TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, KURIUOS TEISINGUMO MINISTERIJA SIŪLO
ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2010 M. PAVASARIO SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ

Eilės
Nr.
(priorit
eto
tvarka)

Reg. Nr.
Seime
(jeigu yra)

1.

XIP-1484

Viešojo administravimo
įstatymo 1, 9, 43 straipsnių
pakeitimo bei papildymo
nauju ketvirtuoju skirsniu ir
9(1) straipsnio pripaţinimo
netekusiu galios įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2009.12.02

Projekto tikslas - gerinti verslo aplinkos teisinį reguliavimą, keisti verslą priţiūrinčių subjektų sampratą akcentuojant
prieţiūros ir metodinės pagalbos, o ne represines ir baudţiamąsias funkcijas, didinti verslą priţiūrinčių institucijų
veiklos koordinavimą, patikslinant šiuo metu galiojančias bei įtvirtinant papildomas nuostatas dėl verslo subjektų
prieţiūros, nustatant bendruosius verslo subjektų prieţiūros vykdymo ir reguliavimo reikalavimus

XIP-720 *
PR

Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 4.170,
4.171, 4.172, 4.174, 4.175,
4.176, 4.177, 4.178, 4.179,
4.180, 4.181, 4.183, 4.184,
4.185, 4.186, 4.188, 4.189,
4.190, 4.191, 4.192, 4.196,
4.197, 4.199, 4.201, 4.206,
4.207, 4.209, 4.210, 4.211,
4.212, 4.214, 4.216, 4.219,
4.221, 4.223, 4.226, 4.256
straipsnių pakeitimo ir
Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Projektu įgyvendinama hipotekos registro vystymo koncepcija. Projekto tikslas – patobulinti įkeitimo santykių teisinį
reguliavimą, atsisakant praktikoje „neveikiančių“ normų. Siekiama atsisakyti hipotekos teisėjų funkcijų registruojant
hipoteką (įkeitimą), nustatyti, kad hipotekos registravimas būtų administracinis, o ne teisminis procesas, atsisakyti
hipotekos skyrių prie apylinkės teismų, įgyvendinti „vieno langelio“ principą – duomenis apie patvirtintą hipotekos
sandorį registrui perduotų hipotekos sandorį patvirtinęs notaras, taip pat atlikti kitus teisės aktų pakeitimus didinant
hipotekos ar įkeitimo registravimo ir išieškojimo iš įkeisto turto efektyvumą. Šiuo metu taikomas dvigubas hipotekos ir
įkeitimo sandorių teisinis tyrimas: hipotekos ir įkeitimo sandorių teisėtumą tikrina ir notaras, ir hipotekos teisėjas.
Sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio teisinį tyrimą, nustatant, ar šis sandoris neprieštarauja įstatymams ir atitinka jų
reikalavimus, atlieka ir sandorį tvirtina notaras. Tačiau notaro patvirtintas sandoris neįsigalioja. Jo teisėtumą dar tikrina
hipotekos teisėjas: nagrinėdamas prašymą įregistruoti sutartinę hipoteką ar įkeitimą, hipotekos teisėjas patikrina, ar
hipotekos (įkeitimo) lakštas surašytas tinkama forma ir laikantis įstatymų reikalavimų. Kadangi tokį teisinį tyrimą atlieka
pats notaras, pakartotinis tyrimas yra perteklinis. Projekte siūloma numatyti, kad hipotekos sandorius tvirtina notarai.
Hipotekos teisės, kaip ir šiuo metu, bus registruojamos Hipotekos registre, tačiau sutartinei hipotekai įregistruoti
nereikės teismo įsikišimo

2009.09.29

2.

2.1.

