LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. GEGUŽĖS 18 D. NUTARIMO NR. 504 „DĖL
LIKVIDUOJAMŲ DĖL BANKROTO JURIDINIŲ ASMENŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ,
KURIEMS IŠKELTA BANKROTO BYLA, ĮSISKOLINIMO ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS
SUBJEKTAMS TENKINIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (toliau – Projektas)
(TAP-21-1225; TAIS NR. 21-28092(2))
2021-09-16

Nr.NV-2223
Vilnius

Įvertinę Projekto atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, esminių pastabų Projektui neturime,
tačiau teikiame šiuos siūlymus:
1. Projekto 1 punktu keičiamo Likviduojamų dėl bankroto juridinių asmenų ar fizinių
asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš
valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2.2 papunktyje nurodoma, kad paraišką
iš dalies tenkinti likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens ar fizinio asmens, kuriam iškelta
bankroto byla, įsiskolinimą žemės ūkio veiklos subjektams (toliau – paraiška) pildo pagalbos
gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas, tuo tarpu Projekto 2 punkte, kuriuo keičiamas Aprašo 4
punktas, nurodoma, kad šią paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos pateikia žemės ūkio veiklos subjektas, todėl lieka neaišku, ar tai yra tas pats
subjektas, ar visgi jie yra skirtingi. Jei tai yra tas pats pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos
subjektas, siekiant teisinio aiškumo, siūlome minėtą punktą patikslinti. Atitinkamai šiuo aspektu
siūlome peržiūrėti visą Aprašą ir jame suvienodinti pagalbos gavėjo ir pagalbos gavėjo – žemės
ūkio veiklos subjekto vartojamas sąvokas.
2. Projekto lyginamojo varianto 2 punktas, kuriuo keičiamas Aprašo 4 punktas,
tikslintinas teisės technikos aspektu, t. y. vietoje Aprašo 5.1 – 5.5 punktuose, turėtų būti rašoma
Aprašo 5.1 – 5.5 papunkčiuose.
3. Siekiant teisinio aiškumo, Projekto 2 punktas, kuriuo keičiamas Aprašo 4 punktas,
vietoje formuluotės „kreditorių sprendimų“ turi būti rašoma „kreditorių susirinkimų sprendimų“.
4. Siekiant teisės akto sistemiškumo, turėtų būti keičiamas ir Aprašo 10 punktas, kuriame
vietoje vartojamos pagalbos gavėjo sąvokos turėtų būti vartojama pagalbos gavėjo – žemės ūkio
veiklos subjekto sąvoka.
5. Pažymėtina ir tai, kad jei peržiūrėjus Aprašą minėtais aspektais būtų pakeista daugiau
kaip pusė jo punktų, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 83
punkto nuostatas, visas Aprašas turėtų būti dėstomas nauja redakcija.
6. Projekto priedo lentelės 4 eilės numeriu pažymėtoje eilutėje po žodžiais „Telefono Nr.“
skliausteliai ir jų turinys turi būti rašomi kursyvu.
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