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SPRENDIMO ESMĖ
 Seimas 2021 m.. rugsėjo 30 d. priėmė Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimą (įsigalioja nuo 2022 m.









sausio 1 d.), numatantį galimybes karjeros valstybės tarnautojus siųsti dirbti prekybos atstovais į
įsteigtas prekybos atstovybes užsienio valstybėse, nepriklausomai nuo to, ar tose šalyse yra įsteigta
Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė. Įstatymo pakeitimu nustatyta, kad prekybos atstovas yra
karjeros valstybės tarnautojas, priimtas ar perkeltas į prekybos atstovo pareigas Lietuvos Respublikos
prekybos atstovybėje užsienyje ir padedantis įgyvendinti valstybės ekonomikos politiką. Į prekybos
atstovo pareigas priimama arba su rašytiniu sutikimu perkeliama ne ilgiau kaip 3 metams, o kai yra
tarnybinė būtinybė, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki vienų metų. Perkėlimo į prekybos
atstovo pareigas, atšaukimo iš jų tvarką, tarnybos užsienyje ypatumus ir kitas prekybos atstovų
veiklos sąlygas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybė ar jos įgalioja institucija iki
2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Taip pat Seimas 2021 m.
rugsėjo 30 d. priėmė Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimą (įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.),
nustatydamas, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jos savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos pritarimu, gali steigti ir panaikinti prekybos atstovybes.
Suteikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įgaliojimus nustatyti perkėlimo į prekybos atstovo
pareigas, atšaukimo iš jų tvarką, tarnybos užsienyje ypatumus ir kitas prekybos atstovų veiklos
sąlygas.
Pritarti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prekybos atstovybės steigimui Taipėjuje, sudarant
prielaidos geriau išnaudoti dvišalės prekybos potencialą, investicijų pritraukimą, skatinti aukštos
pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto augimą. Šiuo metu tokias atstovybes Taipėjuje turi 66
valstybės, iš jų 15 ES valstybių narių, tarp kurių – Suomija, Vokietija, Prancūzija, Švedija,
Slovakija ir kitos. ES atstovybė Taipėjuje įsteigta dar 2003 metais.
Lietuvos Respublikos prekybos atstovybei ir vienam prekybos atstovui išlaikyti numatyta skirti 200
tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų per metus. Šios lėšos yra suplanuotos ekonomikos ir inovacijų
ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane.
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,
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MITA atstovai, konsultantai) ir priimtas Vyriausybės sprendimas dėl specializuoto ekonominio
atstovavimo tinklo plėtros ir jo stiprinimo.
PASTABOS, PASIŪLYMAI

Derinta su Finansų, Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijomis, VšĮ „Versli Lietuva“.
Užsienio reikalų, Finansų ministerijos ir VšĮ „Versli Lietuva“ derino be pastabų. Patikslinta pagal
Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų pastabas, tačiau dėl Vidaus reikalų ministerijos siūlymo, peržiūrėti
visą ministerijos nuostatų tekstą ir jį atnaujinti, Ekonomikos ir inovacijų ministerija pažymi, kad įvertins
minėtą siūlymą ateityje, sistemiškai peržiūrint ministerijos nuostatus. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė
pateikė keletą tikslinamojo pobūdžio pastabų.
Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki 2021 m. gruodžio 31 d., siūlytina
klausimą aptarti tarpinstituciniame pasitarime.
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PAŽYMĄ PARENGĖ

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