tojainiekadasavodarbokarjerojenebuvosusidūręneisuprivatizavimu,
neisuteisėsaktųprojektųrengimu.Todėl1991m.didžiąjądalįVyriau-
sybėsnutarimųbeiCPKnutarimų ir išaiškinimųprojektus teko rengti
Privatizavimoskyriausdarbuotojams.Šiuoaspektuikipat1992m.pa-
baigos ypač bloga padėtis buvo Žemėsūkioministerijoje, todėl teisės
aktųprojektųdėlžemėsūkioįmoniųturtiniųsantykiųreglamentavimo,
sukūrimonaštatekoPrivatizavimoskyriausdarbuotojams.
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5.2.2. Investicinių sąskaitų suformavimo ir apskaitos 
klausimai

Organizuojantprivatizavimoprocesąsvarbiausiasuždavinysbuvo
užtikrinti,kadkiekvienamLietuvosRespublikospiliečiuibūtųatidary-
tosinvesticinėssąskaitos.Investiciniųsąskaitųbeijoseesančiųpinigi-
niųirvalstybėsskirtųišmokųapskaitos,taippatirkontrolėssistemos
sukūrimasbuvotiesiogiaipavestasPrivatizavimoskyriui.Šiampavedi-
muivykdytibuvopritaikytaVidaus reikalųministerijos sukurtakom-
piuterinė programa (vadinamoji juodoji dėžė), kurioje buvo sukaupti
duomenysapieLietuvosgyventojus.Naudodamasisšiaprograma,Eko-
nomikosministerijosskaičiavimocentrasrengėinformacijąPrivatizavi-
moskyriui,pagalkuriąbuvopervedamosLietuvospiliečiamsvienkar-
tinės išmokos irkitoskompensacijos, taippatbuvosukurtakontrolės
sistema,kuriturėjoužtikrinti,kadnebūtųpiktnaudžiaujamaatidarant
investicinessąskaitasbeidisponuojantinvesticinėmislėšomis.

Privatizavimo skyriaus uždavinys taip pat buvo parengti vienkar-
tiniųišmokųbeikitokiųkompensaciniųišmokų,kuriosturėjobūtiper-
vestos įkonkretausasmens investicinęsąskaitą,apskaitos irkontrolės
tvarką bei organizacines procedūras. Tam reikalui buvo pasinaudota
Statistikos departamento informacija apie valstybei nuosavybės teise
priklausančioturtobuhalterinęvertębeiduomenimisapieLietuvospi-
liečius.Privatizavimoskyriausdarbuotojaisuformavokonkrečiasužduo-
tisirnurodymusatsakingomsinstitucijoms,kuriosturėjo:a)apskaičiuo-
tikonkretųtokios išmokosdydįkiekvienaiskirtingaiasmenųgrupei ir
nustatytiprievoleskiekvienamLietuvospiliečiuiarasmeniui, raštiškai
apsisprendusiam tapti Lietuvospiliečiubei norinčiamgautiminėtą iš-
moką;b) informuotistruktūras, tiesiogiai tvarkiusiasvalstybės išmokų
skyrimodokumentus apie specifinius asmenis, kuriemsbuvo skiriama
didesnėvalstybėsvienkartinėišmoka(invalidai)arbakuriemstokiaiš-
mokanebuvoskiriama(itinpavojingirecidyvistai);c)nustatytisąnaudų,
susijusiųsuišmokųdokumentųtvarkymu,finansavimotvarką;d)teik-
tiparamąasmenimstvarkantdokumentus,reikalingusišmokomsgauti,
irpan.Visisuvalstybėsvienkartinėmisišmokomissusijęsantykiaibuvo
sureguliuotiLietuvosRespublikosVyriausybės1991m.kovo29d.nuta-
rimu„DėlvalstybėsvienkartinėsišmokosskyrimoLietuvosRespublikos
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piliečiams“Nr.10869,kurioprojektątaippatparengėPrivatizavimosky-
riausdarbuotojai.

5.2.3. Privatizavimo programų rengimas
Privatizavimoprogramųpraktiniamrengimoprocesuibuvobūtina

reglamentuotiirCPK,irmiestųbeirajonųprivatizavimokomisijųfunk-
cijas, ir tiesiogiai įgyvendinančių privatizavimo procesą – miestų bei
rajonųprivatizavimotarnybųveiklosfinansavimošaltiniusbeitvarką,
taippatiršiųkomisijųbeitarnybųsudarymo,nariųatleidimoprocedū-
ras.Pačiomsprivatizavimoprogramomssudarytibuvobūtinanustatyti
informacijąbeikonkrečiasformas(atsižvelgiantįobjektoprivatizavimo
būdą), atskirų specifinių privatizavimo objektų, pavyzdžiui, sveikatos,
švietimo,energetikosirpan.,apribojimus.Visiemsšiamepunktenurody-
tiemspagrindiniamsklausimamsspręstiPrivatizavimoskyriusparengė
Vyriausybėsnutarimoprojektą. Jame,beminėtųsantykiųsureguliavi-
mo,buvoapibrėžtipagrindiniaikriterijai,kuriaisministerijosiržinybos
beisavivaldybėsprivalėjovadovautisatrinkdamosprivatizavimoobjek-
tus,parduodamusužlaisvaikonvertuojamąvaliutą.Šiųkriterijųsąraše
svarbiausibuvodu:pirmasis–diegtinaujastechnologijasirtechniškai
pertvarkytigamybą;antrasis–pritrauktiužsienioinvestuotojus,galin-
čiusdiegtivakarietiškusdarboorganizavimoirrinkodarosmetodus70.

Kadangiatskiroseūkiošakoseirvalstybėsįmonėseiki1991m.sau-
sio1d.nebuvobaigtasįgyvendintidarSSRSfinansųministerijosįsaky-
masdėlpagrindiniųgamybospriemoniųlikutinėsvertėsperskaičiavimo,
buvo pratęstas viso ūkiomastu įmonių ir įstaigų valdomų pagrindinių
gamybospriemonių inventorizavimas ir jųvertėsnustatymas, įvertinus
infliacijosprocesąirrealiasgamybospriemoniųkainasLietuvosrinkoje.
Šiamprocesuiįgyvendintibuvosudarytosšakinėspagrindiniųgamybos
priemoniųinventorizavimokomisijos,kuriųveikląreglamentavoVyriau-
sybės nutarimas71. Jo projektą Privatizavimo skyrius parengė kartu su

69 Valstybės žinios.1991,Nr.11-303.
70 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.balandžio12d.nutarimasNr.130„Dėlvalstybi-

nioturtoprivatizavimodokumentųtvirtinimo“.Valstybės žinios.1991,Nr.14-378.
71 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.balandžio18d.nutarimasNr.147„DėlPrivati-

zavimoobjektųperkainojimo(įstatiniokapitalodydžioperskaičiavimo)taisykliųpatvirti-
nimo“.Valstybės žinios.Nr.15-389.
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Finansųministerija.Komisijosprivalėjonetikperskaičiuotipagrindinių
gamybospriemoniųlikutinęvertębeiinventorizuotišiaspriemonespa-
galFinansųministerijospatvirtintastaisyklesirspecialiasformas,betir
pagalparengtą formąapskaičiuotikiekvienosvalstybinės įmonės įsta-
tinįbeivalstybinįkapitalą.MinėtoVyriausybėsnutarimoįgyvendinimo
kontrolėbuvopavestaValstybineimokesčiųinspekcijai,oatsakomybė
užpažeidimusperskaičiuojantpagrindiniųgamybospriemoniųlikutinę
vertębei įstatinį ir valstybinį įmoniųkapitalą – įmoniųvadovamsbei
vyriausiemsfinansininkams(buhalteriams).

5.2.4. Privatizavimo sandorių sudarymo tvarkos ir procedūrų 
nustatymas
KitassvarbusPrivatizavimoskyriausdarbasbuvoparengtiviešųjų

aukcionųirviešųakcijųpasirašymovykdymąreglamentuojančiastaisy-
kles.Šiomistaisyklėmisreikėjoužtikrinti,kadirprivatizavimoprocesą
įgyvendinančios,irkontroliuojančiosstruktūros,irvisostameprocese
dalyvaujančiosinstitucijosturėtųaiškiusprincipusdėlobjektųprivati-
zavimoviešoaukcionoarakcijųpasirašymobūdu.Šiosetaisyklėsebuvo
nustatytos pagrindinės privatizavimo viešumą užtikrinančios nuosta-
tos, tarp jų ir dėl privalomos informacijos apie privatizavimo objektą
irprivatizavimosąlygasviešinimo.TamreikaluiskirtuoseVyriausybės
nutarimuose72, kurių projektus parengė Privatizavimo skyrius, buvo
reglamentuotospradinėsobjektoprivatizavimokainosirprivatizavimo
laipsnionustatymoprincipai –privatizuojant viešoakcijųpasirašymo
būdu,aukcionųirakcijųpasirašymodalyviųregistravimoiršiųpriva-
tizavimo būdų praktinio įgyvendinimo procedūras, atsiskaitymo už
aukcionųirakcijųpasirašymometuįsigytąnekilnojamąjįturtą,valsty-
binįkapitaląarakcijastvarką,aukcionųirakcijųpasirašymorezultatų
tvirtinimotvarką(pagalmūsųparengtasaukcionųirakcijųpasirašymo,
atitinkamaiprotokolųirsutarčiųformas),nuosavybėsdokumentųfor-
masirjųišdavimotvarką,taippatatvejus,kaiviešoaukcionoarakcijų

72 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.balandžio12d.nutarimasNr.130„Dėlvalstybi-
nioturtoprivatizavimodokumentųtvirtinimo“.Valstybės žinios.1991,Nr.14-378;Lietuvos
RespublikosVyriausybės1991m.balandžio18d.nutarimasNr.147 „DėlPrivatizavimo
objektųperkainojimo(įstatiniokapitalodydžioperskaičiavimo)tvarkos“.Valstybės žinios.
Nr.15-389.
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pasirašymo rezultatai privalo būti pripažinti negaliojančiais. Ši infor-
macijaturėjobūtiviešaipaskelbtairpraktiškaiprieinamakiekvienam
potencialiamvalstybinioturtopirkėjui.

Kadangiabsoliutidaugumažemėsūkioįmoniųirdidelėdalisvalsty-
biniųbeivalstybiniųakciniųįmoniųfunkcionavo„natūralausūkio“prin-
cipu,t.y.,bepagrindinės,vykdėirpagalbinesveiklas,kuriosbūdavodar
mažiauveiksmingosužpagrindinęveiklą,kitavertus,tokiosvalstybinės
irvalstybinėsakcinėsįmonės,ypačvadinamosiossąjunginiopavaldumo
įmonės,jaubeveiknebegaudavoužsakymųarbaužtuosužsakymusne-
bebūdavoatsiskaitoma.Daugorganizaciniųpastangųpareikalavoirbu-
vusioTSRSkariniokompleksoįmoniųrestruktūrizavimasirprivatizavi-
mas.Šiųįmoniųspecifikabuvota,kad,bekarininėspaskirtiesgaminių,
jos gamino vartojimoprekes, realizuojamasLietuvos rinkoje. Žinoma,
karinėprodukcijasudarėdidžiausiąkariniųįmoniųgamybosdalį,todėl
išnykuskariniamsužsakymamsšiosgamyklosatsidūrėantrealausban-
krotoslenksčio.Todėlšiojepastraipojenurodytomsįmonėmsarbabent
jųatskiriemspadaliniamsbuvobūtina:a)sudarytiteisines-finansinessą-
lygasišliktirinkoje;b)atskirtijokiųkomercinės-ūkinėsveiklosperspek-
tyvųneturinčiusįmoniųpadalinius,kadjiesavonuostolingaveiklanenu-
temptųįbankrotąvisosįmonės.Lietuvosūkioreformosirprivatizavimo
procesovadovaiminėtųįmoniųtransformavimoįeuropinęrinkąetape
turėjoįvertintiirtai,kadnemažadalisvalstybiniųirvalstybiniųakcinių
įmoniųdėlobjektyviaisusiklosčiusiųaplinkybiųvyravoLietuvosarats-
kiroserespublikosregionųrinkose.Dėlto,kadKonkurencijosįstatymas
darneveikė, teko,kur taibuvo įmanomapraktiškai, ieškotibūdų,kaip
išskaidytitokiasmonopolinesįmones.Vyriausybė,siekdamaįgyvendin-
tisavoužsibrėtustikslus, tarp jų irmaksimaliai išsaugotidarbovietas,
pavedėPrivatizavimo skyriui parengti tokių įmonių restruktūrizavimo
metodikąbei restruktūrizavimoprocesąreglamentuojantįVyriausybės
nutarimą.Atsižvelgiantįtechninesirtechnologinestokioreorganizavi-
mo (išskaidymo) galimybes, restruktūrizuojamų įmonių komunalinės
infrastruktūrosbūklę,akciniokapitaloįmonėjesukaupimolygįbeikitus
veiksnius,buvosiekiamanustatytiirbendrųjųturtiniųteisių,irprievo-
liųperdavimoprincipus,irakcininkųinteresųapsaugą,jeiįmonėjeteisės
aktuosenustatytatvarkabuvosukauptoakciniokapitalo,akcininkųbei
reorganizavimą(skaidymą)atliekančiosreorganizavimokomisijosginčų
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sprendimoprincipus.TokiusklausimusreglamentuojančioVyriausybės
nutarimo73priėmimasužtikrinonetiktūkstančiųnereikalingųpagrin-
diniųgamybospriemoniųatskyrimąbei jųpardavimą irpanaudojimą
naujomsdarbovietomssukurti,betirkeletoįmoniųfilialų,cechųarte-
ritoriškaiatskirtųįmoniųpadaliniųįregistravimąnaujomissavarankiš-
komis įmonėmis, praktiškai sušvelninantmonopolinių įmonių veiklos
nutraukimopadariniuseiliniamvartotojui.

5.2.5. Privatizuojamų objektų kainos nustatymo ir 
atsiskaitymo problemos
Privatizavimo įstatyme buvo nustatyta, jog įsigyti privatizuojamą

valstybėsturtągalimairišsimokėtinai.ŠiainuostataiįgyvendintiPriva-
tizavimoskyriusparengėVyriausybėsnutarimo,nustatančiopirkimoiš-
simokėtinaitaisykles,projektą.Vyriausybėsnutarime74buvonustatyta:
a)sąlygos,suteikiančiosteisępirkėjuiįsigytiprivatizuojamąturtąišsi-
mokėtinai;b)maksimalus išsimokėjimoterminas;c)metiniųpalūkanų
dydis,kuris,nors infliacijabuvodidelė, siekiant skatintipiliečiusdaly-
vautiprivatizavimoprocese,buvo lengvatinis;d)periodiniųmokėjimų
terminai;e)privatizavimotarnybųpareigoskontroliuotiskolųpadengi-
mąlaiku;f)delspinigiaiirkitossankcijospirkėjui,nevykdančiamprisi-
imtųmokestiniųįsipareigojimųdėlįsigytoprivatizavimoobjekto.Šiame
Vyriausybės nutarime, be jau išvardytų nuostatų, buvo reglamentuota
investiciniųlėšųperleidimokitiemsasmenimstvarka.Taipbuvosiekia-
mapaskatintiversleaktyvesniusLietuvospiliečiussupirktiišpasyvesnių
asmenųjųdisponuojamasinvesticineslėšasirjaspanaudotiįsigyjantdi-
desniusprivatizavimoobjektus.Dėlvisojerubliozonojevykusiųinfliaci-
niųprocesų,kuriebeveiknepriklausėnuoLietuvosvalstybėsvykdomos
ekonominėspolitikos, jaupriešprivatizavimopradžiąbuvoindeksuota
pagrindinių gamybospriemonių likutinė vertė. Šį indeksavimą tęsiant,
reikėjoatsižvelgtiį1990m.gruodžio4d.priimtąlaikinąjįįstatymą„Dėl
darbuotojųprivatauskapitalokaupimovalstybinėseįmonėse“75irnusta-
73 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.birželio19d.nutarimasNr.238„Dėlprivatizuo-

jamųvalstybinių irvalstybiniųakcinių įmoniųreorganizavimo(skaidymo) įsmulkesnius
objektus“.Valstybės žinios.1991,Nr.20-533.

