LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
GRĖSMIŲ VALDYMO IR KRIZIŲ PREVENCIJOS GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49
PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
NR. XIVP-1239“ PROJEKTO (TOLIAU– PROJEKTAS)
(TAP Nr. 22-118, TAIS 22-439(2))
2022-01-31 Nr. NV-238
Vilnius
Projekto rengėjas. Finansų ministerija.
Projekto tikslas. Pateikti Seimui Vyriausybės išvadą dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1239
(toliau – Įstatymo projektas).
Projekto rengėjai – Seimo nariai A. Ažubalis, V. Rakutis, P. Saudargas, T. V. Raskevičius, M.
Matijošaitis, D. Šakalienė, R. Lopata, A. Mazuronis, L. Kasčiūnas, L. Savickas, R. Miliūtė, K.
Starkevičius.
Dabartinė situacija. Šiuo metu galiojančioje Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymo redakcijoje įstatyme numatyta, kad strateginių tyrimų ir analizės centro
(viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame
dalininkų susirinkime, yra valstybė) (toliau – Centras), kuris analizuoja išorės aplinkos pokyčius ir
jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai, teikia pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį
saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms, viešai skelbia
savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais, funkcijoms yra skiriamos valstybės
biudžeto lėšos.
Įstatymo projektu siūloma sustiprinti Centro veiklą ir papildomai įtvirtinti, kad Centrui gali būti
perduodamas valstybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Projekto esmė.

Projektu siūloma iš esmės pritarti Įstatymo projektui. Projektu siūloma

Įstatymo projekte vietoje „Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti perduodamas valstybės turtas
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ įrašyti „valstybei nuosavybės teise
priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas strateginių tyrimų ir analizės centro veiklai
vykdyti, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti perduodamas strateginių tyrimų ir analizės centrui
patikėjimo teise. Sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo patikėjimo teise priima Vyriausybė.“

2

Derinimas. Projektas suderintas su Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija ir Vidaus
reikalų ministerija. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų 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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