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Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
Projekto tikslas. Pateikti Seimui Vyriausybės išvadą dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-321
(toliau – Įstatymo projektas).
Dabartinė situacija. Projekto rengėjai – Seimo nariai L. Kasčiūnas, D. Šakalienė.
Šiuo metu galiojančioje Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo
redakcijoje nustatyta, kad apie įsigijimų planus ir numatomą priimti sprendimą dėl naujo įsigijimų
projekto, kurio vertė viršija 20 mln. Eur, krašto apsaugos ministras informuoja Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą.
Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad krašto apsaugos ministras raštu informuoja Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą apie įsigijimų ir infrastruktūros projektus
(viršijančius 20 mln. Eurų), nurodydamas, koks gynybinis pajėgumas ir kiek (procentais) bus
išplėtotas, įsigijimo kiekį, kainą, ilgalaikio aptarnavimo sąnaudas, projektuose
dalyvaujančias įmones.
Projekto esmė. Projektu siūloma pritarti Įstatymo projekto tikslui – teikti informaciją Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui apie įsigijimų ir infrastruktūros projektus,
tačiau nepritarti Įstatymo projektu siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms,
atsižvelgiant į tai teisinis reglamentavimas yra pakankamas.
Pareiga krašto apsaugos ministrui informuoti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą
apie įsigijimų planus yra nustatyta galiojančioje įstatymo redakcijoje. Infrastruktūros plėtros
projektai (statybos, įrengimo ir pan. darbai) vykdomi ir įgyvendinami atliekant įsigijimus,
todėl siūlymas informuoti ne tik apie įsigijimų, bet ir infrastruktūros projektus, viršijančius 20
mln. eurų, yra perteklinis.
Pažymėtina, kad Krašto apsaugos sistemos plėtros programai, patvirtintai Seimo nutarimu,
įgyvendinti numatytame plane numatyti įsigijimų ir infrastruktūros (ginkluotės, karinės technikos,
įrangos, karinių atsargų įsigijimų, infrastruktūros plėtros) projektai, detalizuota jų apimtis, vertė,
įgyvendinimo laikotarpiai, pateiktas planuojamų projektų pagrindimas, siekiami rezultatai ir jų
sąsaja su vystomais pajėgumais. Seimo nutarime, kuriuo patvirtinta Krašto apsaugos sistemos
plėtros programa, nustatyta kad šis planas prieš teikiant tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
privalo būti suderintas su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu.
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Derinimas. Projektas suderintas su Teisingumo ministerija. Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupė pastabų ir pasiūlymų projektui neturi.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas neprieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms.
Projektas Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlytina Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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