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Vilnius
Projekto rengėja – Susisiekimo ministerija (toliau – SM).
Projekto tikslai. Projektu siekiama atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą:
1) pakeisti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę
sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) nuostatus, kuriuose būtų nustatyta, kad viešojo administravimo
subjektai privalo, o kiti asmenys gali rengiamus oficialius elektroninius dokumentus vieni kitiems siųsti
ir gauti per E. pristatymo sistemą;
2) patvirtinti Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis
taisykles, kuriose būtų nustatyta viešojo administravimo subjektų ir kitų asmenų rengiamų oficialių
elektroninių dokumentų siuntimo vieni kitiems per E. pristatymo sistemą tvarka;
3) nustatyti 0,15 Eur tarifą už vienos elektroninės siuntos E. pristatymo sistemos priemonėmis
siuntimą;
4) paskirti E. pristatymo sistemos valdytoja Susisiekimo ministeriją, tvarkytojais – VĮ Registrų
centrą ir pašto paslaugos teikėją, atrinktą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
5) nustatyti, kad viešojo administravimo subjektai sudarytų ar atnaujintų elektroninio
pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis sutartis su VĮ Registrų centru.
Dabartinė situacija. 2021-07-01 įsigaliojo Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234
pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas. Pagal jį viešojo administravimo
subjektai privalo, o kiti asmenys gali rengiamus oficialius elektroninius dokumentus vieni kitiems siųsti
ir gauti per E. pristatymo sistemą, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus. Todėl atitinkamai reikia pakeisti
E. pristatymo sistemos nuostatus ir Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos
priemonėmis taisykles (jos šiuo metu patvirtintos susisiekimo ministro įsakymu) bei nustatyti vienos
elektroninės siuntos siuntimo per E. pristatymo sistemą tarifą.
Projekto esmė.
Įsigaliojus Projektu tvirtinamų Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo
sistemos priemonėmis taisyklėms, E. pristatymo sistemos priemonėmis siunčiamos elektroninės siuntos
ir (arba) elektroninių siuntų nuorašai gavėjams, neaktyvavusiems E. pristatymo dėžučių, bus pristatomi
fiziškai kaip registruotosios pašto siuntos. Elektroninės siuntos, siunčiamos per E. pristatymo sistemą,
turės tokią pačią teisinę ir įrodomąją galią kaip ir registruotosios pašto siuntos.
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Derinimas. Projektas buvo pateiktas derinti visoms ministerijoms ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasiūlė Vyriausybei centralizuotai
apmokėti paslaugos teikėjui už viešojo administravimo subjektams suteiktas e. pristatymo paslaugas.
Susisiekimo ministerija šiam siūlymui nepritaria, nes:
1) centralizuoto apmokėjimo paslaugos teikėjui modelis nenustatytas Viešojo administravimo
įstatyme;
2) šiam modeliui įgyvendinti būtų reikalingi papildomi valstybės biudžeto asignavimai, kurie
nebuvo suplanuoti, nes tai nebuvo nustatyta Viešojo administravimo įstatyme;
3) centralizuotas apmokėjimas nebūtų efektyvesnis, nes sąskaitos išrašomos automatiniu būdu,
todėl tai nesumažintų administracinės naštos institucijoms, kurios ir dabar kas mėnesį apmoka sąskaitas
už Lietuvos pašto paslaugas. Priešingai, centralizuoto apmokėjimo modeliui įgyvendinti reikėtų sukurti
atskirą apmokėjimo mechanizmą, dėl to papildomą administracinę naštą patirtų Susisiekimo
ministerija ir VĮ Registrų centras.
Projektas svarstytas 2021-07-27 ir 2021-09-21 Tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Siekiant suderinti skirtingas institucijų pozicijas dėl centralizuoto apmokėjimo E. pristatymo
paslaugų teikėjui 2021-08-02 įvyko suinteresuotų institucijų pasitarimas, tačiau sutarimo pasiekti šiuo
klausimu nepavyko.
Projektas papildomai patikslintas pagal Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
pasiūlymus ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021-09-20 išvadose pateiktas pastabas.
Biudžeto lėšų poreikis. Projektu siūloma patvirtinti elektroninės siuntos tarifą – 0,15 Eur. Šis
tarifas, atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatyme nustatytus reikalavimus, apskaičiuotas įvertinus
šias paslaugos teikimo būtinas ir pagrįstas sąnaudas bei planuojamą siuntų skaičių.
Šiuo metu elektroninės siuntos siunčiamos nemokamai, todėl viešojo administravimo
subjektams valstybės biudžeto lėšų poreikis išaugtų priklausomai nuo jų siunčiamų elektroninių siuntų
skaičiaus ir daugiausiai siunčiantiems siektų 3–15 tūkst. Eur per metus. Įvertinus tai, kad tokia suma per
metus viešojo administravimo subjektui nėra reikšminga, ir tai, kad ir dabar viešojo administravimo
subjektai bendrai per metus pašto paslaugoms išleidžia apie 5 mln. Eur, papildomų valstybės biudžeto
lėšų poreikis nebuvo prognozuojamas ir numatomas.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai įgyvendina Aštuonioliktosios
Vyriausybės programos nuostatas dėl visuotinio įrodomąją galią turinčio elektroninio komunikavimo su
valstybe.
Priėmus Projektą bus įvykdytas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano,
patvirtinto Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 5.1.14 darbas –
„Įgalinti visuotinį vienodą ir įrodomąją galią turintį elektroninį komunikavimą su valstybe (E.
pristatymas), kad E. pristatymo sistemos dėžutes turėtų bent 1 mln. (50 proc.) juridinių ir fizinių
asmenų.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome atsižvelgti į Teisės grupės pastabą ir Projektą svarstyti
Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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