Pagrindinio projekto
pavadinimas

Lydimųjų projektų
registracijos Nr. Seime ir
pavadinimai (jeigu yra)

Kuruojanti
ministerija

Kuruojantis
departamentas

Pageidautin Projekto esmė/tikslas
a
svarstymo
data Seime

Pateikta
derinimui

2009.10.05

Pateikta
Įregistruota
Vyriausybei
Seime

2009.10.30

2009.12.02

Pateikta
Seimui

2010.01.20

2.2.

XIP-721*PR Lietuvos
Respublikos civilinio proceso
kodekso 542, 543, 544, 545, 551,
554, 566, 744, 745, 746, 747
straipsnių pakeitimo ir papildymo
bei 546, 547, 548, 549, 550, 552,
553, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565,
567, 568, 569 straipsnių
pripaţinimo netekusiais galios
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

2.3.

XIP-722*PR Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 36 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas
XIP-723*PR Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 14,
15, 34, 103 straipsnių pakeitimo
ir 16, 17, 58 straipsnių
pripaţinimo netekusiais galios
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

XIP-724*PR Lietuvos
Respublikos turto arešto aktų
registro įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

2.4.

2.5.

Svarstoma
Seime

XIP-725*PR Lietuvos
Respublikos prekybinės laivybos
įstatymo 78, 79, 80, 81, 83
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas
XIP-726*PR Lietuvos
Respublikos notariato įstatymo
26, 43, 46 straipsnių pakeitimo ir
papildymo bei Įstatymo
papildymo 49(1) straipsniu
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

2.8.

XIP-727*PR Lietuvos
Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 103,
106 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

2.9.

XIP-728*PR Lietuvos
Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymo 2
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas
XIP-729*PR Lietuvos
Respublikos įmonių bankroto
įstatymo 2, 33 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

XIP-730*PR Lietuvos
Respublikos hipotekos registro
steigimo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas
Registrų
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170, 4.171, 4.172, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181,
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.196, 4.197, 4.199, 4.201, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210,
4.211, 4.212, 4.214, 4.216, 4.219, 4.221, 4.223, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4.192¹,
4.194¹ straipsniais įstatymo projekto (XIP-720) lydimasis įstatymo projektas

2009.09.29

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Projektu skatinamas moderniųjų technologijų naudojimas teismo procese, t.y. siūloma nustatyti galimybę, nepaţeidţiant
proceso šalių teisių:
- įteikti procesinius dokumentus bei pateikti juos teismui elektroninių ryšių priemonėmis;
- elektronizuoti teismo įsakymo išdavimo procedūrą;
- naudoti informacines ir elektroninių ryšių technologijas (vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kt.), apklausiant
liudytoją jo buvimo vietoje;
- naudoti informacines ir elektroninių ryšių technologijas teismo posėdţio eigai fiksuoti.
Siūlomos nuostatos, skatinsiančios šalis taikiai spręsti ginčą (ypač pirmosios instancijos teisme). Įtvirtinama ginčo
šalies teisė pateikti priešingai šaliai oficialų pasiūlymą dėl ginčo uţbaigimo taikos sutartimi. Projektu taip pat siūloma
numatyti galimybę taikyti teisminį taikinamąjį tarpininkavimą. Numatomos bylinėjimosi išlaidų lengvatos asmenims,
kurie teisminio proceso metu pabando ginčą spręsti taikinamojo tarpininkavimo būdu.
Siekiant apeliacijos operatyvumo, numatoma kompleksiškai pakeisti apeliacijos reguliavimą. Siūloma apeliacinėje
instancijoje pereiti nuo ţodinio proceso principo prie rašytinio proceso principo (ţodinis procesas vyktų, jeigu nors viena
iš proceso šalių to prašytų). Siekiant tolygiau paskirstyti apeliacinės instancijos teisėjų darbo krūvį ir tinkamai įvertinti
nagrinėjamų klausimų specifiką, numatoma, kad atsiţvelgiant į bylos sudėtingumą, apeliacinės instancijos teisme bylą
nagrinės vienas teisėjas arba trijų ar išplėstinė penkių teisėjų kolegija.
Siekiant uţtikrinti proceso operatyvumą ir išspręsti praktikoje pasitaikančias problemas, siūloma nustatyti
supaprastintą skundų dėl tam tikrų apeliacinės instancijos teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo kasaciniame teisme
tvarką.
Siūloma atsisakyti reikalavimo antstoliui kreiptis į teisėją nutraukiant vykdomąją bylą ar norint pradėtoje vykdyti
byloje tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio veiklos teritorijoje. Numatoma supaprastinti vykdymo išlaidų išieškojimo
procesą, numatant, kad vykdymo išlaidos iš skolininko būtų išieškomos antstolio patvarkymu, skolininkui pateikiant tiek
detalų vykdymo išlaidų apskaičiavimą, tiek išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, t.y. skolininkui būtų suteikiama
išsami informacija, kodėl buvo išieškota būtent tokia suma ir kaip ši suma buvo paskirstyta. Disponuodamas šia
informacija, skolininkas, nesutinkantis su apskaičiuotomis vykdymo išlaidomis ar jų dydţiu, su išieškotų lėšų
paskirstymu, antstolio veiksmus galėtų skųsti teismui bendra tvarka. Tokiu reguliavimu būtų sumaţinamas teismų
darbo krūvis, o skolininkas skatinamas savo teises ginti aktyviais veiksmais.
Siūloma nustatyti elektroninę turto pardavimo iš varţytynių sistemą atsisakyti reikalavimo teismui patvirtinti varţytinių
aktą

