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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, teikia Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektą (toliau –
CSĮ projektas), Vidaus tarnybos statuto 4, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą,
Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Valstybės
rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 19 skyriaus pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymų
projektai).
Pastaruoju metu įvykusių ekstremaliųjų situacijų (Alytaus mieste padangų perdirbimo
uždarojoje akcinėje bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimo grėsmė) valdymas atskleidė civilinės valdymo mechanizmo efektyvumo,
taikymo ir veikimo neaiškumus (besidubliuojančios, perteklinės procedūros, lėtas sprendimų
priėmimas, sprendimų privalomumo klausimai ir kt.). Šiuo metu tebesitęsiant šalyje įvestai
ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės
(Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152), taip pat išliekant grėsmei dėl nesaugios
atominės elektrinės Baltarusijos Respublikoje, bei turint omenyje neramumus dėl politinės
situacijos Baltarusijos Respublikoje, efektyvus civilinės saugos mechanizmo veikimas yra itin
aktualus. Sergamumo COVID-19 liga situacijai blogėjant ir gresiant naujam sergamumo COVID-19
liga protrūkiui, būtina nedelsiant priimti sprendimus dėl civilinės saugos sistemos mechanizmų
tobulinimo, kad civilinės saugos sistema galėtų tinkamai reaguoti į esančius iššūkius ir be kita ko
nekiltų rizika gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų tęstinumo užtikrinimui (pažymėtina, kad
nekontroliuojamai išplitus COVID-19 ligai, sveikatos apsaugos sistema gali nebepajėgti užtikrinti
visuomenės sveikatos priežiūrą). Atitinkamos nuostatos, įgalinančios efektyvią civilinės saugos
sistemos veiklą, ir numatomos teikiamame CSĮ įstatymo projekte. Todėl manome, kad įstatymų
projektų teikimas Vyriausybei atitinka Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Kitos sprendžiamos problemos, kokių tikslų siekiama ir kokios tam siūlomos teisinio
reguliavimo priemonės ir teigiami rezultatai išsamiai aptarti ir pagrįsti aiškinamajame rašte.
Įstatymų projektų nuostatos neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016–2020 m. programai, kuriai pritarta Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu
Nr. XIII-82.
Įstatymų projektai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
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Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 reikalavimus.
Įstatymų projektuose neapibrėžiamos sąvokos, kurios turi būti įvertintos Terminų banko
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatymų projektus parengė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės
vyresnysis patarėjas Darius Vasaris (tel. 271 7138, el. p. darius.vasaris@vrm.lt).
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