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Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KOMERCIJOS
ATAŠĖ
PAREIGYBĖS
ĮSTEIGIMO
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
GENERALINIAME
KONSULATE
NIUJORKE
(JUNGTINĖS
AMERIKOS
VALSTIJOS),
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KOMERCIJOS ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS
RESPUBLIKOS AMBASADOJE VOKIETIJOS FEDERACINĖJE
RESPUBLIKOJE
IR
KOMERCIJOS
ATAŠĖ
PAREIGYBĖS
PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE
ATSTOVYBĖJE BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE
DĖL

Rengėjas
Pasirenkama Ekonomikos ir
☐ Taip
inovacijų ministerija
☒ Ne
Priėmimo
terminas
(Data iš
kalendoriaus)

Svarstyta
Pasirenkama
☒ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

(Data iš kalendoriaus)

Siūloma
Svarstyti
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis (A dalis)
☒ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
 Siekiant stiprinti atstovavimą ekonominiams interesams užsienyje ir optimizuoti komercijos atašė







geografinį išsidėstymą, siūloma įsteigti komercijos atašė pareigybes Niujorke (naujas etatas) ir
Vokietijoje (papildomas komercijos atašė etatas), panaikinant komercijos atašė pareigybę
Baltarusijoje (nuo 2020 m. lapkričio 30 d. komercijos atašė buvo atšauktas dėl neramumų šalyje ir
tebesitęsiant neapibrėžtai situacijai) ir padidinant komercijos atašė tinklą JAV (šiuo metu yra vienas
komercijos atašė Los Andžele) ir Vokietijoje (šiuo metu yra vienas komercijos atašė). Lėšos,
reikalingos naujoms komercijos atašė pareigybėms finansuoti, bus padengiamos iš Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Prekybiniai ryšiai su minėtomis šalimis yra intensyvūs ir augantys. Statistikos departamento
duomenimis, 2021 m. sausio–birželio mėn. JAV užėmė 6 vietą pagal prekybos apyvartą tarp 199
Lietuvos prekybos partnerių, 5 – pagal eksportą, 2 – pagal lietuviškos kilmės prekių eksportą ir 12 –
pagal importą, Vokietija užėmė 1 vietą pagal prekybos apyvartą tarp 199 Lietuvos prekybos partnerių,
3 – pagal eksportą, 1 – pagal lietuviškos kilmės prekių eksportą ir 1 – pagal importą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiose šalyse taip pat planuojama stiprinti ekonominį atstovavimą
iš savo pavaldžių įstaigų – VšĮ „Versli Lietuva“ ir viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pusės:
2021 m. VšĮ „Versli Lietuva“ įsigijo JAV dviejų sektorių konsultantų (biotechnologijų ir IT sričių),
Vokietijoje – trijų sektorių konsultantų (inžinerijos, biotechnologijų ir baldų sričių) paslaugų, o 2022–
2024 m. laikotarpiu viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ planuoja steigti dvi atstovybes JAV
(Rytinėje ir Vakarinėje pakrantėje) ir ten turėti savo atstovus bei stiprinti jau esamą atstovybę
Vokietijoje.
Pažymėtina, kad pagal Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą iki 2023 m. III ketv. turi
būti peržiūrėta specializuoto ekonominio atstovavimo tinklo veikla (specialieji atašė, VL, IL, KL,
MITA atstovai, konsultantai) ir priimtas Vyriausybės sprendimas dėl specializuoto ekonominio
atstovavimo tinklo plėtros ir jo stiprinimo.

PASTABOS, PASIŪLYMAI

Finansų ministerija derino be pastabų, projektas patikslintas pagal Užsienio reikalų ministerijos pastabas. Po

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA
klausimo aptarimo 2021 m. lapkričio 9 d. tarpinstituciniame pasitarime teikiamas patikslintas projektas pagal
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas. Siūlytina klausimą svarstyti Vyriausybės posėdžio B
dalyje, kaip plačiau pristatytiną
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

Saulius Gaigalas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