2.6.

2.7.

2.10.

2.11.

3.

3.1.

XIP-1409 * Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso
pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas

2009.11.16

4.

3.2.

XIP-1410* Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos
įstatymo 21, 37, 70 ir 142
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.16

3.3.

XIP-1411* Lietuvos Respublikos
baudţiamojo proceso kodekso
40, 366 ir 373 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.16

3.4.

XIP-1412* Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 37, 37 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo
37¹ straipsniu įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.16

3.5.

XIP-1413* Lietuvos Respublikos
antstolių įstatymo papildymo 43¹
straipsniu įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.16

3.6.

XIP-1414* Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.3, 1.65, 5.39,
5.50, 5.52, 5.53, 5.60 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas. Projektu siekiama pagreitinti ir supaprastinti palikėjo turto apyrašo sudarymo procesą,
taip pat sumaţinti civilinių bylų skaičių teismuose. Projektu siūloma:
Nustatyti, kad visais atvejais palikimą priimantis įpėdinis dėl palikimo priėmimo kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos
notarą. Įpėdiniui pageidaujant palikimą priimti pagal turto apyrašą, notaras išduotų paţymą apie palikimo priėmimą
pagal apyrašą, kurią pateikus palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui, šis
sudarytų palikimo apyrašą.
Atsiţvelgiant į tai, kad, vadovaujantis CK 5.54 straipsnio nuostatomis, neteisingo palikimo apyrašo sudarymas
įpėdiniui sukelia skirtingas teisines ir turtines pasekmes, tik tais atvejais, kai reikėtų pildyti palikimo apyrašą, įpėdinis
(ar palikėjo kreditoriai) privalėtų kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą, kuris įvertintų įpėdinio kaltės
laipsnį dėl neteisingo apyrašo sudarymo ir priimtų vieną iš CK 5.54 straipsnyje nurodytų sprendimų

2009.11.16

3.7.