74 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.birželio27d.nutarimasNr.252„DėlPrivati-
zavimoobjektų(akcijų)pardavimoišsimokėtinaitaisykliųpatvirtinimo“.Valstybės žinios.
1991,Nr.22-585.
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tyti,kaipirkokiomisproporcijomisturibūtipaskirstomaslikutinėsver-
tėsprieaugis,gautasindeksavusvalstybiniųakciniųįmoniųpagrindines
gamybospriemones.Beto,reikėjoapribotiirpatiesakciniokapitalosu-
kaupimąbeinustatyti,kadnedidelėseįmonėse,kuriosturėjobūtipriva-
tizuotos aukcionuose, šis akcinio kapitalo kaupimasnebūtų taikomas.
Visosanksčiaunurodytosnuostatosirkitosprocedūrinėstaisyklėsbuvo
įtvirtintosVyriausybės1991m.liepos22d.nutarimeNr.291„DėlLie-
tuvosRespublikoslaikinojoįstatymo„Dėldarbuotojųprivatauskapitalo
kaupimovalstybinėseįmonėse“įgyvendinimotvarkos“75.

Visų privatizavimo objektų (išskyrus parduodamus strateginiams
investuotojams už laisvai konvertuojamą valiutą) pradinė pardavimo
kainabuvonustatomapagalbuhalterinėsapskaitosduomenis,t.y.neat-
liekantspecialausvertinimo.Tačiauatsižvelgiantįtai,kadvienųobjektų
paklausabuvolabaididelė,okaikurieiš jųneturėjojokiospaklausos,
tokiapradinėskainosnustatymometodikadaugeliuatvejupasirodėne-
veiksminga,nesypačpaklausiųobjektųkainosaukcionepakildavonet
keliolikairdaugiaukartų,onepaklausiųobjektųužpradinękainąišviso
nebuvo galima parduoti. Todėl, įvertinus konkrečių objektų paklausą,
vienųobjektųpradinępardavimokainąneišvengiamaitekodidinti,one-
paklausiųobjektų,kuriųbuhalterinėpagrindiniųpriemoniųvertėbuvo
didesnėneirinkoskaina,–mažinti.Pirminėspardavimokainosmažini-
mogalimybėbuvoįtvirtintairPrivatizavimoįstatyme,tačiaušiainuos-
tatai įgyvendinti reikėjo parengti įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą,
kuriameturėjobūtinustatytaprivatizavimoobjektųnukainojimotvarka,
nukainojimo ribos bei privatizavimo institucijų kompetencija priimant
sprendimus dėl kainos sumažinimo. Vyriausybės priimtame 1991 m.
rugpjūčio27d.nutarimeNr.365„DėlPrivatizavimoobjektų(įmonių)
nukainojimotaisykliųpatvirtinimo“76taippatbuvonustatytiatvejai,kai
nukainojimągalėjotaikytiprivatizavimotarnybosmieste(rajone)–atsi-
žvelgiantįtaikomoprivatizavimobūdąiratvejus,kaididesnįprivatiza-
vimoobjektųnukainojimolygįturėjoaprobuotiCPK.Šiuonutarimutaip
patbuvonustatyta,kadviešuosiuoseaukcionuosearviešuosiuoseakci-
jųpasirašymuoseužfiksuotosprivatizavimoobjektųpardavimokainos
turibūtitraktuojamoskaipteisinisirfinansinispagrindasbuhalteriams
75 Valstybės žinios.1991,Nr.23-627.
76 Valstybės žinios.1991,Nr.28-768.
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irpatiesįmoniųkapitalo,irpagrindiniųgamybospriemoniųapskaitai.Ši
teisinėnuostatasudarėfinansinesprielaidasrealiaimokestineibazeiir
pagrindiniųgamybospriemoniųnusidėvėjimui(amortizacijai)įmonėse
skaičiuoti,jeiperataskaitinįlaikotarpįbuvoįvertintastuometuegzista-
vęsinfliacijoslygiopokytis.

Įvertinanttą faktą, jogvalstybinioturtopirminiamprivatizavimui
buvonaudojamipinigai, reikėjonustatytivisųrūšiųpiniginių įplaukų,
gautųprivatizavimoprocese,apskaitosirkontrolėstvarką.Kadangidi-
delėsinfliacijossąlygomisįmonės(palygintisukapitaluarpagrindinių
priemonių verte) ganėtinai nesunkiai savo sąskaitose per santykinai
trumpąlaikągalėjosukauptinemažailėšų,todėltokiaslėšasbuvobū-
tina įvertinti ir sudarantobjektųprivatizavimoprogramas,–atitinka-
maipatikslinantpradinętokiųobjektųpardavimokainą.Beto,privati-
zavimotarnyboms,mokesčių inspekcijai irkitomskontroliuojančioms
institucijomsreikėjonurodyti(konkrečiaisąskaitomisirbuhalteriniais
įrašais),kaipįapskaitąįtraukiamoslėšos,gautosužžiūrovamsparduo-
tusbilietus,palūkanosirdelspinigiai,piniginėslėšosužnupirktuspri-
vatizavimoobjektuspagalatskirusprivatizavimobūdus, taippat ir tų
lėšųpaskirstymąRespublikiniamirkonkrečiossavivaldybėsprivatiza-
vimofondui.Kartubuvobūtinanustatytiirpačiųprivatizavimofonduose
esančiųlėšųapskaitostvarką,nurodantirkonkrečiassąskaitas,irinfor-
macijosapiesukauptaslėšasteikimotvarką.Kadangipagrindiniųprie-
moniųirnominalusįmonėsįstatiniskapitalasprieširpotokiųpriemonių
ir įmoniųprivatizavimo labai skyrėsinuobuhalterinėje apskaitoje fik-
suotųdydžių,reikėjonustatytiirminėtųpagrindiniųgamybospriemo-
niųirįmoniųįstatiniokapitaloperskaičiavimotvarką,nurodant,kokie
buhalteriniai įrašai irkadaprivalobūtipadaryti.Teisinįšiųproblemų
sprendimomechanizmąsukūrėPrivatizavimoskyriauskartusuFinan-
sųministerijaparengtasVyriausybės1991m.rugsėjo12d.nutarimas
Nr.379„Dėllėšų,gautųprivatizavusvalstybinįturtąirprivatizuojamų
įmoniųkapitaloapskaitos“77.

Pažymėtina,kadlabaidaugįmoniųirvalstybėsbeisavivaldosinsti-
tucijų valdė jų tiesioginėms reikmėms nereikalingas patalpas, kurias
paprastai išnuomodavo verslininkams ir gaudavo papildomų pajamų.

77 Valstybės žinios.1991,Nr.31-839.
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Tokiemsnuomininkamsnuomotojaineretaisuteikdavoteisęinvestuoti
irišesmėspakeistibeipagerintinuomojamąturtą–sumontuotilaikan-
čiąsiaskonstrukcijas,naujastechnologineslinijas,pakeistikomunikaci-
jasirpan.Siekiantapgintiteisėtasnuomininkųinvesticijasirturtiniusjų
interesus,oiškitospusėsnesukurtiproblemų,susijusiųsuįmonėsturto,
kurįpagalPrivatizavimoįstatymąteisėtaigalėjoįgytinaujassavininkas,
disponavimuapskritai,iškiloreikalassureguliuotinuomininkų,investa-
vusiųdidelessumasįnuomojamąturtą,nuosavybėsįpadarytasinvesti-
cijasįteisinimotvarką.TodėlbuvopriimtasVyriausybės1991m.lapkri-
čio7d.nutarimasNr.453„Dėlvalstybinių,valstybiniųakciniųįmonių,
taippat valstybinių įstaigųbei organizacijų išnuomotųnegyvenamųjų
patalpųprivatizavimo“78.Šiojetvarkoje,siekiantapsaugotinetikpriva-
tų,betirviešąjįinteresą,buvonustatyta,kadįteisintinuomininkųinves-
ticijųnuosavybęgalimatik,pirma,kaibuspatikrintasnuomossutarčių
teisėtumas,antra,kaibuspatikrinta,arįišnuomotaspatalpasyrarealiai
investuotaprivatauskapitaloišesmėspakeičianttaspatalpas,ir,trečia,
patikrinus,artokiospatalpomsgalibūtitaikomasanksčiauminėtasVy-
riausybės1991m.birželio19d.nutarimasNr.238„Dėlprivatizuojamų
valstybinių irvalstybiniųakcinių įmoniųreorganizavimo(skaidymo) į
smulkesnius objektus“. Jei visos sąlygos buvo vykdomos, tai rengiant
įmonesprivatizuoti,patalpos,įkuriasinvestuota,turėjobūtiatskirtosiš
privatizuojamosįmonėsturto.

5.2.6. Privatizuotų įmonių veiklos priežiūra
Kadangi,kaipnurodėmeanksčiau,pirminisvalstybinioturtopriva-

tizavimasprasidėjo,kaidarneveikėKonkurencijosįstatymasirdaugely-
jeūkiošakųnebuvosukurtirinkossantykiai,buvopastebėta,kadkaiku-
rieverslininkai,įsigytassmulkiasįmones,esančiasmiestųcentriniuose
rajonuosearkitosepaklausiosevietose,vertinanekaipversloobjektą,
okaipnekilnojamąjįturtą,kurisateityjeturėtųsmarkiaibrangti.Todėl
tokieverslininkai,įsigydamiįmonę,neplanavoplėtotiverslo,osiekda-
minugalėtiviešuoseaukcionuosenepagrįstaipakeldavokainas,tačiau
poto,nenorėdamisumokėti irsavovardu įsiregistruotiprivatizavimo
objektą,šįprocesąsąmoningaivilkindavo.Kaikuriųįmoniųdarbuotojų

78 Valstybės žinios.1991,Nr.33-923.



54 NuosavybėssantykiųtransformavimasLietuvoje1989–1992m.

interesaidėlnaujųsavininkųpiktnaudžiavimoirsąmoningoneveikimo
labainukentėjo–darbuotojainedirbodėlpriverstiniųprastovų,jiene-
turėjodarbopagalturimąkvalifikaciją,negaudavoatlyginimųirpan.To-
dėlreikėjonedelsiantužkirstikeliątokiemspiktnaudžiavimoatvejams.
Privatizavimoskyriusparengėprivatizuotųįmoniųperdavimojasįsigi-
jusiemsasmenimsmetodiką,kuriospagrindubuvoparengtasirpriim-
tasVyriausybės1992m.kovo13d.nutarimasNr.159„Dėlpriemonių
aukcionuoseprivatizuotųobjektų(įmonių)tolesneikomercinei-ūkinei
veiklai užtikrinti“79. Šiame nutarime buvo nustatyta konkrečių priva-
tizavimoobjektų, įsigyjamųviešuoseaukcionuoseperėmimotvarka ir
terminaibeiaukcionorezultatųanuliavimopagrindai,jeiprivatizavimo
objektasnustatytatvarkanebuvoperimtas.Taippatbuvodetalizuotos
privatizuotosįmonėsfinansiniųirkitokiųturtiniųįsipareigojimųperė-
mimotaisyklės,nustatytosleistinosdarbuotojųmažinimonaujojeįmo-
nėje ribos, kreditinių įsipareigojimų perėmimo tvarka, apibrėžta pag-
rindinėsįmonėsveiklosišlaikymopareiga,t.y.nustatyta,kad80proc.
įplaukųturibūtiišbuvusiosveiklos.Taigibuvoužkirstagalimybėstab-
dytiprivatizuotoįmonėsveikląprisidengiantįmonėsremontoirrekons-
trukcijosdarbais.Žinoma, tokiedarbaigalėjobūti vykdomi, tačiau tik
laikantisnutarimenustatytosderinimo tvarkos, kuri sudarė galimybę
kontroliuotinaujųsavininkųveiklospradžią,–bentikitolaiko,kolįįsi-
gytąprivatizavimoobjektąbuspadarytospagrindinęįmonėsveikląska-
tinančiosinvesticijos.Nutarimetaippatbuvonustatytiirįsigytųįmonių
perregistravimoįmoniųrejestreterminai.

5.2.7. Įmonių finansų apskaitos infliacijos sąlygomis 
problemos
Užtrukusi rublio zonos (Rusija ir kitos buvusios SSRS sudėtyje

valstybės)infliacijasukėlėdaugproblemųpertvarkantįmoniųfinansų
apskaitąirruošiantįmonesprivatizuoti,nesįmoniųinfliacinėspajamos
sukėlė finansųapskaitosrodikliųdisproporcijas.Pasitaikydavoatvejų,
kaimetinisįmonėspelnasbūdavokeliskartusdidesnisneibalansenu-
rodytųgamybospriemoniųvertė.Todėliškilobūtinybėsutvarkytifinan-
siniusįmoniųbalansusbeipadengtiLietuvospiliečiųinvesticineslėšas

79 Valstybės žinios.1992,Nr.16-427.
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valstybėsturtu,kaipelgėsiirkitosbuvusiosSSRSvalstybės.Kadangirin-
kossavireguliavimomechanizmaidarneveikė,buvoprieitaprieišvados
indeksuotipagrindiniųgamybospriemoniųlikutinęvertę,taikantinflia-
cinįkoeficientą,taippatatsižvelgiantįpagrindiniųgamybospriemonių
įsigijimodatąbeiamortizacinius jųnormatyvus.Visussu indeksavimu
susijusiusklausimusreglamentavoVyriausybėsl992m.kovo23d.nuta-
rimasNr.180„Dėlpagrindiniųpriemoniųvertėsbeiinvesticinėsesąskai-
toseesančiųlėšųindeksavimoirgyventojųindėlių“80.Kadangididžioji
Lietuvosgyventojųdalis jaubuvopateikusiatitinkamomsvalstybės ir
savivaldybiųtarnybomsdokumentusdėlbutųirgyvenamųjųnamų,taip
patdėlžemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimopagalatitinkamusteisės
aktus,butai,gyvenamiejinamaiiržemėsūkioįmoniųpagrindinėsgamy-
bospriemoniųvertėšiuoVyriausybėsnutarimunebuvoindeksuojamos.

Minėtunutarimubuvosunormintaturtovertėsprieaugio,gautopo
indeksavimo,paskirstymasirinvesticinėsesąskaitoseesančiųvalstybės
vienkartiniųišmokųbeikitųtiksliniųkompensacijųindeksavimas,taip
patbuvonustatytaLietuvospiliečiųteisė,taikantindeksavimoindeksą,
padidintipinigųkvotassavoinvesticinėsesąskaitose.

Siekiantpagerintivalstybeinuosavybės teisepriklausiusiųakcijų,
kurioslikoneprivatizuotos,valdymą,šiuonutarimubuvonustatyta,kad
šiosakcijosturibūtiperduotosvaldytinaujaiįsteigtamLietuvosinves-
ticijųbankui81,ošiasakcijasvėliauprivatizavusgautaslėšaspanaudoti
valstybėsskolaidengti.

CPK1992m.kovo13d.patvirtinusvalstybinių,valstybiniųakcinių
įmonių,valstybiniųįstaigųirorganizacijųišnuomotųnegyvenamųjųpas-
tatųarpatalpų,įkuriuosinvestuotaprivatauskapitalo,parengimopriva-
tizuotitvarkospakeitimus,perporamėnesiųpaaiškėjokeletasneigiamų
tendencijų. Pirma, atskirų įmonių vadovų bandymai išnuomoti pasta-
tus ir patalpas, ypač paklausiose vietose (miestų ir rajonų centruose,
suremontuotuose administraciniuose pastatuose ir pan.), siekiant jas
80 Valstybės žinios.1992,Nr.16-438.
81 LietuvosinvesticijųbankasbuvoįsteigtasVyriausybės1991m.spalio12nutarimuNr.417

„DėlLietuvosinvesticijųbankoįsteigimo“.Valstybės žinios. 1991,Nr.31-847.Bankoįsteigi-
modarbogrupeivadovavoišJAVsugrįžęsfinansininkasVytautasDudėnas.Įsteigusbanką,
jistapojovadovu.PasikeitusVyriausybei,1993m.rugpjūčio26d.Lietuvosinvesticijųban-
kasbuvo likviduotas,o jobazėpanaudota įsteigiant finansiniomaklerio įmonę„Lietuvos
valstybinisvertybiniųpopieriųfondas“.
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bentlaikinai„išimti“išprivatizavimoprocesoir,antra,tokiųpastatųir
patalpųpanaudojimasprekybos,tarpininkavimoarpanašiaiveiklai,t.y.
veiklai, kuriai organizuoti nereikėjo didelių investicijų. Be to, svarbu
tapo tikslinti ir valstybinio turtinio įnašo į išnuomotus negyvenamus
pastatus irpatalpas įvertinimoirpagrindiniųgamybospriemonių,su-
sijusiųsušiaispastatais,vertėsnustatymotvarką,įvertinantinfliacijos
įtaką. Visi šiame punkte nurodyti ir kiti procedūriniai klausimai, lei-
džiantyssusietikeliųteisėsaktųnormasnegyvenamųjųpastatųbeipa-
talpųnuomosirvalstybiniųturtiniųįnašųvertėsnustatymoklausimais,
buvoišspręstiVyriausybės1992m.birželio12d.nutarimuNr.456„Dėl
Valstybinių,valstybiniųakciniųįmonių,valstybiniųįstaigųirorganiza-
cijųišnuomotųnegyvenamųjųpastatųarpatalpų, įkuriuosinvestuota
privatauskapitalo,parengimoprivatizuotitvarkos“82.

