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DĖL IŠVADOS PATEIKIMO DĖL DIDESNIO POVEIKIO TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ
POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ KOKYBĖS
Vyriausybės strateginės analizės centras atliko Vidaus reikalų ministerijos parengto Civilinės
saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo, Vidaus tarnybos statuto 4, 25 straipsnių ir
priedo pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo
įstatymo, Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 13 straipsnio pakeitimo įstatymo,
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 19 skyriaus pakeitimo įstatymo
projektų paketo poveikio vertinimo rezultatų analizę.
Norėtume pažymėti, kad poveikio vertinimo pažymoje pritrūko nuoseklumo ir logiškai
pagrįsto dėstymo, pateikta analizė daugeliu atvejų gana paviršutiniška ir nepagrįsta tinkamais
įrodymais. Iš poveikio vertinime pateiktos informacijos nėra iki galo aišku, ar nepakankamai
efektyvų civilinės saugos sistemos veikimą ekstremaliose situacijose sąlygoja neracionali
institucinė sąranga, ar institucijų nepasirengimas tinkamai reaguoti, ar netinkamai paskirstytos
funkcijos ir įgaliojimai, neefektyvios koordinavimo procedūros.
Nepakankamai aiškiai suformuluota problema, neišryškintos ją sąlygojusios priežastys
neleidžia padaryti aiškių išvadų dėl pasirinktos alternatyvos ir jai įgyvendinti siūlomų priemonių
tinkamumo bei pagrįstumo.
Atliktas poveikio vertinimas ir jo rezultatai neatitinka daugumos kokybės kriterijų,
patvirtintų 2020 m. kovo 3 d. Tarpinstitucinio pasitarimo protokolu Nr. 9. Siūlytume poveikio
vertinimo pažymą grąžinti Vidaus reikalų ministerijai patikslinti ir papildyti pagal
pastabas ir komentarus, pateiktus pridedamoje formoje „Didesnio poveikio teisės aktų
projektų poveikio vertinimo rezultatų kokybės kriterijai“.
STRATA ekspertai pasirengę žodžiu arba raštu konsultuoti VRM darbuotojus,
rengsiančius patikslintą poveikio vertinimą.
PRIDEDAMA:
Užpildyta forma „Didesnio poveikio teisės aktų projektų poveikio vertinimo rezultatų
kokybės kriterijai“, 5 puslapiai.
dr. Giedrius Viliūnas
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