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1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 9 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„9 straipsnis. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas viešojo administravimo
subjektų veikloje
1. Viešojo administravimo subjektai turi, o asmenys gali rengiamus oficialius
elektroninius dokumentus vieni kitiems siųsti ir gauti per Nacionalinę elektroninių siuntų
pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), išskyrus
šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. E. pristatymo sistemos elektroninė siunta turi tokią
pačią teisinę ir įrodomąją galią kaip ir registruotoji pašto siunta.
2. Viešojo administravimo subjektai gali oficialius elektroninius dokumentus vieni
kitiems siųsti ir gauti kitais, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, būdais, jeigu tokią keitimosi
oficialiais elektroniniais dokumentais tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų funkciją
užtikrina jų sąveika arba viešojo administravimo subjektai naudojasi bendra dokumentų valdymo
informacine sistema. Viešojo administravimo subjektai gali sudaryti galimybę asmenims rengti ir
(ar) teikti elektroninius dokumentus per viešojo administravimo subjektų jau sukurtas ar kitas
elektronines priemones, leidžiančias identifikuoti asmenį (šis reikalavimas netaikomas, kai
identifikuoti asmenį nebūtina).
3. E. pristatymo sistema yra valstybės informacinė sistema, kurios nuostatus tvirtina
Vyriausybė. E. pristatymo sistemos valdytoja yra Vyriausybės įgaliota institucija, tvarkytojai –
valstybės įmonė Registrų centras ir pašto paslaugos teikėjai, pristatantys pašto siuntas,
atspausdintas iš E. pristatymo sistemos. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo
sistemos priemonėmis taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. E. pristatymo
sistemos duomenys, įskaitant fizinių asmenų asmens duomenis, nėra vieši.
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4. Elektroninio pristatymo paslaugos fiziniams asmenims, kai jie elektronines siuntas per
E. pristatymo sistemą siunčia viešojo administravimo subjektams, teikiamos neatlygintinai.
Visais kitais atvejais, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis, elektroninio pristatymo paslaugos
E. pristatymo sistemos priemonėmis teikiamos apmokant pagal Vyriausybės nustatytus tarifus.
5. Kai elektroninio pristatymo paslaugos E. pristatymo sistemos priemonėmis teikiamos
atlygintinai, elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis tarifai
turi neviršyti būtinų ir pagrįstų sąnaudų, patirtų teikiant šias paslaugas. Elektroninio pristatymo
paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis tarifai peržiūrimi ne rečiau kaip kas
dvejus metus.
6. Kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam
siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu. Nustatant šios paslaugos tarifus,
įtraukiami elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis tarifas
ir valstybės įmonės Registrų centro viešojo konkurso būdu atrinkto (atrinktų) pašto paslaugų
teikėjo (teikėjų) pasiūlyme (pasiūlymuose) nurodyti įkainiai.“

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio redakcija:
„13 straipsnis. Administracinio sprendimo ar kitos informacijos įteikimas
(paskelbimas)
1. Asmeniui, pateikusiam prašymą, ar asmeniui, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir
teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, taip pat asmenims, kuriems administracinis
sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio
sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą pateikiant to
sprendimo kopiją, o kai reikia apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto
administracinio sprendimo nuorašą. Atvejais, kai administracinio sprendimo kopija ar nuorašas
negali būti pateikti arba kai administracinio sprendimo forma neleidžia užtikrinti visų šio
įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje reikalaujamų duomenų pateikimo, šie duomenys nurodytiems
asmenims pateikiami raštu pranešant apie priimtą administracinį sprendimą. Jeigu asmuo nėra
nurodęs pageidaujamo administracinio sprendimo ar kitos informacijos gavimo būdo, jie
pateikiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas ar skundas.
2. Viešojo administravimo subjektas, išnagrinėjęs grupės asmenų prašymą ar skundą, gali
atsakyti viešo paskelbimo būdu laikydamasis atitinkamų kategorijų duomenų apsaugą
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reglamentuojančių teisės aktų arba, jeigu tai nereikalauja neproporcingai didelių viešojo
administravimo subjekto sąnaudų, – prašymą ar skundą pateikusios grupės asmenų nurodytu
būdu. Tokiu atveju apie priimtą administracinį sprendimą raštu pranešama prašymą ar skundą
pateikusios grupės asmenų nurodytu būdu, o administracinis sprendimas yra skelbiamas
sprendimą priėmusio viešojo administravimo subjekto interneto svetainėje. Tais atvejais, kai
sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas savo interneto svetainės neturi, jo priimtas
administracinis sprendimas skelbiamas viešojo administravimo subjekto, su kuriuo sprendimą
priėmęs viešojo administravimo subjektas yra susijęs pavaldumo ryšiais, interneto svetainėje.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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