5.2.8. Privatizavimo už konvertuojamą valiutą klausimai
Labai svarbus Privatizavimo skyriaus uždavinys buvo užtikrinti

objektų,parduodamųužlaisvaikonvertuojamąvaliutą,objektyvųpra-
dinėspardavimokainosnustatymą.Padėtįapsunkinotai,kadLietuvos
valstybiniųirvalstybiniųakciniųįmoniųbuhalterinėsapskaitosirfinan-
sųapskaitosstandartaiskyrėsinuoatitinkamųVakarųEuroposstandar-
tų.Todėlprivatizuojamųįmoniųkapitalovertėnegalėjobūtinustatyta
klasikiniaisvertinimometodais.Kitaproblemakilodėldidelėsinfliaci-
jos.Įmonėsinfliacinėspajamosleidoįmoniųbalansuosesukauptipinigi-
niųlėšų,kuriosnegalėjobūtikaipdovanaperduotosnaujamsavininkui.
Todėl analogųvertinimometodasgalėjobūti taikomas tik laipsniškai,
pardavusbentpokelisobjektusviešameaukcione.Įvertindamianksčiau
išvardytusfaktusbeiatsižvelgdamiįtuometugaliojusįoficialųJAVdo-
leriobeirubliosantykįirjaupriimtąVyriausybėsnutarimądėlįmonėse
sukauptųpiniginiųlėšų83buvopriimtasVyriausybėsnutarimas,kuriuo,
atsižvelgiant įprivatizavimoobjektogalimąpaklausą, jovietąbeikitų

82 Valstybės žinios.1992,Nr.24-721.
83 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m.rugsėjo12d.nutarimasNr.379„Dėllėšų,gautų

privatizavusvalstybinįturtą,irprivatizuojamųįmoniųkapitaloapskaitos“.Valstybės žinios.
1991,Nr.39-839.
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paklausą didinančių veiksnių CPK gavo teisę didinti kiekvieno tokio
objektopradinępardavimokainą84.

Užsienioinvestuotojamsirbendromssuužsieniokapitaluįmonėms
reiškiant vis didesnį susidomėjimą objektų, privatizuojamų už laisvai
konvertuojamą valiutą, sąrašu, tapo būtina parengti Vakarų Europos
įprastiemsstandartamsatitinkančiątokiųobjektųprivatizavimotvarką.
ŠiojePrivatizavimoskyriausparengtojetvarkoje,Vyriausybėspatvirtin-
toje1992m.liepos2d.nutarimuNr.520„Dėlvalstybinioturtoprivati-
zavimoužlaisvaikonvertuojamąvaliutątvarkos“85,atsižvelgiantįinves-
tuotojųpageidavimus,buvonustatyti laikiniobjektųvertėsnustatymo
principai(kolnebuvogalimybėsobjektusvertintipagaljųverslovertę,
taikant diskontuotų pinigų srautųmetodą) bei patikslintos kai kurias
aukcionųvykdymoprocedūros.Kadangidideliemsprivatizavimoobjek-
tamsbuvoreikalingosdidelės investicijos,o tokių įmoniųdarbuotojai
reikalavosocialiniųgarantijų,patvirtintojeprivatizavimotvarkojebuvo
nustatytagalimybėtokiasįmonesprivatizuotiviešokonkursobūdu.Mi-
nėtuVyriausybėsnutarimubuvopatvirtintiirviešokonkursonuostatai.
Galimadarytiišvadą,kadįdiegusviešąkonkursą,kaipvisuotinaiVakarų
Europojepaplitusįprivatizavimometodą,privatizavimoprocesastapo
skaidresnis, racionalesnis ir todėl patrauklesnis užsienio investuoto-
jams.Antravertus,įmoniųparengimasprivatizuotijasužkonvertuoja-
mąvaliutąpareikalavodaugiauaukštesnėskvalifikacijosdarbuotojų,be
to,naujatvarkalabaipadidinodarbosąnaudasirdėlto,kadkiekvienai
užlaisvaikonvertuojamąvaliutąprivatizuojamaiįmoneireikėjopareng-
tiindividualiasprivatizavimosąlygas,reklaminiusprospektus,informa-
ciniusduomenisirkitąinformacijąapiekonkrečiosįmonėsveiklą.To-
dėltokiemsdarbamsEkonomikosministerijojebuvoįsteigtasspecialiai
tamskirtaspadalinys.Vyriausybėsnutarimupatvirtintojetvarkoje,be
procedūrinių klausimų, buvo nustatyti pagrindiniai platinamos infor-
macijosapieprivatizuojamąobjektą(įmonę)reikalavimai:a)platinimo
adresai ir institucijas, platinančias tokią informaciją; b) privatizavimo
objektoapžiūrostvarka;c)duomenys,kuriuosapiesaveprivalopateikti

84 LietuvosRespublikosVyriausybės1991m. lapkričio8d.nutarimasNr.457„Dėlprivati-
zuojamųužlaisvaikonvertuojamąvaliutąįmonių(objektų)įkainojimotvarkos“.Valstybės 
žinios.1991,Nr.33-927.

85 Valstybės žinios.1992,Nr.26-767.
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investuotojas;d)atsiskaitymoužprivatizavimoobjektątvarka;e)pri-
vatizavimorezultatųtvirtinimotvarka;f)sąlygos,kuriomsesantviešas
konkursasarviešasaukcionasturibūtipripažįstamasnegaliojančiuar
neįvykusiu. Ši tvarka buvo gerai įvertinta užsienio investuotojų, tarp
kuriųbuvoiržinomosužsieniobendrovės.MatyttodėlšisVyriausybės
nutarimasgaliojonetiki2004metų86.

5.2.9. Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo proceso 
organizavimo ypatumai
Privatizavimo objektų formavimas. Dėlžemėsūkioįmoniųveik-

los specifikos, kaimo socialinės sandaros ypatumų, valstybės turto
privatizavimometodikos ir įstatymų įgyvendinamieji teisėsaktai, reg-
lamentuojantysprivatizavimoorganizaciniussantykius,tiesiogiainega-
lėjobūti taikomi.Pažymėtina,kadbuvone tikobjektyvių,bet svarbių
subjektyvių aplinkybių, turėjusių įtakos papildomų teisinių ir organi-
zacinių priemonių būtinybei. Svarbiausios subjektyviosios aplinkybės
buvotai,kadžemėsūkiosektoriausdarbuotojųnepakankamasteisinis
irfinansinisišsilavinimastrukdėsuvoktinaujoves.Taisavoruožtusuda-
rėprielaidasorganizuotikaimosovietinėsnomenklatūrosatvirąarpa-
slėptąpasipriešinimąreformoms.Labaipopuliariidėja,stabdantirefor-
mas,buvotai,kadvisasžemėsūkioįmoniųturtasturėtųbūtiįsigytastik
kaimovietovėsedirbusiųasmenų.Tometoekonominėspolitikostikslai
buvovisaikitokie.Buvostengiamasiatverti ekonomikąpasauliui, sie-
kiantsulauktiinvestuotojų,turinčiųnaujųidėjų,naująvadybąirkapita-
loinvesticijų.Todėlreformospriešininkųidėja„kaimastikkaimiečiams“
užkirstųkeliąkapitaluiiržiniomsateitiįkaimąirilgamužkonservuotų
esamąvadybinį ir technologinį žemėsūkio įmonių lygį. Privatizavimo
procesegalėjodalyvautitikasmenys,kuriemsbuvoatkurtosjųnuosa-
vybėsteisėsįišlikusįnekilnojamąjįturtą,tarpjųirįžemę.Galibūti,kad
dėlšiospriežasties,onetikdėlprofesinėskompetencijosstokosirŽe-
mėsūkioministerijosdarbuotojainerodėnoroaktyviaidalyvautipri-
vatizavimoprocesoorganizavimoveikloje,todėlPrivatizavimoskyriaus
darbuotojamstekopatiemsrengtiatskirasįstatymųžemėsūkioįmonių
turtoklausimaisįgyvendinimometodikas.

86 Valstybės žinios.2004,Nr.134-4864.
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Žemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimometodikųtikslaibuvošie:
a)suformuluotižemėsūkioįmoniųturtoindeksavimoirįkainojimo

principusirkriterijus;
b)nustatytitiksliniųžemėsūkiokompensacijųiržemėsūkioįmo-

nės išmokųskyrimo,apskaičiavimo ir išdavimotvarkosreglamentavi-
mometmenis;

c)sukurtižemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimoprogramųrengi-
morekomendacijas;

d)parengtiprivatizuojamožemėsūkioįmoniųturtoaukciononuosta-
tųprojektą;

e) suformuluoti papildomas agrarinės reformosorganų funkcijas,
susijusias su privatizavimo sandorių sudarymu, ir parengti apylinkių
agrarinėsreformostarnybųnuostatųprojektą;f)parengtieksperimen-
totvarkaprivatizuojamųirreorganizuojamųžemėsūkioįmoniųsąrašo
sudarymu.

Rengiantšiasmetodikas,beanksčiaunurodytųproblemų,iškiloir
kitų.Pirmiausiapaaiškėjo,kaddėlnepakankamosveterinarijosirsani-
tarijostarnybospriežiūros,Žemėsūkioministerijosvadovaujančiųdar-
buotojųduomenimis, apie30–50proc. gyvulių (visųpirmakarviųbei
kiaulių), taip pat paukščių buvo apsikrėtę įvairiomis ligomis. Kadangi
ir apsikrėtę gyvuliai, ir paukščiai paprastai nebūdavo atskiriami nuo
kitųgyvuliųirpaukščių,taibuvorealigrėsmėligomsplistitoliau.Visi
tokieapkrėstigyvuliaiirpaukščiaibuvolaikomifermose,kuriaspagal
veterinarijostuometiniųspecialistųnuomonębuvobūtinadezinfekuoti
irbent2–3metus laikyti tuščias. Ši aplinkybė ilgamgalėjo sustabdyti
turtoprivatizavimoprocesą.Tačiaugavus tųpačiųŽemėsūkiominis-
terijosdarbuotojų irveterinarijosspecialistųpatikinimus,kadgyvulių
irpaukščiųligosžmonėmsvartojanttinkamaiparengtąmaistąnėrapa-
vojingos,nuspręstaįgyvendintižemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimą.
Tačiaubuvoimtasipriemoniųveterinarijosirsanitarijosbūkleigerinti.
Nustatyta, kad kiekvienas ūkininkas privalėjo kasmet tikrinti gyvulių
beipaukščiųsveikatą.Gyvuliusarpaukščius,veterinarijosspecialistams
nustačius,kadjieužkrėstiligomis,buvobūtinaperduotimėsoskombi-
natamsskersti.
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Kiti objektyvieji žemės ūkio įmonių turto privatizavimo specifiką
lėmęveiksniaibuvosusijęsuatskirųžemėsūkioįmoniųgamybosspeci-
finepaskirtimiirjųfinansavimobeikreditavimoypatumais.Pirmiausia
reikėjoišnagrinėtiirpriimtitinkamussprendimusdėlvalstybėsinves-
ticijomissukurtųtvenkininėsžuvininkystės,pramoninėssodininkystės,
žirgininkystės, kailinės žvėrininkystės, infrastruktūros ir kitų panašių
objektų.Tokiusobjektus,atsižvelgiant į jų finansavimošaltinius,buvo
būtinaatskirtinuožemėsūkioįmoniųirprivatizuotipagalValstybinio
turto pirminio privatizavimo įstatymą. Kitas ypač svarbus uždavinys
buvotinkamaisureguliuotiprivatizuojamosžemėsūkioįmonėspaimtų
paskolųirbūsimųįplaukųpaskirstymąpoprivatizavimosusiformavu-
siems subjektams. Pirmiausia buvonustatomakiekvienos žemėsūkio
įmonėsturtovertė,nuokuriosbuvoskaičiuojamosžemėsūkioįmonės
išmokos.Rengiantkonkrečiosžemėsūkio įmonėsprivatizavimoprog-
ramą,turtasbuvoperkainojamas(įvertinustuometinesrinkoskainas)
pagal žemės ūkio įmonės turto apskaičiavimo ir indeksavimo tvarką.
Žemėsūkio įmoniųprogramosbuvosudaromosatsižvelgiant į tai,kad
atskiri objektai buvo privatizuojami natūra (uždarame aukcione) arba
vertineišraiška(pasirašantpajus)įvertinantasmenų,turinčiųteisęįsi-
gytižemėsūkioįmonėsturtą,pageidavimus.Visižemėsūkioįmoniųpri-
vatizavimometodikojesuformuotiprincipaiirnuostatosbuvoįtvirtintos
Vyriausybėsnutarimuose.Pagrindiniai iš jųbuvo1991m. spalio12d.
nutarimasNr. 420 „Dėl žemėsūkio įmonių turtoprivatizavimobei jų
reorganizavimo laikinosios tvarkos“87 ir1992m.vasario10d.nutari-
masNr.90„DėlŽemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimopasirašantpajus
nuostatųpatvirtinimo“88.

Žemės ūkio paslaugų ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įmonių privatizavimas
Rengiantprivatizavimoprogramaspaaiškėjo,kadspartusirmasi-

niskaikuriųžemėsįmoniųprivatizavimasgalisutrikdytižemėsūkioga-
mybosprocesą.Pavyzdžiui,paaiškėjo,kadvienoadministraciniopada-
linio(rajono)arnetdidesnėsteritorijosribosebuvotikvienatamtikrą
žemėsūkiosritįaptarnaujantiįmonė,t.y.sužemėsūkioveiklasusijusios
87 Valstybės žinios.1992,Nr.2-30;Nr.18-533.
88 Valstybės žinios.1992,Nr.17-468.
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laboratorijos,veislininkystėsįmonėsirpanašiai.Todėltekotokiosrūšies
aptarnaujančiasiranalogiškasįmonesišskirtiišprivatizuojamųįmonių
sąrašoirbentjaulaikinaijųneprivatizuoti.Prieneprivatizuotinųįmonių
buvopriskirtosiržemėsūkiomokyklos,institutaibeibandymųstotys.
TokiųįmoniųirįstaigųsąrašasbuvopatvirtintasVyriausybės1991m.
gruodžio9d.nutarimuNr.540„Dėlneprivatizuotinųžemėsūkioįmonių
irorganizacijųsąrašotvirtinimo“89.