XIP-1415* Lietuvos Respublikos
civilinių ginčų taikinamojo
tarpininkavimo įstatymo 10 ir 11
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.16

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - civilinės būklės aktų registravimą padaryti efektyvesniu ir patogesniu vartotojams – sumaţinti
Nepateiktas
administracinę naštą ir uţtikrinti paslaugų teikimą „vieno langelio“ principu. Keičiama civilinės būklės aktų
registravimo sistema – pagal projektą civilinės būklės aktai būtų registruojami Gyventojų registre, o duomenis apie
civilinės būklės aktus Gyventojų registrui teiktų institucijos, konstatuojančios asmens civilinę būklę: duomenis apie
gimimą ir mirtį perduotų sveikatos prieţiūros įstaigos, apie santuokos nutraukimą, tėvystės nustatymą, įvaikinimą –
teismas, apie tėvystės pripaţinimą – notaras ir t.t. Civilinės metrikacijos įstaigos ir konsulinės įstaigos perduotų
Gyventojų registrui duomenis apie sudarytas santuokas, uţsienio valstybėse sudarytas ir nutrauktas santuokas, uţsienyje
gimusius vaikus ir pan. Civilinės būklės aktų liudijimai nebūtų išduodami, nes visi suinteresuoti asmenys (pvz. Sodra,
VMI, darţeliai, mokyklos, sveikatos prieţiūros įstaigos ir t.t.) informaciją pasitikrintų Gyventojų registre. Civilinės
būklės akto įregistravimą patvirtintų Gyventojų registro išrašai

4.1.

PR

Lietuvos Respublikos
civilinės būklės aktų ir jų
registravimo įstatymo
projektas

4.2.

Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

Nepateiktas

4.3.

Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

Nepateiktas

4.4.

Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 7 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

Nepateiktas

4.5.

Lietuvos Respublikos gyventojų
registro įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

Nepateiktas

4.6.

Lietuvos Respublikos valstybės
rinkliavų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

Nepateiktas

5.

6.

5.1.

PR

Lietuvos Respublikos
probacijos įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama sukurti veiksmingą probacijos (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš
terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų) sistemą, orientuotą į asmenų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos
valdymą, sudarančią sąlygas uţtikrinti visuomenės saugumą, maţinti nusikalstamų veikų recidyvus ir ypač sumaţinti
laisvės atėmimo vietose asmenų skaičių. Probacijos tarnybos darbas bus orientuotas ne vien tik į nuteistųjų elgesio
kontrolės uţtikrinimą, bet ir į socialinės pagalbos ir paslaugų teikimą

2009.07.24;
2009-12-28
(pakartotinis
derinimas)

5.2.

PR Lietuvos Respublikos
baudţiamojo kodekso 48, 67, 75,
77, 82, 87, 92 ir 94 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama išplėsti bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą
taikymo ribas, o tai leis realiai sumaţinti laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų skaičių. Kartu siūloma pakeisti
nuteistiesiems, kuriems bausmės vykdymas atidėtas ar kurie lygtinai taleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą,
teismo skiriamų įpareigojimų sąrašą, papildant jį pareigomis, kurios darytų teigiamą įtaką nuteistojo elgesiui

2009.07.24;
2009-12-28
(pakartotinis
derinimas)

5.3.

PR Lietuvos Respublikos
baudţiamojo proceso kodekso
89, 90, 339, 342, 348, 358, 360,
362 straipsnių pakeitimo ir
papildymo ir kodekso papildymo
36¹, 253¹ straipsniais įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama nustatyti socialinio tyrimo išvadų, kuriose būtų informacija apie kaltinamojo ar nuteistojo asmenybę,
jo socialinę aplinką, kriminogeninius veiksnius ir kita informacija, kuri padėtų individualizuoti baudţiamosios
atsakomybės realizavimo priemones, pateikimo teismui tvarką. Tai leis uţtikrinti tikslingą laisvės atėmimo bausmės
vykdymo atidėjo, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymą, maţinti
nuteistųjų pakartotinės nusikalstamos veikos recidyvus, sudarytų sąlygas efektyvesnei nuteistųjų resocializacijai

2009.07.24;
2009-12-28
(pakartotinis
derinimas)

5.4.

