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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai  
 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) tarybą 

(toliau – Taryba) atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą Nr. 22-1128 (toliau – Nutarimo 

projektas) ir teikia šias pastabas. 

Pirma, manome, kad atrankos komisijos nariais negali būti Susisiekimo ministerijos 
atstovai (kaip šiuo metu numatyta Nutarimo projekto 6 punkte). Pritariame Nutarimo projekto 
derinimo pažymoje pateiktoje Susisiekimo ministerijos nuomonei, kad Susisiekimo 
ministerijos atstovo dalyvavimas  yra tikslingas, nes Susisiekimo ministerijos atstovai turi žinių 
visuose RRT reguliuojamuose sektoriuose, todėl gali prisidėti atrenkant kompetentingus 
kandidatus į Tarybą. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad Susisiekimo ministerija yra RRT 
reguliuojamų įmonių (AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos geležinkeliai bei AB 
Lietuvos paštas) akcininkė. Tad, siekiant skaidrumo ir nepriklausomumo, Susisiekimo 
ministerijos atstovams turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti Tarybos atrankos 
komisijoje stebėtojų teisėmis. 

Antra, verslo atstovams turėtų būti sudaroma galimybė tiesiogiai dalyvauti Tarybos 
atrankos komisijoje. Dėkojame Susisiekimo ministerijai, kad iš dalies atsižvelgė į LVK teiktas 
pastabas, išdėstytas sausio 4 d. LVK rašte Nr. 22-003AR. Tačiau Nutarimo projekto 10 dalyje 
pateikta formuluotė Atrankos komisijai vis dar palieka galimybę savo nuožiūra kviesti arba 
nekviesti asociacijų, kurių nariai veikia RRT reguliuojamose rinkose, paskirtus ekspertus 
dalyvauti atrankos komisijos posėdžiuose ar atrankos pokalbiuose. Manome, kad asociacijų, 
kurių nariai veikia RRT reguliuojamose rinkose, paskirti ekspertai turėtų tiesiogiai 
dalyvauti Tarybos atrankos komisijoje stebėtojo teisėmis, arba su jais turėtų būti 
konsultuojamasi privaloma tvarka, o ne remiantis Tarybos atrankos komisijos 
prerogatyva.  

Kalbant bendrai, manome, kad į Tarybos atrankos komisijos veiklą turėtų būti įtraukti 
rinkoje veikiantys interesantai – tiek Susisiekimo ministerijos, tiek verslo atstovai. Pilnavertis 
suinteresuotų pusių dalyvavimas, siekiant išvengti interesų konfliktų, turėtų būti grindžiamas 
stebėtojo teisėmis.   

Dėkojame už bendradarbiavimą.  
 
 
Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė      Eglė Radišauskienė 
 
 

 
Originalas nebus siunčiamas. 
Vilius Kriaučiūnas, mob. +370 608 98408, el.p. vilius@lvk.lt. 

mailto:vilius@lvk.lt

		2022-02-02T09:40:00+0200