Ypačsvarbusbuvožemėsūkioprodukcijąperdirbančiųįmoniųpri-
vatizavimosąlygųklausimas.Siekiantskatintikooperacijosplėtrąkaime
ir taip apriboti tokios produkcijos perdirbimo įmonių diktatą žemdir-
biams,reikėjosudarytižemėsūkioprodukcijosgamintojamspalankes-
nessąlygasįsigytižemėsūkioperdirbimoįmoniųakcijų.Todėlbuvopa-
rengtametodika, kurios pagrindu buvo priimtas Vyriausybės 1992m.
liepos22d. nutarimasNr. 584 „Dėl žemėsūkio aptarnavimo ir žemės
ūkioprodukcijosperdirbimoįmoniųprivatizavimotvarkosirsąlygų“90.
Šiuonutarimubuvopatvirtintosžemėsūkioaptarnavimoiržemėsūkio
produkcijosperdirbimoįmoniųakcijųįsigijimolengvatinėmissąlygomis
taisyklės,taippatpatvirtintasžemėsūkioaptarnavimoirtokiosproduk-
cijosperdirbimoįmonių,kuriųakcijųlengvatinėmissąlygomisgali įsi-
gytižemėsūkioprodukcijosgamintojai,sąrašas.Beto,buvopatvirtintas
sąrašasįmonių,kuriosprivatizuojamossumažinusjųpagrindiniųprie-
moniųlikutinęvertę.Nutarimebuvoapibrėžtasratasasmenų,turinčių
teisę lengvatine tvarka (už akcijų nominalią vertę) įsigyti perdirbimo
įmonių akcijų, bei akcijų įsigijimo sandorių sudarymo tvarka ir doku-
mentųformos.Reglamentuojantprivatizavimoprocesąbuvoįvertintata
aplinkybė,kadprivatizuojantžemėsūkioperdirbimoįmonesturėjobūti
taikomas ir valstybės turto pirminio privatizavimo įstatymas. Į leng-
vatinetvarkaprivatizuojamųįmoniųsąrašąpatekožemėsūkiopaslau-
gų,agrochemijos,melioracijos,sėklininkystės,pienobeimėsosirgrūdų
perdirbimo įmonės,kuriojevystantkooperacijosprocesąbuvogalima
įsigytiakcijų,oįsąrašąįmonių,kuriuoseprivatizuojantbuvonukainuo-
tapagrindiniųgamybospriemoniųvertėbuvoįtrauktipaukštynai,šilt-
namiaiirgyvulininkystėsįmonės.

89 Valstybės žinios.1992,Nr.6-131.
90 Valstybės žinios.1992,Nr.29(2)-883.
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Antrinis žemės ūkio įmonių turto privatizavimas. Jauminėjome,
kad rengiant žemės ūkio įmonės privatizavimo programą dažniausiai
ji buvo skaidoma į gamybinius-technologinius komplektus, kurie buvo
savarankiškiprivatizavimoobjektai.Tačiautokiekomplektainevisada
turėjopaklausą,todėllikdavoneprivatizuoti.Jeinėvienasasmuo,turin-
tistokiąteisę,nepageidaudavojųįsigytinatūra,taitokieprivatizavimo
objektai turėjo būti parduodami vertine išraiška (pasirašant pajus).
Tam, kad gamybinius-technologinius komplektus būtų galimaprivati-
zuotivertineišraiška,buvoparengtaatskirametodika,kuriaremiantis
buvopriimtasLietuvosRespublikosVyriausybės1992m.vasario10d.
nutarimasNr.90„DėlŽemėsūkio įmoniųturtoprivatizavimo pasira-
šantpajusnuostatųpatvirtinimo“91.Šiamenutarimetaippatbuvonusta-
tyta:a)asmenų,pasirašančiųpajus,registravimotvarka;b)informacija
apievertineišraiškaprivatizuojamųgamybinių-technologiniųkomplek-
tųskelbimoypatumus;c)pajųpasirašymoiratsiskaitymoužšiuobūdu
įsigytą objektą tvarka; d) dokumentų formos, kurias būtina užpildyti
privatizavimo institucijoms ir asmenims, pajųpasirašymobūdu įsigy-
jantiemsprivatizavimoobjektą.

Norsžemėsūkioįmoniųturtoprivatizavimasvykosėkmingai,gana
daugobjektųlikonenupirktaarbapajaibuvopasirašytitikdaliaigamy-
binio-technologinio komplekto vertės. Todėl iškilo reikalas reglamen-
tuotitolesnįneprivatizuotųobjektųpardavimoprocesą.Buvoparengta
atskirametodika,kuriojeturėjobūtiįvertintosnesėkmingoprivatizavi-
mopriežastys(atvejai,kaiatskiriobjektainebuvobaigtiįregistruoti,ne-
baigtitvarkytiatskiridokumentaiirpan.)irsiekiantpaskatintikiekvie-
nosžemėsūkioįmonėsdarbuotojusatliktineužbaigusdarbus,teisiškai
būtinuspatiemsasmenims,įsigijusiemsžemėsūkioįmoniųturtą,buvo
įvardytosvisosprivalomossąlygos,kadaleidžiamatęstiiružbaigtiže-
mėsūkioįmonėsturtoprivatizavimą.Antrojoetapožemėsūkioįmonių
turtoprivatizavimometodikojebuvoįvertintišieaspektai:a)viešumo–
skelbiantapieneįsigytąįmonėsturtą;b)papildomųtiksliniųžemėsūkio
kompensacijų skyrimo dėl likusio žemės ūkio įmonės turto įsigijimo;
c)turtoprivatizavimoaukcionuoseirpasirašantpajustvarką,įvertinant
ankstesnius privatizavimo rezultatus; d) neprivatizuoto ir per antrąjį

91 Valstybės žinios.1992,Nr.15-416.
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etapąturtoperdavimožemėsūkiobendrovėmstvarką;e)dokumentus,
būtinusparengtiįgyvendinantantrąjįžemėsūkioįmonėsturtoprivati-
zavimoetapą.Šiosmetodikosnuostatosbeisuformuluotoskonkrečios
užduotys atitinkamoms privatizavimo tarnyboms buvo įtvirtintos Vy-
riausybės1992m.liepos3d.nutarimeNr.522„Dėlžemėsūkioįmonių
turtoprivatizavimoantrojoetapotvarkosirsąlygų“92.

5.2.10. Specifinių objektų privatizavimo, norminių dokumentų 
ekspertavimo ir kiti organizaciniai klausimai
Įgyvendindami Pirminio privatizavimo įstatymą, Privatizavimo

skyriausekspertaiparengėirdarbuotojųpirmenybėsteisiųprivatizuo-
jamoseįmonėsepasirašytiakcijasįgyvendinimoprincipus.Šiuoseprin-
cipuose,atsižvelgiantįatskirųįmoniųspecifiką,taippatirvartotojųko-
operacijosnariųbeižemėsūkioįmonių,kuriosbuvoprivatizuojamosne
pagalžemėsūkio,opagalPirminioprivatizavimoįstatymą,darbuotojų
beikitųasmenų,kuriems įstatymai suteikė teisępasirašyti tokiasdar-
buotojųakcijas,beįprastiniųakcijųpasirašymoprocedūrų,papildomai
reikėjo nustatyti: a) akcijų pasirašymo įmonėse tvarką ir atsakingus
asmenis,įgyvendinančiustokįpasirašymą;b)akcijųpasirašymoįmonėje
irviešoakcijųpasirašymoetapųsuderinimoprincipus;c)dokumentus,
kuriuosprivalopateiktiįmonėsdarbuotojas,pasirašantisakcijas;d)do-
kumentus,kuriuosprivalogautiįmonėsdarbuotojas,įsigijęsįmonėsakci-
jų;e)ginčųdėldarbuotojųakcijųįsigijimosprendimotvarką.Nurodytieji
irkitiprocedūriniaiklausimaibuvoįteisintiVyriausybėsnutarime93.

Nemažas Privatizavimo skyriaus indėlis atliekant kitų institucijų
parengtų irVyriausybei teiktų teisėsaktųprojektųbeikitųdokumentų
(metodikų)ekspertizęirinicijuojantteisiniųspragųlikvidavimą.Pavyz-
džiui,plėtojantisvalstybinoturtoprivatizavimoprocesui,ypačopi tapo
žemės,esančiospoprivatizuotaispastatais irkitaisstatiniais,privatiza-
vimo problema. Teisiškai nebuvo išspręsti ir sodininkų bendrijų narių
pojųteisėtaipasistatytaissodonamaisesančiosirsodininkuipriskirtos
žemės įsigijimo ar nuomos klausimai. Nurodytoms ir su jomis susiju-
siomsproblemoms spręsti buvoparengtametodika, kurioje nustatytos

92 Valstybės žinios.1992,Nr.28-817.
93 Valstybės žinios.1992,Nr.18-542.
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pagrindinės nuostatos dėl: a) asmenų, turinčių teisę įsigyti valstybei
nuosavybės teisepriklausančiosžemės, irasmenų,galinčių tokiąžemę
tiknuomoti;b)institucijų,įgaliotųtvarkytižemėspardavimoirnuomos
dokumentus;c)žemėssklypųribųprojektavimotvarkosiržemėsskly-
pųįsigijimo,derinantšįprocesąsužemėsreforma;d)asmenų,turinčių
teisęgautižemęneatlygintinai,įsigytinekonkursoarbaaukcionotvar-
ka; e) nuomos trukmės, priklausančios nuonuomojamo sklypo ir kitų
aplinkybių;f)pradiniųįmokųdydžiųirpalūkanų,mokamųužišsimokė-
tinaiįsigyjamąsklypą;g)nuomosmokesčiomokėjimotvarkos;h)lėšų,
gautųpardavusarišnuomojusvalstybinėsžemėssklypus,paskirstymo
tvarkos; i) konkrečių taisyklių dėl žemės sklypų suteikimo neatlygin-
tinai, ne konkurso ar aukciono tvarka; j) ginčų sprendimo tvarkos ir
asmenims išduodamų laikinų bei nuosavybės dokumentų. Šios nuos-
tatos, Privatizavimo skyriaus darbuotojams atlikus ekspertizę, buvo
įtrauktosįLietuvosRespublikosVyriausybės1992m.vasario7d.nuta-
rimąNr.89„Dėlžemėssklypųnežemėsūkioveiklaibeisodininkųbend-
rijųnariųsodųsklypųpardavimoirnuomostvarkos“94.

Siekdama išsaugoti buvusių dvarų sodybas – istorijos ir kultūros
paminkluskaipistorijos,architektūros,parkų,menoirstatybosverty-
bes,istorinesžemėvaldosiržemėtvarkosbeikaimokraštovaizdžiore-
liktus,taippatnustatytitokiųobjektųfunkcionavimosąlygas,Kultūros
paveldo inspekcija parengė Vyriausybės nutarimo projektą ir pateikė
Privatizavimoskyriuiekspertizeiatlikti.Šiuoteisėsaktubuvosiekiama
suformuotižemėnaudasprieišvardytųobjektų,dvarųsodybastraktuoti
kaipistoriškaisusiformavusiuskompleksusirtokįkompleksąparduoti
vienamfiziniamarbajuridiniamasmeniui.Minėtasdepartamentaspa-
teikė ir neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų ir kultūros paminklų
sąrašus bei neprivatizuotinų sodybų teritorijų sąrašus. Privatizavimo
skyriausiniciatyvabuvosudarytasprivatizuotinųkultūrosobjektų,ku-
riems taikomosprivalomospaminklosaugos sąlygos, sąrašas.Beje, šis
sąrašasbuvosudarytasKultūrospaveldodepartamentuisumažinusne-
privatizuotinųkultūrosiristorijospaveldoobjektųbeiteritorijųsąrašą.
ŠiamepunktenurodytosnuostatosirbuvoįteisintosLietuvosRespubli-
kosVyriausybės1992m. balandžio7d. nutarimeNr. 256 „Dėl buvu-

94 Valstybės žinios.1992,Nr.13-353.
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siųdvarųsodybų–istorijosirkultūrospaminklųišsaugojimoprincipų
atstatantnuosavybėsteises,vykdantprivatizavimąiržemėsreformą“95.
Pažymėtina,kadkultūrospaveldoobjektai,privatizuotivykdantpriva-
lomaspaminklosaugossąlygas,netikbuvonaudingiversluiarkaipgy-
venamosiosarbakultūrineiveiklaiskirtospatalposbeipastatai,bettaip
patbuvoišsaugotatokiųobjektųistorinė,kultūrinėirkitanacionaliniu
mastusaugotinavertė,kuriosirprivalosiektikiekvienavalstybė.

Įgyvendinantrestitucijosprocesą, taippatprireikuspačiaivalsty-
beiišpirktiprivačiosnuosavybėsteisepriklausančiąmiškųpaskirtiesir
kitokiospaskirtiesžemębeivandenstelkinius,reikėjonustatytiatvejus,
kaivalstybėgaliišpirktinurodytąprivačiosnuosavybėsteisedisponuo-
jamąturtą,taippatreglamentuotikompensacijosLietuvospiliečiamsuž
valstybėsreikmėmsperkamąžemę,miškąarvandenstelkiniusnustaty-
motvarkąirnustatytišiųištekliųnominalioskainosnustatymometodi-
ką.Minėtąnominalioskainosnustatymometodiką,kuriįvertinožemės
sklypodydį,jospaskirtįbeiderlingumąirkitusveiksnius,taippatregla-
mentavotosžemėsbeimiškoišpirkimotvarkąbeisąlygasparengėTei-
singumoministerijosspecialistai,oPrivatizavimoskyriausdarbuotojai
atlikošiosmetodikosekspertizę.Minėtąžemės,miškoirvandenstelki-
niųnominalioskainosbeiišpirkimotvarkąVyriausybėįteisino1991m.
lapkričio18d.nutarimuNr.473„Dėlperkamosžemės,miškoirvandens
telkiniųnominalioskainosbeiišpirkimotvarkosnustatymo“96.

Privatizavimo skyriaus ekspertai dalyvavo kuriant vertybinių po-
pierių rinkos teisinę ir techninę infrastruktūrą. Lietuvos piliečiams ir
juridiniamsasmenims,visųpirmainvesticinėmsakcinėmsbendrovėms
per investicines sąskaitas įsigijus akcijų, tapo svarbu nustatyti proce-
dūriniusklausimusdėlgalimybėsdisponuotiakcijomisirdėlnuosavy-
bėsdokumentųįforminimoakcinėjearuždarojojeakcinėjebendrovėje.
Kaupiantisakcijomsinvesticinėseakcinėsebendrovėseirpačiųbendro-
viųakcininkai,irinvestavęįjassavoinvesticineslėšasasmenysturėjo
žinoti,kaipateityjebusgalimadisponuotiinvesticiniųbendroviųakci-
jomis.ĮvertinusLietuvospiliečių,įsigijusiųinvesticiniųbendroviųakci-
jas,gausą,okartuirvalstybėsatsakomybębeikontrolėstokiųakcinių

95 Valstybės žinios.1992,Nr.17-49.
96 Valstybės žinios.1992,Nr.5-83.
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bendrovių akcijomis svarbą, buvo pasiūlyta investicinių bendrovių
akcijomis prekiauti tik per Vertybinių popierių biržą, o investicinėms
akcinėmsbendrovėmstaippattaikytivisuotinaipriimtusviešovertybi-
niųpopieriųplatinimoreikalavimus.ŠiereikalavimaibuvoišplėtotiLie-
tuvosRespublikosVyriausybės1992m.rugsėjo3d.nutarimeNr.64697
„DėlVertybiniųpopieriųkomisijosirNacionalinėsvertybiniųpopierių
biržossteigimo“,kuriuobuvopaskirtairpirmojiVertybiniųpopieriųko-
misija.JospirmininkubuvopaskirtasFinansųministerijosviceministras
A.Giržadas,jopavaduotoja–E.LeontjevairnariaiJ.Niaura,S.Pečiulis,
S.VaitkevičiusbeiV.Žukovskis.ŠiamenutarimeVyriausybėšiaikomisi-
jaitaippatpavedėparengtisprendimusdėlVertybiniųpopieriųbiržos
vadovųparinkimo.

