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Įvertinę Projektų atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos
reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo NR. I-1113 3 straipsnio
pakeitimo ir papildymo 21 straipsniu įstatymo (toliau – Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo
įstatymas) 3 straipsnio 41 dalimi, „Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu, gali steigti ir panaikinti prekybos atstovybes“.
Įgyvendinant šią įstatymo nuostatą ir Nutarimo projektu Nr.1 teikiant Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų (toliau – Ministerijos nuostatai) papildymą 13.7
papunkčiu, būtų tikslinga nustatyti ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teisę pasinaudoti
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatyta teise, bet konkrečiai nustatyti
ministerijos teisę steigti ir panaikinti Lietuvos Respublikos prekybos atstovybes Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 41 dalyje nustatyta tvarka. Tokiu būdu būtų
užtikrinamas keičiamų Ministerijos nuostatų 13 punkte nustatomų ministerijos teisių, kurias ji
įgyvendina, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas,
dėstymo nuoseklumas bei nuostatų apibrėžtumas ir aiškumas.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 10, 49
straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostata, „perkėlimo į prekybos atstovo
pareigas, atšaukimo iš jų tvarką, tarnybos užsienyje ypatumus ir kitas prekybos atstovų veiklos
sąlygas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“. Atkreipiame dėmesį, kad Nutarimo
projektu Nr. 2 suteikiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įgaliojimus įgyvendinti šią įstatymo
nuostatą, turėtų būti įvertinta ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų 2021 m.
gruodžio 21 d. teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-298, 18 punkto nuostata, kad teisės aktais
tvirtinamų dokumentų pavadinimai turi turėti dokumento reikšmę ir kad tvirtinami ne tvarkos,
būdai, atvejai, sąlygos ar pan., bet tvarkų, būdų, atvejų, sąlygų ar pan. aprašai. Šiuo atveju, jei yra
žinomas tikslus būsimo teisės akto pavadinimas (teisės aktų pavadinimai), būtų tikslinga siūlomą
nuostatą konkretizuoti ir suteikti įgaliojimus patvirtinti atitinkamą aprašą. Priešingu atveju, kaip ir
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siūloma projekte, teisę nuspręsti, kokio pavadinimo teisės aktą priims, paliekama įgaliotai
institucijai.
3. Įvertinus Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatyme pateiktą Lietuvos Respublikos
prekybos atstovybės sąvokos turinį, aišku, jog Lietuvos Respublikos prekybos atstovybė yra
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovybė, veikianti užsienyje ir
padedanti įgyvendinti valstybės ekonomikos politiką. Manome, kad įgyvendinant Biudžetinių
įstaigų įstatymo 3 straipsnio 41 dalį ir pritariant prekybos atstovybės steigimui Taipėjuje,
Vyriausybė turėtų priimti nutarimą dėl pritarimo Lietuvos Respublikos prekybos atstovybės
steigimui Taipėjuje. Toks Vyriausybės sprendimas leistų Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
įsteigti konkrečią prekybos atstovybę. Atsižvelgiant į tai, siūlome įvertinti galimybę tikslinti
Nutarimo projektą Nr.3, nutarimo antraštėje bei Nutarimo projekto Nr.3 1 punkto formuluotėje
išbraukiant nuostatą „ekonomikos ir inovacijų ministerijos“.
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