
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“

2019 m. gruodžio          d. Nr.

              Vilnius

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo

ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos

teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie

Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų  patvirtinimo“  8.14  papunkčiu,  valstybės

įmonės „Mūsų amatai“ įstatų, patvirtintų Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. birželio 11 d

įsakymu Nr. V-231 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ įstatų

patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 ir 47 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.  liepos  24 d.  pasitarimo sprendimo (protokolo  Nr.  31,  1  klausimas)  priedo „Valstybės

valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planas“ 22 punkto nuostatas:

1. T v i r t i n u Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą priemonių

planą (pridedama).

2.  Į  p  a  r  e i  g  o  j  u  valstybės  įmonės „Mūsų amatai“  direktorių  atlikti  šiuo įsakymu

patvirtintame priemonių plane nustatytus veiksmus.

3. P a v e d u:

3.1.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojui,  kuruojančiam šią  sritį,  užtikrinti

šiuo įsakymu patvirtinto priemonių plane nustatytų veiksmų vykdymo kontrolę.

3.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

atsakingus asmenis ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje. 

Direktorius    Virginijus Kulikauskas



   PATVIRTINTA

 Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

       Respublikos teisingumo ministerijos

    direktoriaus 2019 m. gruodžio                    d.

    įsakymu Nr. V-

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Valstybės

įmonės

pavadinimas

Priemonė Veiksmai priemonei įgyvendinti Įgyvendinimo terminas Atsakingas

1. Valstybės

įmonė

„Mūsų amatai”

Valstybės 

įmonės „Mūsų 

amatai“ 

pertvarkymas į

viešąją įstaigą

1. Valstybės  įmonės  atsargų,  pirkėjų  skolų,  piniginių  lėšų  ir

įsipareigojimų įvertinimas (audito ataskaitos pagrindu)
2020 m. balandžio 1 d.

Kalėjimų

departamentas,

VĮ „Mūsų amatai“

2.  Valstybės  įmonės  turto  vertinimo  atlikimas  (nepriklausomo

turto vertintojo ataskaita)
2020 m. birželio 1 d. VĮ „Mūsų amatai“

3. Valstybės  įmonės  pertvarkos  balanso  ir  turto,  kuris  po

pertvarkymo  bus  perduotas  kaip  įsteigtos viešosios  įstaigos

dalininko (savininko) kapitalo dydis, vertės nustatymas

2020 m. liepos 1 d.

Kalėjimų

departamentas,

VĮ „Mūsų amatai“

4. Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės   nutarimo  projekto  „Dėl

valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą“

parengimas ir pateikimas Teisingumo ministerijai bei valstybės

turto,  reikalingo  viešosios  įstaigos  funkcijoms  atlikti,

investavimo parengimas ir pateikimas Teisingumo ministerijai

2020 m. rugsėjo 1 d.

Kalėjimų

departamentas

VĮ „Mūsų amatai“

5. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“  pertvarkymo į viešąją įstaigą

procedūrų atlikimas:

5.1. Turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimas

5.2. Naujos struktūros ir pareigybių poreikio nustatymas

5.3.  Įstatų,  steigimo  sutarties  ir  steigimo  akto  projekto

parengimas

5.4. Pareigybių aprašymų parengimas ir tvirtinimas

5.5. Darbuotojų perkėlimas ir darbo sutarčių sudarymas

2020 m. spalio 1 d.
VĮ „Mūsų amatai“

6. Valstybės  įmonės  išregistravimas  ir  Viešosios  įstaigos

įregistravimas juridinių asmenų registre
2020 m. gruodžio 14 d.

Viešosios  įstaigos

vadovas

_______________________________
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