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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi derinimui
pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos
pavadinimo pakeitimo ir steigėjo funkcijų perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas), informuoja, kad esminių pastabų ar pasiūlymų jam neturi, tik
atkreipia dėmesį į tai, kad suinteresuotų institucijų išvadas yra prašoma pateikti skubos tvarka,
tačiau skubos pagrindimas lydraštyje nėra pateiktas. Primintina, kad išimtiniai atvejai, kai gali būti
prašoma išvadų dėl teisės aktų projektų pateikimo skubos tvarka, yra nurodyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11
d. nutarimu Nr. 728, 28 punkte. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės deklaruojamus
siekius dėl teisėkūros kokybės užtikrinimo, viešųjų konsultacijų svarbos, Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo
2021 m. birželio 7 d. nutarime išdėstytas principines konstitucinės
doktrinos nuostatas dėl teisės aktų priėmimo tvarkos, bei teisėkūros skaidrumo ir atvirumo
principus, pažymime, kad turėtų būti išlaikomos įprastos teisės aktų projektų derinimo procedūros ir
užtikrintas visų pastabų, gautų Vyriausybės darbo reglamento 27 punkto pirmojoje pastraipoje
nustatytais terminais, tinkamas įvertinimas.
Teisės technikos pastabos Nutarimo projekto rengėjams perduotos tiesiogiai.

Ministerijos kancleris

Eglė Betingienė, tel. (8 5) 266 2882, el. p. egle.betingiene@tm.lt

Augustas Ručinskas
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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio
5 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pavadinimo pakeitimo ir steigėjo
funkcijų perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą, informuoja, kad neturi pastabų ir
pasiūlymų dėl minėto projekto.

Vidaus reikalų viceministrė

A. Vitkauskienė, tel. (8 5) 271 8747, el. p. alvija.vitkauskiene@vrm.lt

Sigita Ščajevienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 188601464,
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Vyriausybės nutarimo projekto derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-12-01 Nr. 1D-6799

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2021-12-01 Nr. GD-16678

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sigita Ščajevienė, Viceministrė

Sertifikatas išduotas

SIGITA ŠČAJEVIENĖ, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-01 08:36:39 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-01 08:36:58 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-02-03 10:31:39 – 2024-02-03 10:31:39

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Eglė Klibavičienė, Administratorė

Sertifikatas išduotas

EGLĖ KLIBAVIČIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-01 08:39:24 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-01 08:39:38 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-12-02 14:33:02 – 2022-12-01 14:33:02

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, į.k. 188603515 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-0925 15:15:31 iki 2022-09-24 15:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DocLogix v11.0.0.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
METAINF/signatures/signatures0.xml#_SignatureElemID_76d34b86_f5
5f_48a6_988e_945c98302deb: Laiko žyma
„SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos
(naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: RCSC TSA2, galioja
nuo: 2020-04-24 16:23:52)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu
sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
METAINF/signatures/signatures1.xml#_SignatureElemID_ffd5f693_a70
9_4525_8b0d_eb2c07bafa2c: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“
sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas
sertifikatas (subjektas: RCSC TSA2, galioja nuo: 2020-04-24
16:23:52)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo
centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).

Paieškos nuoroda

–

DETALŪS METADUOMENYS
Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-12-01 09:49:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Į 2021-11-23 Nr. (17.2E-23)STAP-766

DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Finansų ministerija išnagrinėjo Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr.
329 „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pavadinimo pakeitimo ir steigėjo funkcijų
perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą ir informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų
ir pasiūlymų neturi.

R. Petrošė, tel. (8 5) 239 00 31, el. paštas ramute.petrose@finmin.lt
9005530934391593.docx

Biudžetinė įstaiga
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