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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-727“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gavo išvadai gauti pateiktą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 5
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-727“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Pagal kompetenciją įvertinę Nutarimo projektą teikiame pastabas ir pasiūlymus:
1. Nutarimo projekto 2 punktu siūloma „nustatyti, kad sąnaudų ir naudos analizė
atliekama Vyriausybės nustatyta tvarka“ ir pateikiami siūlymą pagrindžiantys argumentai.
Nutarimo projekto 3 punktu iš esmės kritikuojamas siūlymas siaurinti „analizės“ sąvoką ir
nepagrįstai riboti Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Direkcijos)
kompetenciją atlikti kito pobūdžio analizes. Manytina, kad iš esmės nepritariant sąvokos
siaurinimui ir siūlomam pakeitimui turėtų būti teikiami būtent šį siūlymą pagrindžiantys
argumentai, atsisakant Nutarimo projekto 2 punkte teikiamų siūlymų. Šiame kontekste turėtų būti
įvertinamas ir pačios Vyriausybės pozicijos (pritarti projektui) tikslingumas bei tinkamumas.
2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 5 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektu Nr. XIVP-727 (toliau – Įstatymo projektas) siūloma įtvirtinti, kad Direkcija atliktų tik tų
planuojamų valstybinės reikšmės kelių ir kelių statinių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos
projektų, kurių vertė viršija 1 mln. eurų, kaštų ir naudos analizę. Pažymėtina, Įstatymo projekte
nėra nustatoma, kas atliktų planuojamų valstybinės reikšmės kelių ir kelių statinių tiesimo,
statybos ir rekonstrukcijos projektų, kurių vertė neviršytų 1 mln. eurų, kaštų ir naudos analizę, taip
pat abejotinas tokio apribojimo tikslingumas. Siūlytina tobulinant Nutarimo projektą šį aspektą
įvertinti.
3. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje
nustatytas Nutarimo projekto derinimo terminas (nuo 2021-10-28 iki 2021-11-04) neatitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, 27 punkte nustatyto 5 darbo dienų išvados
pateikimo termino. Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti Teisėkūros pagrindų įstatymo 3
straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintų teisėkūros atvirumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą,
siūlytina užtikrinti visų pastabų, gautų per Vyriausybės darbo reglamente nustatytą terminą,
tinkamą įvertinimą.
4. Teisės technikos pastabos perduotos rengėjams darbo tvarka.
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