
 

 

Totorių g. 5-21,  
LT-01121 Vilnius, Lithuania  
Tel.: +370 5 275 52 58  
Email: info@investorsforum.lt 

 
 

 

 

 

2021 m. birželio 4 d. 

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigos nariams 

 

Siunčiame el. paštu: viktorija.cmilyte@lrs.lt;  jurazm@lrs.lt; jonas.jarutis@lrs.lt; 

andrius.mazuronis@lrs.lt; vytautas.mitalas@lrs.lt; radvile.morkunaite@lrs.lt; 

julius.sabatauskas@lrs.lt; paulius.saudargas@lrs.lt; saulius.skvernelis@lrs.lt; 

andrius.bagdonas@lrs.lt; guoda.burokiene@lrs.lt; algirdas.butkevicius@lrs.lt; aiste.gedviliene@lrs.lt; 

irena.haase@lrs.lt; vigilijus.jukna@lrs.lt; paule.kuzmickiene@lrs.lt; ausrine.norkiene@lrs.lt; 

ieva.pakarklyte@lrs.lt; jonas.pinskus@lrs.lt; edmundas.pupinis@lrs.lt; algirdas.sysas@lrs.lt; 

tomas.tomilinas@lrs.lt; andrius.vysniauskas@lrs.lt 

 

DĖL SEIMO 2021 M. PAVASARIO SESIJOS POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS 

2021 m. gegužės 12 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdis, kurio metu 

buvo pritarta įstatymo projektui ratifikuoti 2020 m. gegužės 5 d. Susitarimą dėl Europos Sąjungos 

valstybių narių vidaus dvišalių sutarčių nutraukimo (Susitarimas). Prieš tai asociacija „Investors‘ 

Forum“  teikė siūlymus raštu dėl LR Investicijų įstatymo pakeitimo, kuriais siūloma sušvelninti 

Susitarimo ratifikavimo neigiamas pasekmes verslui. 

Po posėdžio asociacijos „Investors‘ Forum“ atstovai buvo informuoti, kad įstatymo dėl Susitarimo 

ratifikavimo priėmimo klausimą ketinama svarstyti Seimo plenarinio posėdžio 2021 m. birželio 22 d. 

metu. 

Asociacija „Investors‘ Forum“ prašo Seimo seniūnų, sprendžiant dėl Seimo posėdžių darbotvarkių, 

neteikti svarstyti klausimo dėl įstatymo projekto ratifikuoti Susitarimą nei 2021 m. birželio 22 d. 

plenarinio posėdžio metu, nei kitų posėdžio metu kol Vyriausybė nėra parengusi ir pateikusi Seimui 

spręsti dėl Investicijų įstatymo pakeitimo.  

Asociacija „Investors‘ Forum“ prašo spręsti dėl įstatymo projekto ratifikuoti Susitarimą kartu su 

parengtais Investicijų įstatymo pakeitimais. Asociacijos siūlomi Investicijų įstatymo pakeitimo 

projektai pridedami prie šio rašto (priedas). 

Investicijų įstatymo pakeitimai yra būtini, siekiant sumažinti neigiamas Susitarimo ratifikavimo 

pasekmes verslui. Susitarimo ratifikavimu yra panaikinamos ES viduje tarptautinės investicijų 

apsaugos sutartys kartu su jose investuotojams numatyta galimybe kreiptis į tarptautinį arbitražą, 

paliekant investuotojams, vienintelę galimybę kreiptis į valstybės, su kuria kilo ginčas, teismus. Būtina 

priimti Investicijų įstatymo pataisas, kurios užtikrintų didesnes investuotojų apsaugos garantijas, 

supaprastintų kreipimosi į Lietuvos teismus sąlygas ir tvarką, ir teisę kreiptis į teismą padarytų labiau 

prieinamą. 
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Įmonės kodas: 224996640, PVM mokėtojo kodas: LT100006916918 
Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121, Lietuva, info@investorsforum.lt  
Banko sąskaita: LT57 7044 0600 0138 6560 

Asociacija „Investors‘ Forum“ yra pasirengusi visais priimtinais būdais dalyvauti diskusijose šiame rašte 

nurodytais klausimais, plačiau paaiškinti savo poziciją bei teikti siūlymus, leidžiančius priimti visų 

suinteresuotų subjektų suderinančius interesus. 

 

Pridedama: Asociacijos „Investors Forum“ 2021 m. gegužės 11 d. raštas. 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 
 


