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ĮSAKYMAS  

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ 
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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJĄ 
 

 
2022 m. ___________ ____ d. Nr. _____ 

      Vilnius 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 ir 23 

straipsniais, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių 

pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 

9 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių 

direkciją į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo“: 

 1. N u s p r e n d ž i u pertvarkyti valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių direkciją į 

akcinę bendrovę Lietuvos automobilių kelių direkciją. 

 2. N u s t a t a u, kad: 

 2.1. po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos: 

 2.1.1. pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija; 

 2.1.2. buveinė – J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius; 

 2.1.3. veiklos tikslai yra skaidriai ir efektyviai vykdyti bendrovės veiklą ir siekti su bendrovės 

veikla susijusių tikslų, užtikrinant viešojo intereso tenkinimą, nacionalinio saugumo tikslų 

įgyvendinimą, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbaus turto apsaugą, bendrovės ilgalaikės vertės 

augimą, efektyvumą ir konkurencingumo didinimą, finansinių ir kapitalo grąžos rodiklių pasiekimą, 

racionalų ir efektyvų lėšų, turto ir kitų išteklių pritraukimą ir panaudojimą, naudą akcininkui ir 

akcininko turtiniams interesams. Veiklos objektas – organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės 
automobilių kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą; atlikti Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas; 

vykdyti komercinę veiklą transporto infrastruktūros ir kitose srityse; 

 2.2. valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos turtą (išskyrus valstybinės 

reikšmės kelius, nurodytus valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės 

automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir valstybinės reikšmės keliams priskirtą valstybinę žemę), 

pasibaigus pertvarkymui, nuosavybės teise valdys, naudos ir disponuos juo akcinė bendrovė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija; 

 2.3. valstybinės reikšmės kelių, nurodytų valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl 

valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir valstybinės reikšmės keliams 

priskirtos valstybinės žemės patikėtinės teises ir pareigas po valstybės įmonės Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos pertvarkymo perima akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 3. N u r o d a u, kad: 

 3.1. valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įvertinto turto rinkos vertė 

atitinka nepriklausomo turto vertintojo UAB ,,Jungtinis verslas“ 2022 m. rugpjūčio 5 d. turto 

vertinimo ataskaitoje Nr. LAKD22/0704/KN nurodytą valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos turto vertę ir, atskaičius mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, yra lygi 17 068 072 

(septyniolika milijonų šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt du) eurai; 
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 3.2. akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatinio kapitalo dydis – 

17 068 072 (septyniolika milijonų šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt du) eurai. Įstatinis 

kapitalas padalytas į 17 068 072 (septyniolika milijonų šešiasdešimt aštuonis tūkstančius 

septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 

1 (vienas) euras. Pertvarkius valstybės įmonę į akcinę bendrovę, visų akcijų savininkė yra valstybė. 

Akcijų nominalių verčių suma atitinka valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo, trumpalaikio materialiojo, nematerialiojo ir 

finansinio turto (išskyrus valstybinės reikšmės kelius, nurodytus valstybinės reikšmės automobilių 

kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 

„Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir valstybinės reikšmės keliams 

priskirtą valstybinę žemę) sumą (atskaičius mokėtinas sumas ir įsipareigojimus), nurodytą valstybės 

įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2022 m. rugpjūčio 5 d. turto vertinimo 

ataskaitoje Nr. LAKD22/0704/KN; 

 3.3. akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatai Juridinių asmenų registre 

įregistruojami 2023 m. sausio 2 d.; 

 3.4. valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos teisės ir pareigos pereina akcinei 

bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną; 

 3.5. po valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymo iki kadencijos 

pabaigos – 2024 m. rugpjūčio 31 d. – valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskirti 

valdybos nariai tęsia veiklą kaip akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos 

nariai:  

 3.5.1. Vaidotas Balynas; 

 3.5.2. Saulius Barauskas;  

 3.5.3. Rūta Butautaitė-Pivoriūnienė; 

 3.5.4. Agnė Amelija Mikalonė. 

 4. N u s t a t a u, kad pertvarkymo laikotarpiu pertvarkomos valstybės įmonės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos valdybos kompetencijai priskiriamas sprendimo dėl po pertvarkymo 

veiksiančios akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo priėmimas. 

 5. T v i r t i n u po valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymo 

veiksiančios akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus (pridedama). 

 6. Į g a l i o j u valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorių Remigijų 

Lipkevičių (su teise perįgalioti) pasirašyti akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

įstatus ir pateikti juos Juridinių asmenų registrui. 

 7. P a v e d u valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriui Remigijui 

Lipkevičiui (ar jo įgaliotam asmeniui): 

 7.1. apie šį sprendimą pranešti Juridinių asmenų registrui, vieną kartą viešai paskelbti 

valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši 

pranešimai“ ir pranešti visiems valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos kreditoriams 

raštu; 

 7.2. atlikti kitus teisės aktuose nustatytus, su pertvarkymo procedūromis susijusius veiksmus. 

 

Susisiekimo ministras       Marius Skuodis 
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