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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

Vidaus reikalų ministerija teikia patikslintus Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971
pakeitimo įstatymo projektą (toliau – CSĮ projektas) ir lydimuosius įstatymų projektus. Įstatymo
projektų paketo tikslas – pertvarkyti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir jų valdymo
modelį, siekiant užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų ir gyventojų
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei veiksmingą ir greitą ekstremaliųjų situacijų valdymą.
Nors NATO civilinio pasirengimo apžvalgoje 2020 m. pažymėta, kad Lietuvos civilinio
pasirengimo sistema, pagrįsta veiksmingu ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmu, yra
pažangi ir gali būti naudojama kaip sektinas pavyzdys kitoms NATO valstybėms, betarpiško
pastarųjų ekstremaliųjų situacijų valdymo praktikoje pastebėti aspektai skatina siekti dar didesnio
efektyvumo. Kitos sprendžiamos problemos, siūlomos priemonės, nauda visuomenei ir teigiami
rezultatai išsamiai aptarti ir pagrįsti aiškinamajame rašte.
Įstatymų projektai derinti su institucijomis ir svarstyti 2020 m. spalio 6 d. ir 20 d.
tarpinstituciniuose pasitarimuose, patikslinti pagal gautas Vyriausybės kanceliarijos Viešojo
valdymo grupės, Teisės grupės, Teisingumo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio
reikalų ministerijos, savivaldybių pastabas, taip pat papildomai su institucijomis derinti ir darbo
tvarka. Dalis institucijų pastabų nepateikė (Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija).
Į 2020 m. spalio 20 d. tarpinstitucinio pasitarimo matu išsakytas Finansų ministerijos
pastabas (atsisakyti valstybės rezervo lėšų naudojimo pasitelkiamų darbuotojų atlyginimo
mokėjimui) atsižvelgta pilnai. Taip pat atsižvelgta į absoliučią daugumą Teisingumo ministerijos
pateiktų pastabų (jos taip pat buvo išsakytos tarpinstituciniame pasitarime). Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabos įvertintos dar kartą ir į jas atsižvelgta papildomai.
2021 metams papildomas lėšų poreikis, susijęs su įstatymų įgyvendinimu – 2,312 mln. Eurų.
0,9 mln. Eur sudarytų išlaidos, susijusios su naujai užpildomais 32 etatais (atlyginimai, darbo
vietos). 1.34 mln. Eur – išlaidos, susijusios su naujai Civilinės ir priešgaisrinės saugos
departamentui (toliau – CPSD) pavedama funkcija – sanitariniu švarinimu. Įvertinta, kad šią
funkciją atliekant decentralizuotai savivaldybių lygmeniu, lėšų poreikis sudarytų apie 10 mln. Eur.
Tad akivaizdu, kad optimaliau šią funkciją vykdyti centralizuotai per CPSD – poreikis beveik 10
kartų mažesnis. Siekiant kad ši nauja struktūra pradėtų funkcionuoti 2022 m., šių lėšų reikia 2021
m.
Vidaus reikalų ministerijos vertinimu įstatymų projektus tikslinga svarstyti Seimo rudens
sesijoje, kadangi atsižvelgiant į šiuo metu paskelbtą ekstremaliąją situaciją dėl COVID, esant
Astravo AE grėsmei ir besiklostant situacijai Baltarusijoje, civilinės saugos sistemos valdymo
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mechanizmai turi būti maksimaliai parengti reagavimui. Tad įstatymų projektuose siūlomų
pakeitimų, kurie ženkliai pagreitintų sprendimų priėmimą, reagavimą į ekstremalias situacijas ir
leistų jas efektyviai valdyti, priėmimas yra itin aktualus. Tų pokyčių reikia kuo skubiau, kad būtų
galima pradėti juos realizuoti.
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