PR Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso 18,
19, 66, 90, 91, 140, 157, 159,
164, 179 ir 183 straipsnių
pakeitimo ir 160, 161, 162 ir 163
straipsnių pripaţinimo
netekusiais galios
įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama išplėsti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymą, nustatyti socialinio tyrimo išvadų, kuriose būtų
informacija apie nuteistojo asmenybę, jo socialinę aplinką, kriminogeninius veiksnius ir kita informacija, kuri padėtų
individualizuoti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymą, pateikimo teismui tvarką. Kartu siūloma pakeisti lygtinai
paleidţiamiems iš pataisos įstaigų nuteistiesiems teismo skiriamų įpareigojimų sąrašą, papildant jį pareigomis, kurios
darytų teigiamą įtaką nuteistojo elgesiui

2009.07.24;
2009-12-28
(pakartotinis
derinimas)

5.5.

PR Lietuvos Respublikos
tarnybos Kalėjimų departamente
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statuto 2,
5, 7 ir 22 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projekto siekiama suderinti Lietuvos probacijos įstatymo projekto ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statuto nuostatas, o probaciją vykdančių statutinių valstybės tarnautojų pareigybes
pakeisti valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartį pareigybėmis

2009.07.24;
2009-12-28
(pakartotinis
derinimas)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Projekto tikslas – skundų dėl nutarimų administracinių teisės paţeidimų bylose nagrinėjimą perduoti bendrosios
kompetencijos teismams, taip pat atskirti bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetenciją
nagrinėjant administracinių teisės paţeidimų bylas, taip uţtikrinant, kad šias bylas nagrinėtų baudţiamosiose bylose
besispecializuojantys teisėjai. Teisėjai, kurie dabar priversti nagrinėti administracinių teisės paţeidimų bylas, jų
nagrinėjamą perdavus bendrosios kompetencijos teismams, galės nagrinėti administracinius ginčus. Tokiu būdu būtų
paspartintas šių bylų nagrinėjimas

2009.10.09

2010 05

Tikslas - skundų dėl nutarimų administracinių teisės paţeidimų bylose nagrinėjimą perduodant bendrosios
kompetencijos teismams, parengus Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 23 skirsnio
1
2
pakeitimo ir papildymo, kodekso papildymo 23 ir 23 skirsniais įstatymo projektą, pripaţinti netekusiais galios
Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnius, reglamentuojančius skundų dėl nutarimų administracinių teisės
paţeidimų bylose nagrinėjimą. Kartu siekiama papildyti dabar galiojantį Administracinių bylų teisenos įstatymą,
numatant galimybę perduoti administracinę bylą kitam teismui, jeigu taip būtų galima išnagrinėti bylą operatyviau ir
ekonomiškiau

2009.10.09

Tikslas - skundų dėl nutarimų administracinių teisės paţeidimų bylose nagrinėjimą perduodant bendrosios
kompetencijos teismams, parengus Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 23 skirsnio
pakeitimo, kodekso papildymo 231 ir 232 skirsniais įstatymo projektą, padaryti atitinkamus pakeitimus Lietuvos
Respublikos teismų įstatyme

2009.10.09

6.1.

Lietuvos Respublikos
administracinių teisės
paţeidimų kodekso 23
skirsnio pakeitimo, kodekso
papildymo 231 ir 232
skirsniais įstatymo projektas

6.2.

Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos
įstatymo 15, 16, 18, 20, 46, 137
straipsnių pakeitimo, įstatymo
papildymo 701 straipsniu ir 128,
144 straipsnių ir aštuonioliktojo
skirsnio pripaţinimo netekusiais
galios įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

6.3.

Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo 12, 15, ir 31 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

7.

6.4.

