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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021Nr. 12-01LABAI SKUBU

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL ĮGALIOJIMŲ
PASIRAŠYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS
VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL ABIPUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
GYNYBOS SRITYJE SUTEIKIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr.1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir
sudarymo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo Arvydui Anušauskui“ (toliau – Nutarimas) projektą.
Nutarimo projekto tikslas – suteikti įgaliojimus krašto apsaugos ministrui Arvydui
Anušauskui pasirašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Vyriausybės susitarimą dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje (toliau – Susitarimas), kurio
projektas pridedamas.
Iniciatyva sudaryti Susitarimą kildinama iš Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos
departamento. Pastebėtina, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra sudariusios analogiško turinio
susitarimus

su Estijos Respublika (2016 m.), Latvijos Respublika (2017 m.) bei Lenkijos

Respublika (2011 m.). Lietuvai mutatis mutandis buvo pasiūlytas projektas analogiško susitarimo,
sudaryto su kitomis regiono valstybėmis. Remiantis ankstesnių sudarytų susitarimų pavyzdžiu,
Jungtinės Amerikos Valstijos siūlo Susitarimą sudaryti tik anglų kalba.
Dvišaliai paminėtos srities santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis buvo
reglamentuojami remiantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų gynybos departamento 1997 m. pasirašytu susitarimu dėl tyrimų ir plėtros
informacijos mainų (angl. Agreement between the Ministry of national Defense of the Republic of
Lithuania and Depetment of Defense of the United States of America concerning Exchange of
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Research and Development information (R&D)), tačiau susitarimas nustojo galioti ir nebuvo
pratęstas.
Susitarimo projekto tikslas – formalizuoti ir tęsti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje
per tyrimų ir plėtros informacijos mainus, vykdant bendrus karinės įrangos įsigijimus ir bendrai
įsigyjant paslaugas karinei įrangai palaikyti. Susitarimo galiojimas yra ribotas, t. y. jis sudaromas 10
metų laikotarpiui. Susitarimą ketinama pasirašyti 2021 m. gruodžio mėnesio pradžioje krašto
apsaugos ministro vizito į Jungtines Amerikos Valstijas metu.
Nutarimo ir Susitarimo projektai buvo derinti su Lietuvos Respublikos suinteresuotomis
institucijomis, tekstai buvo pataisyti pagal pateiktas pastabas. Susitarimo projekto vertimą į lietuvių
kalbą patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.
Priėmus Nutarimą neigiamų pasekmių nenumatoma. Numatomas teigiamas poveikis, t. y.
bus sudarytas Susitarimas, formalizuojantis tarpusavio bendradarbiavimą įsigijimų srityje.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas neatliekamas ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma
nerengiama.
Nutarimo projektas atitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
Antro skirsnio prioritetus (Tvirti kolektyvinės gynybos įsipareigojimai, užtikrinantys patikimą
atgrasymą ir gynybą), o konkrečiai 234.1 dalį: „Įtvirtinti strateginę partnerystę su JAV gynybos
srityje. Per artimiausius 4 m. Lietuva turi tapti tvirta ir patikima JAV saugumo ir gynybos atrama
NATO šiaurės rytų šalių gynybos flange. Sieksime susitarimo su JAV dėl bataliono dydžio JAV
pajėgų vieneto ir tolimojo nuotolio oro erdvės gynybos sistemos nuolatinio dislokavimo Lietuvoje.
Tai strateginis valstybės interesas, todėl ir toliau politinėmis ir praktinėmis priemonėmis stiprinsime
JAV, kaip pagrindinio Lietuvos ir Aljanso saugumo ir gynybos garanto, statusą“.
Nutarimo projektas taip pat nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Keitimosi informacija
apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi
informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių
patvirtinimo“, reikalavimus.
Nutarimui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų neprireiks. Išlaidos, susijusios su
Susitarimo įgyvendinimu, bus apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto
asignavimų.
Nutarimo projekte nėra naujų sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų.
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Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės

lietuvių

kalbos normas.
Dėl Nutarimo projekto buvo konsultuotasi su visuomene, jį paskelbus Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimo projektą parengė Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų
grupė (laikinai einantis grupės vadovo pareigas Andrius Purvaneckas, tel. (8 5) 273 5630, el. p.
andrius.purvaneckas@kam.lt, tiesioginė rengėja Tarptautinių ryšių ir operacijų grupės vyresn.
patarėja Dalia Vitkauskaitė-Meurice, tel.

(8 5) 273 5557, el. p. dalia.vitkauskaite@kam.lt) ir

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (direktorius Sigitas Dzekunskas, tel. (8
5) 278 5006).
PRIDEDAMA:
1. Susitarimo projektas anglų kalba, 8 lapai.
2. Susitarimo projekto vertimas į lietuvių kalbą, 8 lapai.
3. Nutarimo projektas, 1 lapas.
4. Suinteresuotų institucijų išvados, 4 lapai.

Krašto apsaugos ministras

Dalia Vitkauskaitė-Meurice, tel. 273 5557, el. p. dalia.vitkauskaite@kam.lt

Arvydas Anušauskas

