LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS
ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. X-1212 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII3308 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS
AKTŲ PROJEKTŲ
TAP Nr. 21-1390 (2)- 21-1404(2); 21-1615; 21-1627
TAIS Nr. 21-29325(3); 21-29326(3); 21-29328(3); 21-29330(3); 21-29331(3); 2129333(3); 21-29337(3); 21-29339(3); 21-29343(3); 21-29347(3); 21-29350(3) - 21-29354(3);
21-32081; 21-32084
2021-11-15

Nr.NV-2865

Vilnius
Įvertinę pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. spalio 20 d. įšvadoje
Nr.NV-2587 pateiktas pastabas patikslinto Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 1 ir 2 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų atitiktį Konstitucijai,
įstatymams bei teisės technikos reikalavimams, esminių pastabų neturime, tačiau atkreipiame
dėmesį į šiuos aspektus:
1.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212

221 ir 321 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo
projektas) keičiamo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 221 str. 1 d. 4 p. ir 2 d.
nuostatos tikslintinos, siekiant teisinio nuoseklumo - vietoje valstybės pažangos ataskaitos
nurodytina Vyriausybės veiklos ataskaita (atsižvelgiant į šio straipsnio 4 d. reguliavimą).
2. Vyriausybės

nutarimo

“Dėl

Lietuvos

Respublikos

viešojo

sektoriaus

atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 1 ir 2 straipsnių
pakeitimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui” projekto 2 p. prašoma Seimo nurodytus teisės aktų projektus svarstyti skubos tvarka,
argumentuojant tuo, kad siekiant teisinio aiškumo rengiant 2021 metų viešojo sektoriaus
subjektų, valstybės ir savivaldybių ataskaitų rinkinius bei veiklos ataskaitas, svarbu, kad
nurodyti teisės aktų projektai įsigaliotų 2022 metų sausio 1 dieną. Atkreiptinas dėmesys, kad
remiantis Seimo statuto 162 str. 2 d., įstatymų projektų svarstymo skubos tvarka procedūra
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gali būti taikoma tik ypatingais atvejais, kai dėl susidariusių politinių, socialinių, ekonominių
ar kitų aplinkybių būtina skubiai nustatyti naują ar pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą
siekiant užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines
vertybes.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų projektų pakete pateikti 2 nauji projektai Įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo projektas ir Seimo statuto Nr. I-399 207 straipsnio pakeitimo
projektas, kurie Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11
d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“
25 p. nustatyta tvarka nebuvo derinti su suinteresuotomis institucijomis.
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