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DĖL 2021 M. BALANDŽIO 22 D. LR SEIMO POSĖDYJE PATEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ 
ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCESO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) yra paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų 
įmones vienijanti verslo organizacija, kurios tikslas yra telkti Lietuvos verslą ir kurti konkurencinę 
ekonominę aplinką, skatinti rinkos ekonomikos sistemos plėtrą ir kt., šių tikslų įgyvendinimo siekiant 
per socialinį dialogą. Šiuo pagrindu ir atstovaudami LVK narių interesus kreipiamės į Jus dėl 2021 
m. balandžio 22 d. LR Seimo posėdyje pateikiamų įstatymų projektų, susijusių su elektroninių 
ryšių sektoriumi: Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 68 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto (XIIIP-5108), Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50 ir 71 straipsnių 
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 571 straipsniu įstatymo projekto (XIVP-413) ir Elektroninių 
ryšių įstatymo IX-2135 3, 9, 12, 17 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIVP-9).  

Pirmasis įstatymo projektas, Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 68 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-5108), svarbus dėl išplečiamo LR užsienio reikalų 
ministerijos bendradarbiavimo su Lietuvoje veikiančiais mobiliojo ryšio operatoriais 
informuojant užsienyje esančius Lietuvos piliečius apie ekstremalias situacijas. Siūlomi 
Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimai reglamentuoja tokio pobūdžio bendradarbiavimą su Lietuvoje 
veikiančiais mobiliojo ryšio operatoriais, įskaitant Lietuvos piliečių informavimą laiku apie bręstančią 
krizę ir grįžimo į Lietuvą sąlygas bei informacijos suteikimą apie užsienio valstybėje esančių faktinių 
Lietuvos viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų naudotojų skaičių, siekiant užtikrinti efektyvią 
konsulinę pagalbą. 

Antrasis įstatymo projektas, Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50 ir 71 
straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 571 straipsniu įstatymo projektas (XIVP-413), 
reikšmingas nacionaliniam saugumui ir aktualus elektroninių ryšių sektoriui dėl išplečiamos 
patikros mechanizmo, taikomo plačiajuosčio ryšio radijo dažnių skirstymo ir šiame sektoriuje 
naudojamos programinės įrangos ir įrenginių srityse. Projektu siūloma numatyti pareigą Ryšių 
reguliavimo tarnybai kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
koordinavimo komisiją dėl asmenų patikros, pateikiant paraiškas dalyvauti viešajame konkurse, 
aukcione ar prašymą skirti plačiajuosčio ryšio radijo dažnius tiesiogiai prašančiam asmeniui ar šiais 
pagrindais įgijusių teisę naudoti plačiajuosčio ryšio radijo dažnius, bei dėl gamintojų, tiekėjų ir (ar) 
teikėjų patikros. Projekte taip pat siūloma nustatyti, kad asmenys, naudojantys nacionalinio saugumo 
interesų neatitinkančią aparatūrą, įrenginius ir (ar) programinę įrangą, turėtų ją pasikeisti iki 2025 
m. gruodžio 31 d. 

Trečiuoju įstatymo projektu, Elektroninių ryšių įstatymo IX-2135 3, 9, 12, 17 ir 72 
straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (XIVP-9), siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos 
sąlygos veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių srityje egzistavimui ir plėtrai bei 
sąlygos, užkertančios kelią ūkio subjektų piktnaudžiavimui turima įtaka rinkoje. Įstatymo 
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projektu siūloma įtvirtinti ekonominio atkartojamumo testo privalomą taikymą didelę įtaką turinčiam 
ūkio subjektui atitinkamose rinkose. 

Atsižvelgiant į rašte aptartų Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo projektais (XIIIP-5108, 
XIVP-413, XIVP-9) inicijuojamų pokyčių svarbą, LVK pritaria jų pateikimui LR Seimo posėdyje 
2021 m. balandžio 22 d. ir tolesnei diskusijai dėl šių projektų Seime bei siūlo, kad visi trys 
Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo projektai Ekonomikos komitete būti svarstomi kartu. 
Manome, kad tai yra pozityvi teisėkūros praktika, kai tarpusavyje susiję įstatymų projektai yra 
svarstomi bendru paketu. Atsižvelgiant į Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo projektų aktualumą ir 
poveikį visam elektroninių ryšių sektoriui, prašome į tolesnę diskusiją dėl šių projektų įtraukti ir 
socialinius partnerius, LVK bei elektroninių ryšių sektoriaus atstovus. 
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