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DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO NR. 22-15958(2) 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ ir Lietuvos verslo konfederacija (toliau – Asociacijos) kreipiasi 

į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos kanclerę Giedrę Balčytytę, Lietuvos Respublikos 

finansų viceministrę Vaidą Markevičienę ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

viceministrę Ievą Valeškaitę dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos 

Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1184 1 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1913(2) projekto Nr. 22-15958(2) (toliau – 

Nutarimo projektas). Asociacijos pakartotinai nepritaria šiam Nutarimo projektui, kuriuo siūloma 

pritarti LR Seime registruotai teisinei iniciatyvai, kurios esmė – dar griežtesnis loterijų organizavimo 

veiklos reguliavimas, turėsiantis žymių neigiamų pasekmių šioje rinkoje veikiantiems verslo 

subjektams. 

Pažymime, kad Asociacijos pateikė išsamias pastabas derinamo Nutarimo projekto 

pirmajai versijai, savo pastabas adresuodamos LR Vyriausybei, LR Finansų ministerijai, LR 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir LR Teisingumo ministerijai savo 2022 metų gruodžio 1 

dienos rašte. Taip pat verslo asociacijos pasiūlė pateikti atsakymus į institucijoms kylančius klausimus 

bei pateikti visą reikalingą informaciją ir duomenis. Deja, pasigedome institucijų intereso plėtoti 

kokybišką ir argumentais pagrįstą diskusiją su verslo atstovais. 

Apgailestaujame, kad į mūsų pastabas nebuvo atsižvelgta, o Asociacijų pateiktos pastabos 

net nebuvo įtrauktos į derinimo pažymą. Dėl šios priežasties pasigedome konkrečių atsakingų 

institucijų atsakymų ir argumentų, kodėl į šias pastabas nebuvo atsižvelgta. Įvertinus tokį teisės akto 

viešojo derinimo procesą, tenka apgailestauti, kad visi verslo argumentai nebuvo įvertinti ir LR 

Vyriausybės rengiama išvada nėra suderinta su verslo asociacijomis. 

Atkreipiame dėmesį, kad LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat pateikė pastabas 

Nutarimui projektui, mūsų vertinimu, teikdama svarbius pasiūlymus, kaip – įvertinti, kokį 

neigiamą poveikį siūlomas reguliavimas padarytų kitiems susijusiems verslams, pavyzdžiui, 

žiniasklaidos sektoriui, ir reikšdama nepritarimą Nutarimo projektui bei siūlydama pabaigti šiuo metu 

LR Finansų ministerijos atliekamą Loterijų įstatymo teisinio reguliavimo ex post vertinimą ir, tik 

įvertinus gautus ex post vertinimo rezultatus, prireikus, tikslinti nustatytą reguliavimą. Deja, tenka 

apgailestauti, kad ir į LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus 

nebuvo atsižvelgta, o registruota antra Nutarimo projekto versija beveik nesiskiria nuo 

pirmosios. 

Mūsų vertinimu toks požiūris, kuris atspindi paviršutinišką su verslui itin aktualiu teisiniu 

reguliavimu susijusio teisės akto derinimą su šalies verslu, t. y., ta visuomenės dalimi, kurią 

tiesiogiai palies siūlomas teisinis reguliavimas, neatspindi teisėkūros dvasios ir esminių LR 

Vyriausybės programos nuostatų, kuriose yra įtvirtinti kokybiškos ir atviros visuomenei teisėkūros, 

„tikrojo, o ne formalaus“ teisinio reguliavimo poveikio vertinimo (191.1 straipsnis), konsultavimosi 

su visuomene ir „ypač asmenų grupėmis, kurias teisinis reguliavimas paveiktų labiausiai“, skubos 

teisėkūroje vengimo ir kiti svarbūs principai (191.2 straipsnis). 



Tikime LR Vyriausybės ir institucijų gera valia siekti kokybiškos, sisteminės ir įtraukios 

teisėkūros, todėl, atsižvelgiant į rašte išdėstytus argumentus ir esminę aplinkybę, kad šis 

Nutarimo projektas buvo tik formaliai derinimas su verslo organizacijomis, neplėtojant jokios 

argumentais pagrįstos diskusijos su pastabas teisės aktui teikiančiais verslo atstovais, prašome LR 

Vyriausybės kanceliarijos formate suorganizuoti pasitarimą šiuo klausimu, įtraukiant verslo 

atstovus ir į jį pakviečiant dalyvauti šiuo raštu į LR Vyriausybės atstovus besikreipiančias verslo 

asociacijas. 

Manome, kad būtinybė šiuo klausimu surengti diskusiją tarp institucijų ir verslo atstovų 

sudarytų galimybę atsakingoms institucijomis pristatyti svarbius verslo argumentus ir pastabas, o 

verslui – išgirsti aiškius ir pagrįstus institucijų atsakymus, kodėl šiuo Nutarimo projektu yra siūloma 

pritarti dar didesniam verslo teisinio reguliavimo griežtinimui. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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