SEIMO 2020 M. PAVASARIO SESIJOS ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, KURIEMS PRAŠOMA IŠSAMESNIO GALIMO POVEIKIO
ĮVERTINIMO IR JO REZULTATŲ PRISTATYMO VYRIAUSYBEI, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

1.

Teikia
(ministras, -ė)

K. Mažeika

Teisės akto projekto pavadinimas

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Projekto
siūlomas
svarstymo
Seime mėnuo
birželis

Sudaryti teisines sąlygas kurti efektyvią sistemą, užtikrinančią atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymą (įmonių
prievolių įvykdymo garantijų sistema)
2.

3.

Ekonomikos ir
inovacijų
ministras

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

L. Kukuraitis

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo 251
straipsniu įstatymo projektas

birželis

Sureguliuoti visuomeninius santykius, siekiant sutelkti valstybės valdomas informacines technologijas, informacinių technologijų
veikimą užtikrinančius žmogiškuosius išteklius ir informacinių technologijų priežiūros ir valdymo procesus, užtikrinti centralizuotą
valstybės informacinių technologijų paslaugų teikimą gavėjams
gegužė

Reglamentuoti asmeninio asistento pagalbos teikimą ir neįgaliųjų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, teisių ir garantijų
užtikrinimą
4.

A. Veryga

Sveikatos duomenų pakartotinio panaudojimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

gegužė

Sudaryti sąlygas pakartotinai naudoti sveikatos duomenis mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų, švietimo, žinių vadybos, sveikatos
priežiūros politikos planavimo tikslais. Atsižvelgiant į šios rūšies duomenų jautrumą, užtikrinti šių duomenų naudojimo skaidrumą,
stiprinti gyventojų pasitikėjimą dėl jų sveikatos duomenų saugumo užtikrinimo
5.

A. Monkevičius

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 12, 14, 21, 29, 30, 34, 36 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

gegužė

Panaikinti nuostatas, leidžiančias ugdymo įstaigoms nepriimti asmens, kuriam ugdymo procese reikia pagalbos ir paslaugų, ir taip
diskriminuojančias mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių, raidos ypatumų ir kitų įgimtų ar įgytų sutrikimų.
Įtvirtinti pareigą kiekvienam švietimo teikėjui teikti pagalbą ir paslaugas, padedančias asmenims įveikti dalyvavimo švietime
sunkumus ir kliūtis
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6.

E. Jankevičius

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji projektai

balandis

Įsteigti specializuotą ikiteisminę viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo instituciją – Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisiją,
užtikrinant veiksmingas ne tik perkančiųjų organizacijų, bet ir tiekėjų interesų gynimo sąlygas bei priemones
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