Vertybiniųpopieriųkomisijadirbovisuomeniniaispagrindais,savo
aparatoneturėjo, todėl tolesnius vertybiniųpopierių rinkos infrastruk-
tūros kūrimo organizacinius darbus Vyriausybė pavedė Privatizavimo
skyriui.Vislabiauvystantisrinkossantykiamsirpasibaigusprivatizavi-
moprocesuiregistruojantisvisdaugiauakciniųbendroviųbeisteigian-
tisnaujomsakcinėmsbendrovėms,iškilobūtinybėreglamentuotiVerty-
biniųpopieriųkomisijosveikląbeižengtipraktiniusžingsniusįsteigiant
Vertybiniųpopieriųbiržą.Tuo tiksluPrivatizavimo skyrius: a)parengė
Vertybinių popierių komisijos veiklos nuostatus, reglamentuojančius
šioskomisijosfunkcijasirdarbųorganizavimoprincipus;b)pasiūlėnu-
statytipareigybiniusšioskomisijosnariųatlyginimusirkartuatsisakyti
visuomeniniominėtųkomisijosfunkcijųatlikimoprincipo,nesdėldarbo
krūviovisuomeninisdarbastapobeveiknebeįmanomas;c)pasiūlėpatvir-
tintiNacionalinėsvertybiniųpopieriųbiržossteigėjusbeitosbiržosakci-
jųplatinimoorganizatorius.Išvardintiejiirkitipraktiniai,tarpjųirlėšų
skyrimobeiprocedūriniaiklausimaibuvoreglamentuoti1992m.spalio
10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 815 „Dėl Vertybinių popierių emisijos
irviešosiosapyvartosbeiVertybiniųpopieriųbiržos laikinųjųnuostatų
patvirtinimo“98.Remiantisšiuonutarimuparengtibiržosįstatai,potoįvy-
kobiržosakcininkųsusirinkimas,kuriameišrinktabiržostaryba.Tačiau
biržapradėjopraktinęveiklą,t.y.buvoatidarytatik1993m.rugsėjo14d.
(norsVyriausybėirskyrėtamtikrąsumąVertybiniųpopieriųkomisijos
97 Valstybės žinios.1992,Nr.29(1)876.
98 Valstybės žinios.1992,Nr.34-1045.
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veiklai,tačiauNacionalinėsvertybiniųpopieriųbiržosveiklospradžiai
irbūtiniausiaiįrangaiįsigytilėšųlabaitrūko).Tąlėšųtrūkumąišdalies
pavykoišspręstipasinaudojantPrancūzijosVyriausybėsparama,kurią
sudarė5milijonųPrancūzijosfrankųvertėsbiržossandoriųsudarymą
aptarnaujančiųinformaciniųtechnologijųirįrangoskompleksas.
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6. Įmonių finansų  
valdymo modernizavimo  
1991–1992 m. klausimai

Irprivatizavimoprocesui,irkasdieneivalstybėsirsavivaldybiųre-
guliavimosrityjeesančiųįmoniųveiklaibuvobūtinanustatytitaisykles
dėl valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių įstatiniokapitalo apskai-
čiavimo.ŠiaiproblemaispręstiPrivatizavimoskyriausdarbuotojaikar-
tusuMinistroPirmininkopatarėjuV.Gudeliuparengėmetodiką,pagal
kuriąvalstybinės,valstybinėsakcinėsįmonėsbuvoįpareigotospatiks-
lintisavoįstatinįirakcinįkapitalą,buvonustatytiatsakingiasmenysir
kontroliuojančiosbeiprobleminiusklausimussprendžiančiosinstituci-
jos.Beto,metodikojebuvoišsamiaireglamentuotanominalausvalsty-
binioirakciniokapitaloapskaičiavimotvarka,šiųkapitalųbuhalterinio
balansoryšys,pagrindiniųpriemoniųperkainojimasirtoperkainojimo
atspindėjimasįmoniųbalansebeikapitale,skolintokapitalostruktūrair
kapitaloperregistravimotvarka.Nurodytiejimetodiniaiprincipaibuvo
įteisintiLietuvosRespublikosVyriausybės1991m.gegužės28d.nutari-
meNr.215„Dėlvalstybiniųirvalstybiniųakciniųįmoniųdisponuojamo
valstybiniokapitaloinvestavimoįkitasįmonestvarkos“99.

VystantisįmoniųtarpusavioryšiamsirįLietuvąateinantužsienio
kapitalui, reikėjo parengti teisinius bei finansinius naujų valstybinių
įmonių steigimo, kai steigėjai yra pačios valstybinės įmonės, ir tokių
valstybinių įmonių dalyvavimo steigiant bendras su užsienio kapitalu
įmonesprincipus.Kadangidėlanksčiaunurodytųaplinkybiųgalimybių
turtąvertintivadovaujantisvisuotinaipripažintaisvertinimoprincipais,
darnebuvo,todėlnutarta:a)jogvisosvalstybiniųįmoniųinvesticijosį
naujai steigiamas įmonesgali būti tikpiniginės;b) vienosvalstybinės
99 Valstybės žinios.1991,Nr.18-480.
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įmonės piniginė investicija į kitos valstybinės įmonės kapitalą negali
būtipagrindaspastarąjąpertvarkytiįvalstybinęakcinęįmonę;c)valsty-
binėsįmonėspinigusgaliinvestuotiirįakcinesarbauždarąsiasakcines
bendrovesbeigautiužtaitųbendroviųvertybiniuspopierius–akcijas;
d) valstybinės įmonės, pasinaudodamos Lietuvoje galiojančiais teisės
aktais,tarpjųirUžsienioinvesticijųįstatymosuteikiamomislengvato-
mispinigines investicijas gali investuoti steigdamosbet kokios rūšies
įmonęarbadalyvaudamosveikiančiosįmonėskapitale.Tam,kadpriva-
tiįmonėnebūtų„suvalstybinta“,nustatėme,jogkiekvienosvalstybinės
įmonės piniginės investicijos dydis į privataus kapitalo pagrindu vei-
kiančiąarsteigiamąįmonęnegalibūtididesnisnei50proc.tosįmonės
įstatiniokapitalo.Visąšįvalstybiniųįmoniųpiniginiųlėšųinvestavimo
procesąturėjoįtrauktiįapskaitąirkontroliuotitųįmoniųsteigėjaibei
Finansųministerija.Šiamepunktenurodytiejiprincipaikartusunuoro-
domisįbūtinusdokumentusbuvoišdėstytosirPrivatizavimoskyriaus
specialistųparengtojemetodikoje,kuribuvoperkelta įatitinkamąVy-
riausybėsnutarimą.

Iškilus keletui faktų, kai vadovaujantysministerijų ar jų departa-
mentų darbuotojai kartu su savo tiesioginėmis pareigomis įsidarbino
arbabandė įsidarbintiprivačiose įmonėsearnetbuvo išrinkti į tokių
įmoniųvaldymoorganusirnesantgalimybėsoperatyviaiparengtivie-
šųjų ir privačių interesų derinimo įstatymus bei sukurti atitinkamas
struktūras,įgyvendinančiastokiusįstatymus,PrivatizavimoskyriuiVy-
riausybėsvadovaipavedė išspręsti susidariusiąproblemą.Siekiant iš-
vengtineigiamųpasekmiųvalstybeidėlgalimųinteresųkonfliktų,buvo
nutartaparengtiteisėsaktoprojektą,kuriameūkioreformoslaikotar-
piubūtųnustatytigriežtiapribojimaiužsiimtikitadarboarverslovei-
klaSeimoirVyriausybėskanceliarijų,ministerijųbeijųdepartamentų,
valstybiniųtarnybųbeiinspekcijųvadovaujantysdarbuotojamsbeisa-
vivaldybiųvadovamsirvyriausiemsspecialistams.Buvorekomenduo-
jamanustatyti,kadminėtiasmenysneturiteisėskartususavotiesiogi-
nėmispareigomisdirbtivisųrūšiųkomercinėse-ūkinėseįmonėse,taip
patnegalibūti renkami įkomercinių-ūkinių įmoniųvaldymoorganus,
negali įsigytidaugiaukaip10proc. akcijųpaketoakcinėsearuždaro-
siose akcinėse bendrovėse ar būti privačių įmonių savininkais. Be to,
buvonustatyta,jogvalstybiniųįmoniųvadovaiirjųpavaduotojainegali
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turėtiteisėsįsidarbintibetkokiosrūšiesprivatauskapitalopagrinduvei-
kiančiojeįmonėje,būtirenkamiįšiųįmoniųvaldymoorganus,būtijųsa-
vininkaisarbanuosavybėsteiseįsigytidaugiaukaip30proc.akcinėsar
uždarosiosakcinėsbendrovės.akcijų.Kartusunurodytomisnuostatomis
buvonustatytasvienomėnesio terminas,perkurįpažeidę tokiasnuos-
tatasasmenysgalėtųištaisytipadėtį,irinstitucijas,kuriosturėjokontro-
liuoti,kaiplaikomasitokiųnormų.Visosšiamepunktenurodytosnuos-
tatosbuvoperkeltosįLietuvosRespublikosVyriausybės1992m.sausio
11d. nutarimąNr. 21 „Dėl draudimo valstybinės valdžios ir valdymo
organų vadovaujantiesiems darbuotojams dirbti komercinėse-ūkinėse
įmonėse“100.

SiekdamikuosparčiaumodernizuotiLietuvosūkįirpritrauktiuž-
sienio investuotojusbei jųpatirtį,bei įvertinant tąaplinkybę,kadpa-
žangiausiątechnologijąbeitechnikątuolaikotarpiubuvogalimaįsigyti
tikužlaisvaikonvertuojamąvaliutą,taippatsiekiantsumažintiužsienio
investuotojamsbiurokratineskliūtisgaunantvalstybiniųirvalstybinių
akciniųįmoniųsteigėjųleidimus,VyriausybėsvadovybėspavedimuPri-
vatizavimoskyriausdarbuotojaikartusuMinistroPirmininkopatarė-
jaisparengėbendrųsuužsieniokapitalu įmonių,kuriassteigiant ir jų
veiklojedalyvaujavalstybinėsbeivalstybinėsakcinėsįmonės,steigimo
metodiką. Šiojemetodikojebuvonustatyta teisė valstybinėms ir vals-
tybinėms akcinėms įmonėms didinti įstatinį kapitalą, jei nauja akcijų
emisija laisvai konvertuojamavaliuta apmokamaužsienio investuoto-
joarkito fizinioarba juridinioasmensir tokiamveiksmuiužtenkatik
informuotiatitinkamąministerijąar žinybą.Tokia teisėbuvosuteikta
tikmoderniomspagrindinėmspriemonėmsįsigyti,betbuvodraudžia-
maužgautasvaliutineslėšasprivatizuotivalstybėskapitalą.Kartubuvo
nustatytapareigavalstybinėsarvalstybinėsakcinėsįmonėsvadovams
teisėsaktųnustatyta tvarka išskaidyti įmonę, jei josatskirupadaliniu
yrasusidomėjęsužsienioarvietos investuotojas ir tenkinantšiosme-
todikos principus tokio įmonės padalinio pagrindu steigti bendrą su
užsieniokapitaluįmonę.Beto,įmonėsvadovybėbuvoįpareigotaįver-
tintiįmonėsturtąlaisvaikonvertuojamavaliutaikijosįstatiniokapitalo
padidinimo.Metodikojetaippatbuvorekomenduojamanustatytiįmo-

100 Valstybės žinios.1992,Nr.7-207.
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nės kapitalo perregistravimo tvarkąbei pareigąValstybineimokesčių
inspekcijai irįmonėssteigėjui(ministerijaiaržinybai)kontroliuoti jos
reguliavimosrityjeesančiosįmonėsvadovybėsveiksmus.Šiamepunk-
teišvardytiirkitiprocedūriniaiklausimaibuvoreglamentuotiLietuvos
RespublikosVyriausybės1992m.gegužės15d.nutarimeNr.356„Dėl
bendrųįmoniųirkitokiųprivatauskapitaloįmoniųsteigimotvarkos“101.

Stengiantis deramai reglamentuoti pelno nesiekiančių Lietuvos ir
užsieniolabdarosorganizacijųveikląiratsižvelgiantįjųpradėtosteikti
labdarosirparamossvarbą,buvonuspręstaparengtipelnonesiekiančių
organizacijų(įmonių)įstatųpagrindiniusprincipusirtaipleistitokioms
organizacijoms(įmonėms)įsiregistruotibeiteisėtaiveiktiLietuvoje.Be
to,šiodokumentoautoriai(MinistroPirmininkopatarėjasV.Gudelisir
Privatizavimoskyriausdarbuotojai) rekomendavonustatytipelnone-
siekiančiosįmonėssteigimotvarkąirtamreikalingusdokumentus,taip
patduomenis, reikalingus jai registruoti.Be jaunurodytųjųpelnone-
siekiančių organizacijų veiklos principų, taip pat buvo rekomenduota
nustatyti:a)kadpelnomokesčiotarifasskaičiuojantnuoapmokestina-
mojopelnotokiaiorganizacijaiyra5proc.;b)informaciją,kuriąpelno
nesiekianti organizacija privalo pateikti visuomenei apie savo veiklą;
c)institucijas,kuriomssuteiktateisėparengtiirpatvirtintisavoregulia-
vimosritįatspindinčiųpelnonesiekiančiųorganizacijųtipiniusįstatus.
Pagrindiniuosenepelnoorganizacijų(įmonių)įstatųprincipuosebuvo
apibrėžtos sritys,kuriose tokiosorganizacijosgalėjoveikti (tomis sri-
timisbuvo įvardytoskultūros ir švietimo,mokslo ir studijų, sveikatos
apsaugosirsocialinėsrūpybos,kūnokultūrosbeisportoirkonfesinė),
taippat įprastinesįstatuosefiksuojamasnuostatas,susijusiassuorga-
nizacijossteigimu, teisėmis irprievolėmis,valdymoorganais,kapitalu
ir kita. Šiame punkte nurodytieji ir kiti procedūriniai klausimai buvo
reglamentuotiLietuvosRespublikosVyriausybės1992m.gegužės26d.
nutarimeNr.393„DėlNepelnoorganizacijų(įmonių)įstatųpagrindinių
nuostatųpatvirtinimo“102.

Ypačaktualusūkinėsveiklosplėtraibuvovalstybiniųirvalstybinių
akcinių įmonių technologinės įrangos atnaujinimoklausimas. Siekiant

101 Valstybės žinios.1992,Nr.20-605.
102 Valstybės žinios.1992,Nr.21-628.
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paspartinti įmoniųmodernizavimoprocesą, buvo prieita prie išvados
priimtiVyriausybėsnutarimupatvirtintastaisykles103,skatinančiasra-
cionaliau naudoti nusidėvėjusių pagrindinių priemonių aktyviąją dalį
irpagerintifinansinęminėtųįmoniųbūklę.Šiosetaisyklėseturėjobūti
nustatyta,kadįmonėsturiteisęnurašytijųbalanseesančiąpagrindinių
priemonių aktyviąją dalį, jei tokių priemonių likutinė vertė neviršija
10proc.pradinėspriemoniųvertės.Šinuostataturėjobūtitaikomavisų
be išimtiespagrindiniųgamybospriemoniųaktyviaidaliai, pradedant
nuotarptautiniuoseregistruoseįregistruotųlaivųbeilėktuvųirbaigiant
smulkiaįrangabeiįrenginiais.Nurašytospagrindinėspriemonėsturėjo
būtiparduodamosaukcionuose–taipįmonėsgalėjogautijomstrūksta-
mųlėšųtechnologijomsbeiįrangaimodernizuoti.

Atskiromsspecifinėspaskirtiesvalstybinėmsirvalstybinėmsakci-
nėms įmonėmsneretaidėlnatūraliai susiklosčiusios tokių įmoniųpa-
dėties, t.y.nedėl tokios įmonėsvadovųpastangųpavykdavouždirbti
daugdaugiaulaisvaikonvertuojamosvaliutosneikitomsanalogiškoms
įmonėms. Siekiant suvienodinti laisvai konvertuojamos valiutos pa-
naudojimą specifinės paskirties valstybinėse ir valstybinėse akcinėse
įmonėsebei sukaupti tam tikrą tokiosvaliutos rezervąvalstybeibūti-
niausiomsbendromsreikmėms,buvonutartaparengtitaisykles,kurios
nustatytųtokiųįmoniųpareigą:a)pagalnustatytąrublioirJAVdolerio
kursąparduoti20proc.minėtosvaliutos į specialų tosvaliutos fondą;
b)palūkanųužnaudojimąsivalstybiniukapitalumokėjimąatsižvelgiant
įgautųįplaukųrūšį–rubliusirlaisvaikonvertuojamąvaliutą;c)gauna-
masįplaukasirpatirtasišlaidasįtrauktiįapskaitąpagalLietuvosbanko
nustatytą valiutos ir rublio oficialų keitimokursą tos valiutos gavimo
arišlaidųdieną.ŠiostaisyklėsbuvoįteisintosatitinkameLietuvosRes-
publikosVyriausybės1992m.birželio12d.nutarimeNr.457„Dėlvaliu-
tiniųlėšųnaudojimovalstybinėseirvalstybinėseakcinėseįmonėse“104.

