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Lietuvos Respublikos Seimui                                                                             2018 rugsėjo 19 d. 

 

Dėl Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo 

projekto  

Asociacijai Investors‘ Forum žinoma, kad Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija yra 

parengusi Lobistinės veiklos įstatymo nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – 

Lobistinės veiklos įstatymo projektas). 

Palankiai vertintina tai, jog Lobistinės veiklos įstatymo projektu siekiama aiškiau reglamentuoti 

lobizmo procesus ir jų viešinimą, suteikti galimybes visuomenei susipažinti su interesų grupėmis, 

kurios dalyvauja teisėkūros procese, įvedama prievolė valstybės tarnautojams ir politikams 

registruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, siūloma panaikinti šiuo metu galiojančią išimti 

nevyriausybinėms organizacijoms.  

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo projektas yra pritaikytas profesionaliems lobistams ir 

neatsižvelgia į asociacijų veiklos specifiką. Asociacijos yra steigiamos jų narių atstovavimui ir 

siekiant ginti steigimo metu aiškiai įvardintą interesą. (Ir asociacijų nariai ir steigimo dokumentai, 

kuriuose nurodomi veiklos tikslai yra viešai prieinami.) Dėl šiuo priežasčių galima kolizija tarp 

asociacijų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir lobistinės veiklos įstatymo, nes nors asociacijoms 

yra suteikiama teisė atstovauti narių interesus, jos to negalėtų daryti, jeigu jų darbuotojai 

nesiregistruoja lobistų sąrašuose. 

Investuotojų forumas teikia šias pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymo projekto: 

• Įstatymo projekte siūlomi reikalavimai registruoti kiekvieną pasiūlymą dėl kurio siekiama 

daryti įtaką ir kiekvieną priemonę, kuri buvo panaudota siekiant daryti įtaką, prieštarauja 

proporcingumo principui ir apkrautų subjektus administracine našta, o surinkta 

informacija nesukurtų visuomenei vertės.  
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• Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas1 ir Europos Sąjungos institucijų praktikas2 asociacija 

„Investors‘ Forum“ siūlo užtikrinti visų siekiančių daryti įtaką asmenų nemokamą 

registravimą skaidrios teisėkūros sąrašuose; teisės aktų, dėl kurių siekiama daryti įtaką 

deklaravimą. Taip pat būtų tikslinga atskirti profesionalių lobistų sąrašus ir jiems taikomus 

reikalavimus, bei kitų teisėkūros procese dalyvaujančių ir pasiūlymus teikiančių subjektų 

sąrašus. Profesionali lobistinė veikla turėtų būti išskirta, nes savo esme (konkretus veiklos 

užsakovas ir sutartiniai santykiai su lobistu) ji skiriasi nuo nuoseklaus ilgalaikio narių 

intereso gynimo asociacijų atveju, bei konkretaus viešo arba privataus intereso gynimo 

nevyriausybinių organizacijų atveju. 

• Tuo atveju, jeigu į lobizmo (skaidrios teisėkūros) sąrašą yra įtraukiama asociacija jos 

darbuotojai ir nariai neturėtų papildomai registruotis lobistų (skaidrios teisėkūros) 

sąrašuose asmeniškai ir deklaruoti teisės aktų, kuriems yra teikiami pasiūlymai. 

(Pavyzdžiui: Investuotojų forumo švietimo darbo grupė yra sudaryta iš įmonių narių 

atstovų ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl švietimo reformos. Šiuo atveju teikiamus 

pasiūlymus turėtų deklaruoti Investuotojų forumas, o ne kiekvienas darbo grupės narys.) 

Asociacijos savo narių interesus atstovauja kaip visa organizacija, o ne kaip atskiri 

darbuotojai ar valdymo organų nariai, todėl prievolė darbuotojams ir nariams registruotis 

lobistų sąrašuose būtų perteklinė ir sukeltų nepageidaujamą šalutinį efektą. Dažnu atveju 

asociacijų nariai dalyvauja asociacijų veikloje neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais, 

todėl papildoma prievolė registruotis lobistu ir prisiimti papildomą teisinį statusą su 

atsakomybe potencialiai sukurtų atvirkštinę motyvaciją dalyvauti asociacijos veikloje.  

• Įstatymo projektu yra siūloma įteisinti kryžminį lobistinės veiklos deklaravimą. Manome,  

jog esant šiaip abipusei prievolei gali kilti pavojus, kuomet skirtingos šalys gali skirtingai 

suinterpretuoti tam tikrą kontaktą. Siekiant to išvengti būtų logiškiausia pareigą 

deklaruoti lobistinę veiklą numatyti tik politikams ir pareigūnams. Šie asmenys gali 

tinkamiausiai įvertinti ar jų atžvilgiu buvo vykdoma lobistinė veikla ir tokiu būdu būtų 

išvengiama konfliktinių situacijų, kuomet veiklos interpretavimas skiriasi. Tokia nuostata 

taip pat panaikintų poreikį VTEKK kiekvienu atveju atlikinėti kryžminį deklaracijų 

patikrinimą. 

• Taip pat atkreipiame dėmesį, kad lobisto pažymėjimo suteikimas yra perteklinė priemonė, 

kuomet valstybė kaip tik siekia mažinti biurokratinę naštą. Įrašymas į viešai prieinamą 

sąrašą atitiktų visas fizinio pažymėjimo funkcijas.   

                                                           
1 http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0194&from=LT  
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• Įstatyme taip pat reikėtų numatyti išimtį, jog lobistinei veiklai nebūtų priskiriamas 

protokoluojamas dalyvavimas teisės aktų leidybos procese: pasisakymai Seimo komitetų 

posėdžiuose, ministerijų, Vyriausybės darbo grupėse. Taip pat neturėtų būti prievolės 

papildomai deklaruoti teisės aktų projektams pateiktų pastabų, jeigu jos yra viešai 

prieinamos teisėkūros duomenų bazėse, ar kituose viešuose šaltiniuose. 

 

Esame pasiruošę užtikrinti konstruktyvų, abipusį bendradarbiavimą ir detaliau pristatyti pateiktus 

pasiūlymus. 

 

Pagarbiai 

 

 

 

Vykdomoji direktorė 

Rūta Skyrienė         
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