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DĖL SUSITARIMO SU JUNGTINĖMIS AMERIKOS VALSTIJOMIS PROJEKTO
DERINIMO
Užsienio reikalų ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Krašto apsaugos ministerijos
pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl su
viešaisiais pirkimais susijusio bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje (toliau – Susitarimas)
projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo A. Anušauskui“
(toliau – Nutarimas) projektą, taip pat susipažinusi su Finansų, Ekonomikos ir inovacijų bei
Teisingumo ministerijų išvadomis, pažymi, kad šio Susitarimo sudarymo tikslingumui iš esmės
pritaria. Kartu teikiame šias pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų projektų:
1. Pritariame Teisingumo ministerijos išvadai, kad Nutarimo projekto preambulėje turėtų
būti pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 6 straipsnio 3 dalį.
2. Pažymėtina, kad Susitarimo projekto vertimo autentiškumas, vadovaujantis 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“, nustatyta tvarka turės būti patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos. Atkreiptinas dėmesys, kad pateiktas projekto vertimas į
lietuvių kalbą yra netikslus, pvz. Susitarimo projekto pavadinimas, II straipsnio 4.2, 4.3, 6 punktai,
III straipsnis, VI straipsnio 4 dalis, tekste lietuvių kalba trūksta preambulės penktos pastraipos;
projekto tekstas tikslintinas gramatiniu požiūriu (pvz., II straipsnio 4.8, 5 punktai, V straipsnio 2,
5.1, 6 dalys, VI straipsnio 1 dalis ir kt.).
3. Pažymėtina, kad Nutarimo projekte turi būti nurodomas tikslus tarptautinės sutarties
pavadinimas, kuris turi atitikti Susitarimo pavadinimą, autentifikuotą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos ekspertų.
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4. Atsižvelgiant į tai, kad rengiamas tarptautinės sutarties projektas, esant galimybei, šį
Susitarimą taip pat siūlytume sudaryti ir lietuvių kalba.
5. Pastebėtina, kad Susitarimo projekto tekste lietuvių kalba vietoje žodžio „Sutartis“
vartotinas žodis „Susitarimas“, pvz., I straipsnyje, II straipsnio 4.3, 4.6, 4.10 dalyse.
6. Susitarimo projekto lietuvių kalba VII straipsnio 1 dalyje tikslintinas nurodomos
tarptautinės sutarties pavadinimas (turėtų būti – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybės saugumo sutartis dėl saugumo priemonių slaptai karinei
informacijai apsaugoti).
7. Atkreipiame dėmesį, kad Susitarimo tekstas prieš pasirašant tikslintinas atsižvelgiant į
alternato principą, pavyzdžiui, Susitarimo projekto pavadinimas, preambulės pirma ir ketvirta
pastraipos, I straipsnis, II straipsnio 4.4 punktas, VII straipsnio 1 dalis, baigiamosios nuostatos.
8. Atsižvelgiant į Susitarimo dalyką, siūlytina Susitarimo projekte vartojamas formuluotes
kiek įmanoma suderinti su Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius
pirkimus, vartojamomis sąvokomis.
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