KadangiLietuvosūkyjeirAtkuriamojoSeimoveikloslaikotarpiu,ir
vėliaudaugiaunegudešimtmetįrinkojeveikėnatūraliosmonopolijos,jų
funkcionavimą,taippatirpaslaugųkainastekoreguliuotiiradministra-

103 LietuvosRespublikos Vyriausybės 1992m. birželio 5 d. nutarimasNr. 438 „Dėl nusidė-
vėjusių pagrindinių priemonių tolesnio panaudojimo tvarkos“. Valstybės žinios. 1992,
Nr.23-689.

104 Valstybės žinios.1992,Nr.24-722.
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ciniaismetodais.Minėtosdaugiausiamonopolinėsįmonėslaikinainega-
lėjobūtiirprivatizuojamos,todėljomstekosuteiktispecifinėspaskirties
įmoniųstatusą.Specifinėspaskirtiesįmoniųsąrašoprojektasbuvopa-
rengtasįvairiųministerijųiržinybųteikimu.Įšįsąrašądaugeliuatvejų
buvoįtrauktoselektrinės,elektrostinklųirdujųūkioįmonės,paštobei
telefonotinklų,geležinkelioirryšiųįmonės,urėdijos,orouostaiirjūrų
uostai,vandenstiekimoirpanašausveiklospobūdžioįmonės.Objekty-
vumodėleitenkapripažinti,jogužšiosąrašoprojektoribųgalėjolikti
neįtrauktoskelios įmonės, kurios tikraineturėjo strateginės reikšmės
Lietuvosūkiui,t.y.valstybiniaipoilsionamai„Rūta“ir„Baltija“,viešbu-
tis„Draugystė“irdarkeletasobjektų.Visasspecifinėspaskirtiesįmonių
sąrašas buvo aprobuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
kovo24d.nutarimuNr.182„Dėlspecifinėspaskirtiesvalstybiniųįmo-
niųįstatųiršiųįmoniųsąrašo“105.AtkuriamojoSeimoveikloslaikotarpiu
šiųobjektųįtraukimasįspecifinėspaskirtiesobjektųsąrašąneigiamos
įtakosbeveikneturėjo, tačiau laikuneprivatizavuskeleto iš pastarųjų
objektų,po1992m.rudensrinkimųvienaiparkitaipbuvopasistengta,
kadatskirosšiamesąrašeesančiosįmonėspereitųį„tinkamųasmenų“
rankas.

105 Valstybės žinios.1991,Nr.8-238.
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7. Turtinių valstybės teisių ir  
interesų užtikrinimas  
santykiuose su SSRS 

Jaunekartątekopabrėžtipadėties,kuriLietuvojebuvoiki1991m.
rugpjūčiokomunistinėsnomenklatūrospučoMaskvoje irpošiopučo,
skirtumus.Toksskirtumasakivaizdus, jeinagrinėtumevalstybės inte-
resų saugojimą tik siauru nuosavybės, kurią tiesiogiai faktiškai valdė
LietuvosvalstybėperVyriausybęarkitasvalstybinesinstitucijasikimi-
nėtopučo ir jampasibaigus, taippat iružsienio investuotojųpožiūrį į
privatizuojamusobjektus.. Vis dėlto buvusių SSRS ginkluotųjųpajėgų,
KGBstruktūrų,taippatsąjunginiopavaldumoįmoniųturtasbuvoper-
imtasirsusiklosčiusminėtomsobjektyviomsišorinėmsaplinkybėms,ir
sumaniaibeilaikupasinaudojus1991m.rugpjūčio21d.puču.Lietuvos
RespublikosVyriausybėsvadovai,matydamiMaskvojeirkituoseRusi-
josmiestuosebesiklostančiąpadėtį, jau rugpjūčio20d. ankstyvą rytą
nusprendėparengtiVyriausybėsnutarimoprojektą,kuriamevisųvals-
tybiniųinstitucijų,valstybiniųįmoniųirorganizacijųturtąbūtųgalima
perimtiLietuvosnuosavybėnbetpaliekantišlygą,jogesantreikalui,pa-
sibaigusperėmimui,derybosesuLietuvakaipvalstybeRusijagalėtųdėl
atskirųobjektųsusitartiirkitaip.Šiuonutarimupadėtisbuvopakeistaiš
esmės.DabarneLietuvasiekėderybųdėlatskirųobjektųperdavimo,o
atvirkščiai–Rusijagalėjosiektiderybų,jeijųteisėtiinteresaibūtųbuvę
pažeisti.TokįVyriausybėsnutarimoprojektotekstąparengėS.Vaitke-
vičius irS.Vėlyvis.MinistraspirmininkasG.VagnoriusšįVyriausybės
nutarimąpasirašė106beVyriausybėsposėdžio1991m.rugpjūčio20d.
naktį. Pagal tuo metu galiojusią tvarką ekstremaliomis aplinkybėmis
MinistroPirmininkopasirašytiVyriausybėsnutarimaiįsigaliodavojuos
106 LietuvosRespublikosVyriausybės1990m.rugpjūčio21d.nutarimasNr.347„Dėlbuvusių

sąjunginiopavaldumoįmonių“.Valstybės žinios.1991,Nr.26-718.
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patvirtinusvisaiVyriausybei.Rugpjūčio21d.,kaitapoaišku,jogpučistai
Maskvojeprarandainiciatyvą,tačiaufaktiškaijiedartebevaldė,minėtas
Vyriausybėsnutarimasbuvopaskelbtasirperkeletąvalandųbuvoper-
duotasbuvusiųSSRSstruktūrųvadovams,kuriųdaugumaišesmėsbuvo
lojalūs Lietuvos nepriklausomybei, bet būdami saistomi su įvairiomis
SSRS tarnybomis ikipučovengė tai rodyti.Pasinaudojus „šoko“padė-
timišisnutarimasbuvopradėtasvykdytinedelsiantirperkeletądienų
LietuvosvalstybėsinstitucijosperėmėgausybęSSRSstruktūrųvaldomų
vadinamųjųsąjunginiopavaldumo įmonių irkitųobjektų.Praėjusdar
keletuidienųpotokiosLietuvossėkmėskaimynai–Latvijos irEstijos
Vyriausybės,pasinaudodamosmūsųpatirtimi,pabandėtąpatįveiksmą
atliktisavovalstybėse,betpraleidustinkamąmomentąturtasLatvijoje
irEstijojenebebuvotaipsėkmingaiperimamas,kaiptaipavykoLietu-
voje,nestuometinėSSRSirRusijosvaldžiaatsitokėjoirįvairiaisbūdais
ėmėtrukdytibeiatidėliotisklandųturtoperdavimą.

Įgyvendindamas Atkuriamojo Seimo priimtą įstatymą dėl neatly-
gintinoLKP(SSKP),taippatkomjaunimoorganizacijųturtoperėmimo
Lietuvos Respublikos nuosavybėn107, Privatizavimo skyrius parengė
Vyriausybėsnutarimoprojektą,pagalkurįbuvovykdomastokioturto
perėmimas108. Nutarime nustatyta, kad šis turtas pirmiausia turi būti
nustatytatvarkainventorizuotasirremiantiskompetentingųvalstybės
institucijų(Generalinėsprokuratūros,Valstybėskontrolėsirkt.)išvado-
misperimtasirteisiškaiįregistruotas.Beto,įvertinanttai,jogsovietinė
partinė ir komjaunimo nomenklatūra, pasinaudodama dar sovietinių
vyriausybių priimtais teisės aktais dėl kooperatyvų veiklos, tokiems
kooperatyvams (vėliau reorganizuotiems į uždarąsias akcines bend-
roves) tiesiogperdavė lėšas, anksčiaubuvusias komunistųpartijos ar
komjaunimoorganizacijųsąskaitose,buvonutartatokiomsprivačioms
įmonėms pasiūlyti pačioms perduoti minėtų partinių ar komjaunimo
organizacijųturtąvalstybei.Jeigeranoriškaiturtoperimtiištokiųužda-
rųjųakciniųbendroviųnepavyktų,Vyriausybėsavonutarimuįpareigojo

107 LietuvosRespublikos1991m.lapkričio7d.įstatymasDėlLKP(SSKP)irbuvusiųkomunis-
tiniųorganizacijųturtopaėmimo.Valstybės žinios.1991,Nr.33-898.

108 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 572 „Dėl LKP
(SSKP), LKP, taip pat komjaunimo organizacijų turto paėmimo“. Valstybės žinios. 1992,
Nr.7-180.
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EkonomikosministerijąkartusuValstybėskontrolėsdepartamentušį
turtąišsireikalautiperteismą.

ĮvertinantAtkuriamojoSeimonutarimą,kuriuobuvonuspręstapa-
remtinaujaibesikuriančiasprofsąjungas, taippatkeliųministerijųbei
savivaldybių siūlymusdėlRespublikinėskurortųvaldybos likvidavimo
irjosdisponuojamoturtoperdavimoatskiromsministerijomsbeižiny-
boms.Tokssprendimasbuvosiūlomastodėl,kadsovietiniųprofsąjungų
turtaspriklausėvisiemsLietuvospiliečiams,nesprofsąjungosnariu,pri-
valančiumokėtinariomokestį, turėjobūtikiekvienasdirbantysis.Atsi-
žvelgiantįkonkrečiosministerijosvykdomasfunkcijas,buvonuspręsta
perduoti josveiklos specifikaibūdingąbuvusioskurortųvaldybosval-
dytą turtą, kurį daugiausia sudarėpoilsio namai, reabilitacijos centrai,
moksleiviųpoilsiuiorganizuotiskirtipastataiirpanašiai.Visosšiosnuos-
tatosbuvoįteisintosLietuvosRespublikosVyriausybės1991m.gruodžio
31d.nutarimeNr.603 „Dėlbuvusiųvalstybiniųprofsąjungųkaikurių
įstaigųbeiorganizacijųirjųturto“109.

109 Valstybės žinios.1992,Nr.7-196.
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8. Valstybės turto  
pirminio privatizavimo  
laimėjimai ir trūkumai

8.1. Pagrindiniai valstybinio turto pirminio privatizavimo 
laimėjimai 1991–1992 m. 

Valstybinio turto privatizavimo procesas 1991–1992 m. atskirai
vertinamastodėl,kad1992m.pabaigojeprivatizavimoįstatymasbuvo
sustabdytas110,onuo1993m.vasario3d.pakeituspirminioprivatizavi-
moįstatymą111buvopradėtitaikytikitiprivatizavimobūdaiirmetodai.

Pagrindiniaiprivatizavimobūdai,naudoti1991–1992m.,buvodu–
viešasaukcionasirviešasakcijųpasirašymas.Aukcionobūdasdažniau-
siai buvo naudojamas privatizuojant smulkias įmones ir parduodant
pagrindinespriemones,oakcijųpasirašymas–privatizuojantvidutinio
stambumovalstybėsįmones.Lietuvospiliečiamsbuvoatidaryta2,6mi-
lijonoinvesticiniųsąskaitų,kuriosesukaupta10,5milijardolitųinvesti-
ciniųlėšų.

Jei palyginsime privatizavimo eigą nuo 1991 m. rugsėjo iki
1992m.pabaigossuvėlesniulaikotarpiu,taimatysime,jogperpirmuo-
sius1991-uosiusprivatizavimometusbuvoprivatizuota15proc.visų
įmonių,kuriųkapitalassudarė3proc.visovalstybiniokapitalo,o1992
m.atitinkamai41proc. įmonių ir27proc.valstybiniokapitalo.Pana-
šūsrodikliai1993–1995m.atitinkamaibuvo:23ir32proc.,15 ir27
proc.bei6 ir11procentų. Jeipažvelgtume įprivatizavimorezultatus
pagalprivatizuotų įmoniųskaičių irvertinę išraiškąpagalūkiošakas

110 1992m. gruodžio 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybinio
turtoprivatizavimoaukcionųirviešoakcijųpasirašymoatidėjimo“.Valstybės žinios.1992,
Nr.36-1098.

111 Valstybės žinios.1993,Nr.6-116.
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(žr. 1 ir 2 schemas), tai pastebėtume, kad1993–1995m., kai buvo iš
esmėspakeistaprivatizavimopolitika,šioprocesostatistikosrezultatai
pablogėjo.

Pagrindiniainaujosprivatizavimopolitikosbruožaibuvošie:a)stra-
teginiųinvestuotojų,turinčiųdarbopatirtiesužsieniorinkoseirfinan-
sinių išteklių didelėms ir vidutinėms įmonėmsmodernizuoti, faktinis
atsisakymas, sudarantpalankias sąlygas šias įmones įsigyti tų įmonių
vadovybei.Tiesa, tiesiogiaivadovai lengvatųneturėjo, tačiaubuvonu-
statyta,kadtaikantuždarąakcijųpasirašymobūdągalimaprivatizuoti
iki50proc.minėtų įmoniųkapitalo;c)neindeksuojanthiperinfliacijos
sąlygomissparčiainuvertėjančiųpagrindiniųgamybospriemoniųver-
tėsirtaipsudarantpalankiassąlygasužlabaisimbolineskainasįsigyti
tokiųįmoniųakcijų(kartususavošeimosnariais,draugaisirpan.,taip
patirjasvėliauperpirktiišnesuvokiančiųtikrosiosįsigytųakcijųver-
tėstosįmonėsdarbuotojų); d)praktinisviešokonkursoprivatizavimo
būdoatsisakymas,t.y.akcijųpasirašymobūdotaikymasprivatizuojant
vidutinesirdidelesįmones.Išvardintiejiprivatizavimopolitikospakei-
timopožymiaišaliesūkiuibuvoypačneigiaminetiekstatistiškai,kiek
savokokybiniaispokyčiaisatskiroseįmonėse,ūkiošakoseirvalstybės
ekonominėjebeisocialinėjeraidojeapskritai,nessulėtinoatėjimąįLie-
tuvos ekonomiką ne tik užsienio kapitalo, bet irmodernių vadybinių
idėjų.NurodytiejipolitikospokyčiaiišesmėsskyrėsinuoPrivatizavimo
įstatymoirsušiuoįstatymususijusiųįstatymųprojektųbeijosįgyven-
dinimomechanizmąrengusiųasmenųprincipiniųnuostatų,kuriosnag-
rinėjamais1989–1992m.buvoįgyvendintostikprivatizuojantsmulkias
irvidutinesįmones.Kadangi,kaippabrėžėmeanksčiau,pagrindinėeko-
nomikosreformosšerdisnagrinėjamuoju laikotarpiubuvovalstybinio
turtopirminisprivatizavimas, todėlatsižvelgiant tai, jogdaugumabū-
tent 1992 m. privatizuotų ir privatizavimo procese restruktūrizuotų
beimodernizuotų įmonių irvėlesniaismetaisveikėsėkmingai,galima
darytiišvadą,kad1992m.buvosėkmingiausiaspirminioprivatizavimo
laikotarpis.TokiasišvadasdaroLietuvosiružsieniomokslininkai,nag-
rinėjantysprivatizavimoteorijosirpraktikosklausimusirLietuvoje,ir
kitosešalyseužsieniošalyse112.

112 ObrazcovasV.,SavasE.S.,JančiauskasE.E.Supranote3.
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Vertinantkomercinįprivatizavimą,kuriuovadinameprivatizavimą
užlaisvaikonvertuojamąvaliutą,galimateigti,kadjorezultataiišesmės
pagerėjotikpo1991m.SSRSnepavykusiorugpjūčiopučo,kaifaktiškai
atsiradogalimybėslaisviauišvyktiišLietuvosiratvyktiįLietuvą.Inten-
syviaupradėtaužmegzti komerciniaispagrindais grįstus santykius su
Vakarųšalimis,osuRytųšalimisplėtojosiprekyba,pirmiausiažaliavo-
mis.Ekonominėsplėtrosfoneužsieniostrateginiaiinvestuotojaipradėjo
labaiaktyviaidomėtisįmonėmis,privatizuojamomisužlaisvaikonver-
tuojamąvaliutą.

1schema.Valstybiniųįmoniųprivatizavimodinamika1991–1995m.
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2schema.Valstybiniokapitaloprivatizavimodinamika1991–1995m.

Užsieniostrateginiai investuotojaidomėjosibeveikvisomisdides-
nėmisvalstybės įmonėmis, teikė savopageidavimusdėlnaujų įmonių
įtraukimoįminėtąobjektų,privatizuojamųužlaisvaikonvertuojamąva-
liutą,sąrašą,taippatpageidavimusdėltokiųįmoniųprivatizavimotvar-
kos.LabiausiaiinvestuotojusdominoPanevėžio„Ekranas“,„Valstybinė
skaičiavimogamykla“,Vilniaus„Rimeda“,Šiaulių„Nuklonas“,Klaipėdos
„Sirijus“irkt.

