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

Eil.
Nr.

1.

2.

Teikia
(ministras, -ė)

K. Mažeika

R. Sinkevičius

Teisės akto projekto pavadinimas

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas
Perkelti ES žiedinės ekonomikos atliekų direktyvas ir nustatyti naujus didesnės gamintojų atsakomybės sistemos reikalavimus,
detaliau reglamentuoti šalutinių produktų ir atliekų nelaikymo atliekomis reikalavimus.
Nustatyti atliekų srautus, kurie turi būti surenkami atskiromis atliekų surinkimo sistemomis bei nustatyti reikalavimą, kad atskirai
surinktos atliekos, skirtos pakartotinai naudoti ar perdirbti, be pirminio apdorojimo negali būti naudojamos energijai gauti arba
šalinamos. Tikslinti nuostatas dėl atliekų prevencijos
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Projekto
siūlomas
svarstymo
Seime
mėnuo
spalis

gruodis

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
3.

V. Šapoka

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

lapkritis

Vystyti Lietuvos kapitalo rinką pritraukiant į ją institucinius investuotojus, didinti įmonių prieigą prie kapitalo, tokiu būdu skatinant
ekonomikos augimą: peržiūrėti institucinių investuotojų reguliavimą, siekiant paskatinti jų investicijas Lietuvoje
4.

A. Veryga

Sveikatos duomenų pakartotinio panaudojimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

spalis

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. Veryga

Greitosios medicinos pagalbos įstatymo projektas

lapkritis

1

Sudaryti teisinį pagrindą savivaldybių vykdomas greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) užtikrinimo funkcijas grąžinti
valstybei. Nustatyti GMP įstaigų sistemą, kurią sudarys teritoriniu pagrindu įsteigtos GMP įstaigos. GMP įstaigų skaičių ir jų
aptarnaujamas teritorijas, taip pat paslaugų teikimo organizavimo pagrindines sąlygas nustatys sveikatos apsaugos ministras
6.

7.

A.
Monkevičius

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymo projektas

R.
Tamašunienė

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

lapkritis

Sudaryti teisines prielaidas sistemiškai plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą kaip mokymosi visą gyvenimą sudėtinę dalį,
formuoti politiką neformaliojo švietimo srityje ir kompleksiškai spręsti neformaliojo švietimo problemas
spalis

Įsteigti naują civilinės saugos sistemos subjektą, kuris koordinuotų visų civilinės saugos funkcijų atlikimą, kartu užtikrinant
efektyvesnį civilinės saugos sistemos funkcionavimą. Numatyti galimybę veikti atskiriems mechanizmams, esant skirtingo pobūdžio
ekstremaliosioms situacijoms (valstybės ar savivaldybės lygio), ir nustatyti paprastesnę valstybės rezervo panaudojimo procedūrą
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