LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ,
TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (ARBA) ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
PASLAUGAS, IŠLAIDŲ UŽ ĮDIEGTOS ĮRANGOS IŠLAIKYMĄ, KOMPENSAVIMO
VALSTYBĖS LĖŠOMIS TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
(TAP NR. 22-1267(2); TAIS NR. 22-8602(3))

Nr.
Vilnius

Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Ūkio subjektų, teikiančių
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, išlaidų už įdiegtos įrangos išlaikymą,
kompensavimo valstybės lėšomis tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas), patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. liepos 12 d. išvadoje
Nr. NV-2028 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame pastabas ir pasiūlymus:
Nutarimo projektu yra patvirtinamas Ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir
(arba) elektroninių ryšių paslaugas, išlaidų už įdiegtos įrangos išlaikymą kompensavimo valstybės
lėšomis tvarkos ir sąlygų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų
įstatyme (toliau – TPĮ) įtvirtintu aiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis
reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas,
siūlome atsisakyti perteklinės sąvokos „šio“, „šiame“ vartojimo, kai Nutarimo projektu yra
patvirtinamas tik vienas Aprašas.
Atsižvelgiant į Nutarimo projekte vartojamą sąvoką „įdiegta įranga“ ir siekiant teisinio
aiškumo, siūlome ir Apraše vartojamą sąvoką „įranga“ suvienodinti, nurodant, jog Aprašo
nuostatomis yra įtvirtintas įdiegtos įrangos išlaikymo išlaidų kompensavimas.
Aprašo 8 punkto pirmas sakinys tikslintinas redakciniu aspektu.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 6
punktą administracinio sprendimo motyvai yra administracinio sprendimo turinio dalykas, siūlytina
atsisakyti perteklinio žodžio „motyvuoto“.
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Aprašo 10 punkte nustatyta, kad ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir
(arba) elektroninių ryšių paslaugas bei pageidaujantys gauti kompensaciją už 2023 metais patirtas
įrangos išlaikymo išlaidas iki 2022 m. rugsėjo 1 d. raštu informuoja Valstybės saugumo
departamentą. Vadovaujantis TPĮ įtvirtintu aiškumo principu ir atsižvelgiant į pateiktą Aprašo 10
punkto reglamentavimą nėra aišku kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d. galima informuoti apie faktiškai
2023 m. patirtas įdiegtos įrangos išlaikymo išlaidas. Atsižvelgiant į tai, Aprašo 10 punkto antras
sakinys tikslintinas redakciniu aspektu nurodant, jog kalbama apie „2023 metais numatomas įdiegtos
įrangos išlaikymo išlaidas“.
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