Kadangi poreikis įtraukti įmones į laisvai privatizuojamų įmonių
sąrašą kildavo nuolat, tai Atkuriamasis Seimas teisę įtraukti įmones į
minėtąsąrašądelegavoCPK.Iki1992m.pabaigosCPK,vispapildydama
privatizuojamųužlaisvaikonvertuojamąvaliutąįmoniųsąrašą,įjįįtrau-
kė165įmones.Pažymėtina,kadšių įmoniųvadovainevisadabūdavo
patenkinti,todėl1993m.pakeitusPrivatizavimoįstatymąirCPKperso-
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nalinęsudėtį,1993–1995m.iššiosąrašo,nustatančioobjektus,priva-
tizuojamusuž laisvaikonvertuojamąvaliutą,buvo išbrauktadauguma
didžiųjųįmoniųirpatssąrašassutrumpėjoikikeliųdešimčiųvidutinio
didumoirsmulkiųįmonių.

Už laisvaikonvertuojamąvaliutą1991–1992m.buvoprivatizuoti
9objektai.Išvisoužšiuos9objektusgauta830tūkstančiųJAVdolerių.
Daugeliuiššių9atvejųužlaisvaikonvertuojamąvaliutąbuvoprivati-
zuotosparduotuvės,viešbučiai,paslaugųsritiesįmonės.Šįrezultatąrei-
kiavertintiteigiamai,nesapieparduodamusobjektusinformacijabuvo
platinamatikLietuvojeLietuvosirbendrųsuužsieniuįmonėms.Pirmai-
siaisprivatizavimosandoriaisbuvosiekiamanetiekpiniginėsnaudos,
kiekpatikrinti, ar sukurtasprivatizavimomodelis veiksmingas.Be to,
buvonetikpraktiškaipatikrintasvisoteisėsaktųpaketoveiksmingu-
masirpriimtinumas,betugdomiprivatizavimoinstitucijųpareigūnųge-
bėjimai,siekianttolesnėsjųsėkmingosveiklosrengiantkitusobjektus
parduotiirsudarantbeiįgyvendinantprivatizavimosandorius.

Sėkmingiausiais 1991–1992 m. laikotarpio privatizavimo sando-
riais galima laikyti Klaipėdos tabako fabriko bei Kauno konditerijos
įmonėsprivatizavimą.Šios įmonėsbuvoprivatizuotosviešokonkurso
būdupagaljauaptartąPrivatizavimoskyriausparengtąmetodiką,kurią
Vyriausybėaprobavonutarimu113.Derybossustrateginiaisinvestuoto-
jaisdėlšiųįmoniųbuvopradėtos1992m.1993m.pirmamepusmetyje
šiasįmonesįsigijęstrateginiai investuotojaiLietuvojesėkmingaidirba
ikišiol.

Pirminioprivatizavimo1991–1992m.procesaspadarė stiprų ša-
lutinį poveikį privataus ūkio sektoriaus plėtrai, nes iš privatizuojamų
valstybėsįmoniųturtostruktūrosatskyrustomsįmonėmsnereikalingas
patalpasbeigamybospriemonesbuvosuformuotismulkesniprivatiza-
vimoobjektai.Išprivatizuojamųvalstybėsįmonių1991–1992m.buvo
atskirta apie 2 000 toms įmonėmsnereikalingų pagrindinių gamybos
priemonių ir jos buvo sėkmingai parduotos aukcionuose. Taip valsty-
bėsturtasbuvonetikišsaugotas,betirpanaudotasgamybosarkomer-
cinėms reikmėms, o šalies ūkis patyrė teigiamą poveikį. Privatizavus
113 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. 520 Dėl valstybi-

nio turtoprivatizavimouž  laisvaikonvertuojamąvaliutą tvarkos.Valstybės žinios.1992,
Nr.26-767.
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nenaudojamasgamybinėspaskirtiespatalpas,pradėtanatūraliaisteigti
smulkiasįmones,remontuotinenaudojamaspatalpas,imtaįsigytinau-
josarmodernesnėsįrangos.

Priepirminioprivatizavimoteigiamųbruožųpriskirtinairtai,kad
suprivatizavimusiejamasnaujasekonomikosraidosetapas,pagrįstas
decentralizuotovaldymoiratvirumonuostatomis114.

8.2. Pirminio valstybinio turto privatizavimo trūkumai ir 
neišspęstos problemos

Pirminioprivatizavimometu,baigiantisardaugeliuatvejųpasibai-
gusAtkuriamojoSeimodarbokadencijai,dėlprivatizavimo institucijų
profesionalumostokos,oatskiraisatvejaisirdėlsavanaudiškopiktnau-
džiavimolikoneišspręstosarbaišvisonebuvosprendžiamosfinansinio
turtoįgyvendinimoteisiniųirfinansiniųįrankiųkūrimoproblemos:

Vienadidžiausiųproblemų–pradėtasirnebaigtasinvesticiniųbend-
roviųsteigimoirveiklosteisinisreglamentavimas.Siekiantkuospartes-
nėsekonomikosplėtros,investicinėsakcinėsbendrovėspradėtossteigti
1992m.pavasarįVyriausybeideklaravus,jogminėtomsbendrovėsgali
būtisteigiamospagalAkciniųbendroviųįstatymą.Tačiaudėlvyriausy-
biųkaitosnebuvospėta irsugebėta įgyvendintiviešainekartąpakar-
toto pažado – įsteigtoms investicinėms bendrovėms sudaryti teisines
prielaidas transformuotis į investicinius fondus ir investicinesholdin-
goįmones.G.VagnoriausvadovaujamaVyriausybėinvesticiniųakcinių
bendroviųklausimužadėjoreglamentuotikapitaloreikalavimus, likvi-
dumoirkitusrodiklius,nustatytigriežtaskontrolėsirapskaitosproce-
dūras.Jeiminėtipažadaibūtųbuvęįgyvendinti,taiinvesticinėsakcinės
bendrovės (arba jų steigėjai) nebūtų galėjusios nebaudžiamai saviva-
liautiirpraktiškaipasisavintidaugiamilijoninesakcininkųinvesticines
lėšas.Beje, 1993m. pradžioje S. Vaitkevičiusbuvoparengęs įstatymo
projektądėlinvesticiniųakciniųbendroviųpertvarkymoįinvesticinius
fondusbeiholdingoįmones.MinistrasPirmininkasB.Lubystokiasįsta-
tymoprojekto nuostatas nusiuntė Seimui, o 1992m. rudenį išrinktas
Seimas tokius Ministro Pirmininko pataisymus atmetė ir investicinės

114 Žr.:MelnikasB. Transformacijos. Vilnius:Vaga,2002,p.71.
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akcinėsbendrovės,tarpkuriųEBSWbeveiknekontroliuojamosveikėiki
pat1995m.

Kita problema susijusi su finansinio turto vertinimu ir apskaita.
Hiperinfliacijossąlygomisvalstybėsturtas,indeksuotas1992m.balan-
dį115, nebebuvo indeksuojamas. 1992m. pabaigoje tokio indeksavimo
priešininkai atsisakymą toliau indeksuoti valstybės turtą motyvavo
metų pabaigos balanso sudarymoproblemomis, o vėlesniaismetais –
tuometinėsVyriausybėsatsisakymuindeksuotivalstybėsturtą(neatsi-
žvelgdami į 1992–1996 m. Seimo opozicijos daugkartinių teikiamų
Seimo sprendimų projektų ir ES PHARE projekto pagalbos Lietuvos
ekonomikosreformaiekspertųrekomendacijas).Valstybėsturtonein-
deksavimopadariniaibuvoakivaizdūs–pastataiirstatiniaimiestųcent-
ruoseirnetiktokiųuždarųaukcionųaruždarųakcijųpasirašymųmetu
„savųasmenų“buvonupirktiužsimbolineskainasirkaipvalstybėstur-
tinisįnašasbuvoinvestuojamiįprivačiasbendrovesirt.t.Neretaitoks
privatizavimas1993–1995m.buvopradėtasvadintitiesiog„prichvati-
zavimu“,nespastatųirstatiniųbuhalterinėvertėbuvonedidesnėkaip
geroskokybėsbatųporoskaina.

Kitatometoviešojoadministravimoproblemaprivatizavimosrity-
je–nebaudžiamumas.Norsteisėsaktuosebuvonustatytaadministraci-
nėirbaudžiamojiatsakomybėužpažeidimusvalstybėsturtopirminiame
privatizavimoprocese,niekasnubaustasnebuvo, išskyrusdrausminės
atsakomybėspoveikiopriemones.Kadteisėspažeidimųbuvopadaryta,
nesunku įsitikinti perskaičius tuometiniusCPKprotokolus.Minėtuose
protokoluosefiksuotagausybėįmoniųvadovųirvyriausiųfinansininkų
„klaidų“, kurios buvo pastebėtos tikrinant jų parengtus privatizavimo
dokumentus.Paprastaitokios„klaidos“buvodaromosnevalstybėsnau-
dai.PrivatizavimoskyriausteikimuCPKnekartąkreipėsiįGeneralinę
prokuratūrąsiūlydamaimtisteisiniųpriemoniųpriešpažeidėjus,kvietė
atvyktiįminėtoskomisijosposėdžius,tačiauderamoatsakoištuometi-
nėsGeneralinėsprokuratūrossulauktanebuvo.

1992m.pabaigojepasireiškėpriešinimasis įmoniųpardavimuiuž
konvertuojamąvaliutą.Pirmiausiatuobuvosuinteresuotitokiųįmonių
115 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl įmonių,

įstaigųirorganizacijųturtovertėsbeiinvesticinėsesąskaitoseesančiųlėšųindeksavimoir
gyventojųindėlių“.Valstybės žinios.Nr.16-438.
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vadovai,nes jiedarėdidžiausią spaudimą,kad tokios įmonėsbūtų iš-
brauktos iš privatizuojamų už laisvai konvertuojamą valiutą įmonių
sąrašo.Šis spaudimasnebūtųbuvęs toksveiksmingas, jei siekiantpa-
spartintiklausimųsprendimątosąrašosudarymasnebūtųbuvęsAtku-
riamojoSeimoperduotasCPKkompetencijai.Kaipjauminėjome,pakei-
tusCPKsudėtį,įmonių,privatizuojamųužlaisvaikonvertuojamąvaliutą,
sąrašasper1993m.sumažėjokeliskartus.Būdingiausiastokiosveiklos
pavyzdysgalėtųbūtiKauno„Bangos“įmonėsprivatizavimoatvejis.Šios
įmonėsvadovasreikalavonetikišbrauktiminėtąįmonęišnurodytojo
sąrašo,betiratsisakėvykdytiVyriausybėsnutarimądėlKauno„Bangos“
išskaidymo.TokioskaidymotikslasbuvoatskirtiSSRSkarinėspramonės
padalinįnuokitųgamybospadalinių,siekiantpaspartintiįmonėsprisi-
taikymąprienaujųrinkossąlygų.Tokiųįmoniųvadovų,kurie1993m.
pakeitusCPKpersonalinęsudėtįsėkmingaiįrodė,jogjųįmonėsturibūti
išbrauktosišminėtosąrašobuvoištisaeilė,pavyzdžiui,Vilniaus„Valsty-
binėskaičiavimogamykla“,„Rimeda“,„Valstybinėpolimeriniųdirbinių
gamykla“,Kauno„Koordinatė“,Panevėžio„Aurida“,„Metalistas“,„Tiks-
liosios mechanikos gamykla“, Šiaulių „Nuklonas“, Klaipėdos „Sirijus“,
Marijampolės valstybinė pieno konservų įmonė ir daugelis kitų. Dau-
guma šių įmonių strateginių investuotojų nebuvo laiku privatizuotos,
vėliau restruktūrizuotos beimodernizuotos ir bankrutavo. Dėl to nu-
kentėjonetikdešimtystūkstančiųtųįmoniųdarbuotojų,betirįmonių,
kuriostiekėžaliavasbeigaminius,naudojosiminėtųįmoniųpagaminta
produkcija,darbuotojų.Beto,tų įmoniųbankrotasneišvengiamainei-
giamaipaveikėnetiktųįmoniųdarbuotojųšeimųnarius,bet irnetie-
siogiaisubankrutavusiomisįmonėmissusijusiasįmonesbeišaliesūkį
apskritai.Šįneigiamąprocesątechnologinėjekiekvienosišjųgamybos
grandinėjenežymiaišvelninotiktai,kadbankrutavusiosįmonėskomer-
cinėje-ūkinėjeveiklojedažniausiaibuvosusijusiossukitomisįmonėmis,
esančiomisužLietuvosribų–daugiausiabuvusiojeSSRSteritorijoje.

8.3. Pagrindiniai laimėjimai privatizuojant žemės ūkio  
įmonių turtą

Norsžemėsūkioįmoniųturtasbuvoprivatizuojamasganasunkio-
mis sąlygomis, susiklosčiusiomis dėl anksčiau nurodytų ir objektyvių,
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irsubjektyviųveiksnių,tačiautokiasįmones,vertinantstatistiškai,sėk-
mingiauprivatizavonevalstybinės įmonės.Privatizavimas žemėsūkio
sektoriujeišesmėsbuvobaigtas1992m.pabaigoje.Tuometu99,7proc.
minėtų įmonių turto buhalterinės vertės buvo įsigyta aukcionuose ar
pasirašantpajus.Norsįsigytoturtoįsiregistravimas,jogalutinisapmo-
kėjimasdaružtrukone vienąmėnesį, tačiau absoliuti daugumapačių
žemdirbių pageidautų ir suformuotų gamybinių-technologinių komp-
lektų1993m.pradžiojejauturėjosavininkus.NorsLietuvojepagamin-
taižemėsūkioprodukcijaitradicinėRytųrinkaarbataponeprieinama,
arbanemoki,naujiejižemėsūkioįmoniųturtosavininkainetiknebank-
rutavo,betjaupirmaisiaismetais,pasibaigusmasiniamprivatizavimui,
žemėsūkiosektoriuspradėjosparčiaivystytis.Žemėsūkiosektoriaus
plėtrąapibūdinašiefaktai:

1)žemėsūkioprodukcijosgamybosspecializavimas–sparčiaididė-
joirtradiciniųmėsosbeipienoproduktųasortimentas,irsteigėsikitųsu
žemėsūkiogamybasusijusiųsričiųįmonės,teikiančiosįvairiaspaslau-
gasirgaminančiosdaugįvairesnęprodukciją;

2)išesmėspagerėjoveterinarinėspriežiūrostarnybosveikla–be-
veikpervieneriusmetusbuvoatsisakyta(parduotamėsosperdirbimo
įmonėms)sergančiųgyvuliųirpaukščių;

3)dėlšiurkščiausiųaplinkosaugospažeidimųbuvouždraustatoliau
eksploatuoti arba tiesioguždaryta sovietiniais laikais antupiųarkitų
vandenstelkiniųkrantųveikusiųgyvulininkystėsfermų,pienoperdirbi-
mocechųbeikitųūkiniųpadalinių,savogamybosatliekastiesiogšalinu-
sių(išleidusių)įminėtusvandenstelkinius;

4) buvo beveik sustabdytas ypač pavojingų cheminių medžiagų,
masiškainaudotųžemėsūkyje, įvežimas įLietuvą ir jųpanaudojimas.
Pradėti tokių cheminiųmedžiagųapsaugos ir saugesnio sandėliavimo
darbai;

5)prasidėjonaujų,perspektyviųūkiošakų,pavyzdžiui,kailinėsžvė-
rininkystėsveislių,atnaujinimoprocesas,kūrėsipirmosioskaimoturiz-
mosodybos;

6) privačios iniciatyvos pagrindu pradėję savo veiklą ūkininkai
stengėsi įsigyti įvairesnės žemės ūkio technikos, pirmiausia iš kaimy-
niniųšalių(Baltarusijos,Rusijos,kolLietuvojebuvogalimaatsiskaityti
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rubliaisarbamainųprincipu),taippatatsivežantnašesnėsirpažanges-
nės,norsirnaudotostechnikosišVakarųEuropos.

