LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2022-07-20

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
GRĖSMIŲ VALDYMO IR KRIZIŲ PREVENCIJOS GRUPĖ

Nr. NV-2100

PAŽYMA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. KOVO 27 D. NUTARIMO
NR. 288 „DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR
KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ, TAIP PAT KARIŪNŲ TARNYBOS IR
APRŪPINIMO STAŽUOTĖS AR MOKYMOSI LAIKOTARPIU SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO (TOLIAU –
PROJEKTAS) (TAP NR. 22-1332, TAIS Nr. 22-9196(2))
2022-07-20 Nr. NV-2100
Vilnius
Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
Projekto tikslas. Projektu siekiama pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 288 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų
aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu
sąlygų aprašo patvirtinimo“, kuris neteks teisinio pagrindo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII723 pakeitimo įstatymui Nr. XIV-1179.
Dabartinė situacija. Šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad profesinės karo
tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat
kariūnų tarnybos ir aprūpinimo profesinio parengimo, kvalifikacijos tobulinimo ar mokymosi
laikotarpiu sąlygas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Projekto esmė. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 27 d.
nutarimą Nr. 288 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo
karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo
patvirtinimo“
Derinimas. Projektas suderintas su Teisingumo ministerija. Vyriausybės kanceliarijos teisės
grupė projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.
Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė atkreipė dėmesį, kad turėtų būti tikslinamas ir kitas susijęs
Vyriausybės nutarimas – 2013 m. kovo 6 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Žvalgybos pareigūnų,
pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos
tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Projekto įgyvendinimo kaštai ir nauda. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas neprieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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