8.4. Pagrindiniai trūkumai privatizuojant žemės ūkio 
įmonių turtą

Svarbiausitrūkumai,kurieneigiamaiveikėsocialinęirekonominę
kaimoplėtrą,buvošie:

1)R.Dužinskas, tyrinėjęs žemėsūkio įmonių turtoprivatizavimo
procesą,teisingainurodo,kadprivatizavimuitrukdėtai,jogžemėsnuo-
savybėsgrąžinimoiržemėsreformoseigalabaiatsilikonuožemėsūkio
įmoniųturtoprivatizavimoproceso116.Tačiaunegalimesutiktisujotei-
giniu,jogprivatizavimoprocesasstrigodėlto,kad„mokėjimoužpriva-
tizuotąturtąsistemabuvolabaisudėtingairsunkiaisuprantamakaimo
žmonėms“117. Ištikrųjųkaimožmonių,dalyvavusiųprivatizavimopro-
cese, išsilavinimo lygis buvo žemesnis, tačiau privatizavimo sandorių
sudarymospartabuvogera–jauminėjome,kadprivatizuojamasžemės
ūkioįmoniųturtasbuvoįsigytasirnuosavybėįteisintapervieneriusme-
tus;

2)žemėsūkioprivatizavimoinstitucijų,visųpirmapirminėsirsvar-
biausiosjosgrandies–apylinkiųagrarinėsreformostarnybosspecialis-
tainebuvopakankamaikvalifikuoti,todėldėlilgosvisosprivatizavimo
institucijųgrandinės(nuominėtųagrarinėsreformostarnybųikiCPK)
daugsvarbiųklausimųtiesiog„pasiklysdavo“biurokratinėjegrandinė-
jeirbūdavosprendžiamilabaipavėluotaiarbaišvisonebūdavospren-
džiami;

3)nemažadalisgamybiniųžemėsūkiopaskirtiesobjektų:a)gyvu-
lininkystės ir paukščių fermų, kitų gamybos padalinių, neatitinkančių
veterinarijosnormųaraplinkosaugosreikalavimųdėldideliųdarboir
finansinių sąnaudų, susijusių supatalpųdezinfekavimu,nenaudojamų
pastatųapsauga irbrangiaikainuojančiųvalymoįrenginiųbei įrangos
sumontavimu;b)dalisbuvusiųžemėsūkioįmoniųcentralizuotaiveiku-
siųpaslaugų,pavyzdžiui,technikosremontodirbtuvės,sandėliaiirpan.
116 DužinskasR.Žemėsūkiopolitikosraida.Ekonominės ir socialinės politikos studijos, t. 2. Lie-

tuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais.Vilnius:VPUleidykla,2006,p.242.
117 DužinskasR.Supranote117,p.248.
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buvopaliktilikimovaliainesaugomiirdėltojiepaprasčiausiaibuvosu-
niokoti bei išvogti. Šiamepunktenurodytipastatai galėjobūti bent iš
daliespritaikyti kitomsverslo reikmėms, tačiaukadangimieste gyve-
nantiemsverslininkamsįsigytinurodytusobjektusteisiškaibuvodrau-
džiama arba ganėtinai sunku, tai tokie objektai taip pat neretai buvo
pasmerktiišardytikaipstatybiniųmedžiagųšaltinisarpasmerktinyk-
ti.Objektyvumodėleireikėtųpripažinti,kadžlugusSSRSnenaudojamų
ir sugriuvusiųpastatųproblemanebuvovienLietuvosspecifinėbėda.
Daug daugiau apleistų ir griūvančių objektų buvo ypač tuoseRusijos,
Baltarusijos ir kitų buvusios SSRS regionuose, kuriuose ūkio reforma
nebuvovykdomaarbaužtrukometųmetus irkuriuosetechninėtokių
objektųbūklėnebuvopalaikomadirbtinai, t. y. iškitų įmoniųarvals-
tybėsfinansiniųišteklių.Antravertus,tometotyrimaiparodė,kadne-
naudojamųpastatųproblemakilonetikžemėsūkiosektoriujeirnetik
Lietuvoje.DardidesnisšiųreiškiniųmastasbuvoRusijos,Baltarusijos
žemėsūkiobeikarinėspramonėskompleksuose,kurreformosnebuvo
įgyvendinamosapskritai.Būtent tokia irdaugkartųblogesnėpadėtis,
palyginti su Lietuvos žemės ūkio sugriuvusiais atskirais pastatais, ne
kartą buvo pabrėžta konferencijose ir seminaruose, nagrinėjusiuose
RytųEuroposūkioreformosproblemas,pavyzdžiui,1992m.konferen-
cijojeKopenhagoje,kuriosmedžiagąmonografijojepateikėR.Frydma-
nassubendraautoriais118;

4)žemasbuvusiųeiliniųžemėsūkio įmoniųdarbuotojų,ypačne-
kvalifikuotų,išsimokslinimoirkultūrinislygis,pasireiškęsaklaneapy-
kanta savo verslą pradėjusiems ar nuosavybę atgaunantiems asme-
nims–buvogadinamaprivačiųasmenųperimtažemėsūkiotechnika,
deginamiprivačiųūkiųpasėliųplotaiirpan.;

5)nekvalifikuotų,žemiausioskategorijosdarbusžemėsūkio įmo-
nėse dirbusių kaimo žmonių sluoksnio nesugebėjimas savarankiškai
ūkininkautiirpatiemsimtisbentkokiosiniciatyvos,paprastonorodirb-
ti irvaliossiektigeresniogyvenimopraradimas.Tokia išvadadaroma
remiantisCPKkonsultantams,dalyvavusiems susitikimuose su įvairių
Lietuvosregionųkaimogyventojais,užduodamųklausimųturiniu–kaip

118 FrydmanR.,RapaczynskiA.,EarleJohnS.Supranote7.
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gyventiprivatausūkininkavimosąlygomis,kaidaugiauniekasprievarta
nebevarysdirbtiįkolūkįartarybinįūkį.

6)R.Dužinskas savo tyrimekaipprivatizavimoproceso trūkumą
nurodėtai,kaddažnaigamybiniai-technologiniaikompleksaibuvone-
gyvybingidėlprastųsąlygųplėtotiverslą,apyvartiniųlėšųstoką,ribotas
galimybesgautibankokreditą119.

8.5. Pagrindiniai butų privatizavimo laimėjimai ir 
problemos 

Per1991–1992m.gyvenamiejinamaiirbutaibeitokiųbutųprik-
lausiniai(palėpės,rūsiaiirpan.)išesmėsbuvobaigtiprivatizuoti.Įgy-
vendinantanksčiaunurodytusteisėsaktusbuvoprivatizuota93,5proc.
visųregistruotųgyvenamųjųnamųirbutų.Butamsprivatizuotipermi-
nėtą1991–1992m. laikotarpįbuvopanaudota2,042milijardo litų in-
vesticinių lėšų. Konferencijose ir seminaruose neteko girdėti analogų
Europoje,kaibeveikpervieneriusmetusbedideliųteisinių,organizaci-
niųirfinansiniųproblemųbūtųinventorizuotos,įtrauktosįapskaitąpri-
vatizavimometugautoslėšosirprivatizuotatiekbutų.Iki1993m.pra-
džioslikusiusneprivatizuotusbutusgalimasuskirstytiįšiaskategorijas:

butus,esančiusnamuose,įkuriuossavonuosavybėsteisesbuvopa-
reiškęasmenys,turėjęteisępretenduotisusigrąžintiišlikusįnekilnoja-
mąjįturtą;

butus, naudojamus asmenų, kurie gyvendami tame pačiame bute
dėlšeiminiųarkitųpriežasčiųnesusitarė,kienovarduturėtųbūtiįtei-
sintanuosavybėįprivatizuotinąbutą;

butus,kuriuosegyvenantysasmenysnesidomėjobutoprivatizavi-
mu;

butus,esančiusavarinėsbūklėsnamuose,kuriedėljųtechniniųpa-
rametrųbeesminėsrekonstrukcijosnegalėjobūtiprivatizuojami.

Baigusbutųprivatizavimąirpraėjusbentkeletuimetųtapoaišku,
kadkartusubutųprivatizavimubūtųbuvętikslingaskatinti irgyven-
tojų namų bendrijų kūrimosi procesą. Praėjus 10 ir daugiaumetų po
butųprivatizavimotokiasbendrijassudideliaissunkumaisimtasteigti
119 DužinskasR.Supranote117,p.247.
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pirmiausiadidžiuosiuosemiestuose,nes,kaipparodėpraktika,bendrai
naudojamospatalpos(koridoriai,laiptinėsirpan.)likobeveikbešeimi-
ninko,obetoneretainebuvokaupiamapakankamailėšųpastatokomu-
nikacijoms,stogamsirkitomskonstrukcijomsremontuotiirrenovuoti.
Tačiauobjektyvumodėlei tenkapripažinti, jog1992m. toks siūlymas
steigtigyventojųbendrijasvarguarbūtųsulaukęsvisuomenėspritari-
mo,nesbandymaikąnorssiūlytidarytikolektyviailėmėneišvengiamą
opoziciją.

Išvados

Norsnuosavybėssantykiųreforma iresminė josgrandisbuvo įgy-
vendinamaypačsudėtingomispolitinėmis,ekonominėmisirfinansinėmis
sąlygomis,Lietuvosteritorijojeesantdislokuotaiokupacineikariuomenei
irveikiantslaptomsSSRStarnyboms,Lietuvoje1990–1992m.pavykopa-
siektiesminiopersilaužimoįgyvendinantšiąreformą.Bendruosiusvals-
tybinio turtoprivatizavimo laimėjimus įvertinuspagalužsieniomoks-
lininkų parengtą vertinimo kriterijų (politinių, socialinių, institucinių,
makro-irmikroekonominių,viešojoadministravimo)sistemą120,galima
padarytišiasišvadas:

Politiniųtikslųgrupėjebuvopasiekta:a)sukurtiteisiniaiprivačios
nuosavybėspagrindai, įskaitantLietuvospiliečiųreferendumupriimtą
Konstituciją;b)privačiosnuosavybės teisebentpo1–2objektus įgijo
didžiojiLietuvosgyventojųdalis;c)sėkmingaipradėtasteisiųįišlikusį
nekilnojamąjį turtąatkūrimoprocesas;d) sukurta rinkosekonomikos
startobazė;e)prasidėjoprivatausverslosektoriausplėtroslaikotarpis;

Instituciniųtikslųgrupėje:a)pakitopačiosvalstybėsvaidmuo–nuo
administraciniovisųekonominiųirkitųprocesųvadovoikitųprocesų
teisiniobeiekonominioreguliatoriaus;b)pakeistipolitiniųbeivalstybi-
niųstruktūrųirįmoniųsantykiai;

Makroekonominiųtikslųgrupėje:a)pertarptautiniusįmoniųryšius
irįmoniųpardavimąstrateginiamsužsienioinvestuotojamsatvertaske-
liasLietuvaiintegruotisįtarptautinęekonomiką;b)sudarytosteisinėsir

120 MartinB.The Social and Employment Consequences of Privatization in Transition Economies: 
Evidence and Guidelines,2000.
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finansinėssąlygosįmonėmsinvestuotisavoprivatųkapitalą;c)valstybė
išprivatizavimopradėjogautipajamas;d)labaisumažėjodotuojamųar
kitaipsubsidijuojamųįmoniųskaičius;

Mikroekonominių tikslų grupėje: a) padidėjoprivatizuotų įmonių
specializacijosirefektyvumolygis;b)pradėtasįmoniųtechninioirtech-
nologinioatnaujinimoprocesas;c)pakitodarbosantykiaipačiosepriva-
tizuotoseįmonėse;

Socialiniųtikslųgrupėje:a)akivaizdžiaipadidėjoprekiųirpaslaugų
asortimentas, vartotojaspradėjo rinktispaslaugasbeiprekespagal jų
kainąirkokybę;b)Lietuvosžmonėmsbuvosudarytosteisinėsirekono-
minėsprielaidosnetikišgyventiekonominėsSSRSblokadossąlygomis,
betirpradėtisavoversląbeiužsitikrintipačiamsaubentjauelementarų
socialinįsaugumą.

NagrinėjamojolaikotarpiopasirinktosLietuvojeekonominėstrans-
formacijosstrategijosbeijosįgyvendinimomakroekonominiųbeiinsti-
tucinių padarinių sėkmę pripažįsta ir istorinės sociologijos atstovai,
pvz., Z.Norkus, savomonografijoje121 visapusiškai išnagrinėjęs irpra-
dinesperėjimoišsocializmoįlaisvosrinkosekonomikąsąlygas,irvisą
kompleksąveiksnių,turėjusiųįtakostransformacijosprocesuiLietuvoje
irkitosepostkomunistinėsevalstybėse.

121 Žr.:NorkusZ.Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje 
lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu.Vilnius:Vilniausuniversitetoleidykla,2008,p.
378–390.
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Summary

TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS  
IN LITHUANIA IN THE YEARS 1989–1992

Transformationsinthepropertyrelationsareawereanimportant
processforallEasternEuropeespecially forstatesfromthesocialism
regimetime-period.TheexperienceofLithuania,whichabitearlierhad
startedtoreformitseconomicandlegalsystem,wasatopicofresearch
forscientists.Itwasdiscussedinconferencesandseminars,especially
duringthistime–periodandsomeyearslater.TheauthorsoftheEdited
bookhaveevaluatedtheheritageofthesocialismépoquelawideology.
Theyidentifiedbasictargetsandtasks,whichwerenecessarytoresolve,
justafter thereestablishmentofLithuania’s independence,duringthe
transformation of property relations and practice of civil law, court
practice,and legalrestrictionsforthe legalentitiesandotheraspects.
V.PakalniskisandS.Vaitkeviciushaveclassifiedstrategicdirectionsof
reforminthepropertyrelationshipareaandindicatedmaintargetsof
theinitialstatepropertyprivatization–thebasicelementoftheproperty
relationsreform.Duringpreparation forprivatization, simultaneously
Lithuanianexpertscreatedmethodologicalprincipalsofestablishment
andfunctioningofallkindofenterprises,equalcompetition,bankruptcy
of enterprises, hypothec and others. Based on the approved, these
methodological principals have been prepared drafts of the adequate
laws,whoseimplementationcreatedlegalandfinancialconditionsfor
disposalofproperty,whichbelongedbyownershiprights,forbusiness
purposes and personal needs. Liberation from the socialistic regime
has createdconditions for reestablishmentof social justice– toallow
forrestitutionof realestateownedbyLithuaniancitizens,whichwas
illegallynationalizedorconfiscatedbytheSovietoccupationalregime.
ThisrealestaterestitutionprocesshasstartedinallEasternEuropean
countriesincludingLithuania.AfteranalysisofEasternEurope’spracti-
cesandtaking intoaccount theopinionsofexpertsworldwide,which
were expressed during the conferences and seminars about other
countries’ experiences in this area, authors of the edited book stated
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basicproposals,whichhadtobeimplementedinLithuanianlaws.Ifit
wouldbe implemented, therestitutionprocess forLithuaniancitizens
andinheritorsoftheirrights,wouldbemuchmorefasterandefficient.

TakingasanobjectivetodevelopLithuania’srealestatemarket,to
obtainmoreindependencefromemployeesandtoreachothereconomic
andsocialtargetsLithuanianexpertspreparedtheprivatizationmethodic
forstateandcommunities’apartments,whichlaterweretransferredinto
theappropriatelaws.V.PakalniskisandS.Vaitkeviciusidentifiedbasic
state institutions and persons, whose created methodical principals
of the transformation of suchproperty, and themain functions of the
mentioned institutions. They stated that legalization and protection
of property rights of Lithuanian citizens’, enterprises’, the State’s in
generalandstakeholderspropertyrights intheenterprises, thesetup
ofaccountingprinciplesofallcompaniesauthorizedcapitalandcreation
of legal and financial conditions for modernization of these kind of
companieswasoneoftheprioritiesoftheLithuanianauthorities.Based
on the criteria of valuationof country’s progress, preparedby foreign
researchers,theauthorsoftheEditedbookhaveadoptedthesecriteriafor
valuationofLithuania’spolitical,macroeconomical,microeconomical,
institutional,management and social targets achievements’within the
years1989-1992.Simultaneously,intheEditedbook,V.Pakalniskisand
S.Vaitkeviciushavedisclosedmistakes,madebyLithuanianauthorities
andtheproblems,whosesolutionswereleftforthefuture.
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