Lietuvos Respublikos
administracinių teisės paţeidimų
kodekso 302, 259, 260, 261, 262,
313 straipsnių pakeitimo ir
papildymo bei Kodekso
1
2
papildymo 260 ir 260
straipsniais įstatymo projektas
(Pastaba: numatoma sujungti
su 6.1 projektu)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Tikslas – supaprastinti administracinių teisės paţeidimų bylų ištyrimą, kai paţeidėjas neginčija paţeidimo fakto,
2009.10.09
kvalifikacijos, savo kaltės, o paţeidimas yra maţesnio pavojingumo, įtvirtinant administracinio nurodymo institutą.
Valstybė leistų tokiems paţeidėjams sumokėti tik pusę sankcijoje numatytos minimalios piniginės baudos sumos, o
paţeidėjas sutiktų per nustatytą terminą ją sumokėti, tuo pačiu būtų išvengta bylos nagrinėjimo etapo, taip pat
paţeidėjas būtų suinteresuotas neskųsti nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje, jei skundu siekiama vien
sumaţinti baudos dydį. Kartu siekiama supaprastinti Kelių eismo taisyklių paţeidimų, susijusių su transporto priemonių
stovėjimu netinkamose vietose, fiksavimą ir administracinių nurodymų dėl jų padarymo surašymo tais atvejais, kai
paţeidimas fiksuojamas ne paţeidėjo akivaizdoje.
Vienas pagrindinių įstatymo projekto tikslų – darbo krūvio sumaţinimas institucijoms, nagrinėjančioms administracinių
teisės paţeidimų bylas, taip pat apylinkių teismams (o sumaţėjus skundų skaičiui – ir apeliacinės instancijos teismams).
Kartu, įteisinant administracinio nurodymo institutą, siekiama ir antikorupcinių tikslų – sumaţinti pareigūnų diskreciją
parenkant baudos dydį, panaikinti pareigūnams teisę imti baudas vietoje, taip institucijų pareigūnai apskritai
nedisponuos grynaisiais pinigais

6.5.

Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas (Pastaba: numatoma
sujungti su 6.2 projektu)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Įstatymo projekto tikslas – įteisinti administraciniame procese galimybę teikti procesinius dokumentus elektronine forma 2009.10.09
elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimą teismo posėdyje. Be
to, siekiama išplėsti rašytinio proceso vykdymo atvejus

6.6.

Lietuvos Respublikos
administracinių teisės paţeidimų
kodekso 21, 313, 314, 334 ir
1
338 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas
(Pastaba: numatoma sujungti
su 6.1 projektu)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Tikslas - išplėsti nemokamų viešųjų darbų, kaip alternatyvios administracinės nuobaudos, taikymo pagrindus ir uţkirsti
kelią pernelyg plačiam administracinio arešto nuobaudos taikymui, taip pat tokiu būdu išvengti administracinės
nuobaudos neveiksmingumo tam tikrų paţeidėjų kategorijų atţvilgiu

6.7.

Lietuvos Respublikos
administracinių teisės paţeidimų
kodekso 29, 35, 127, 1302, 191,
263, 266, 272, 276, 282, 293,
295, 304, 314, 329, 334, 336 ir
337 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas
(Pastaba: numatoma sujungti
su 6.1 projektu)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Tikslas - tobulinti tam tikrus administracinės atsakomybės taikymo aspektus. Siekiama įtvirtinti ATPK teismui galimybę 2009.10.09
nustatyti atlikti administracinį areštą tik poilsio dienomis; prailginti skundų dėl nutarimų administracinių teisės
paţeidimų bylose padavimo terminą iki 20 dienų; įtvirtinti ATPK teismo teisę nutartimi skelbti administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam priimtas nutarimas, paiešką, kurią vykdytų policija; įtvirtinti teismo
teisę taikyti liudytojams, be svarbios prieţasties neatvykusiems pagal teismo šaukimą arba be teisėto pagrindo
atsisakantiems ar vengiantiems duoti parodymus, procesinės prievartos priemones, galimybę priimti nutartį atvesdinti
liudytoją į teismo posėdį ir kt.

6.8.

Administracinių bylų teisenos
įstatymo 122 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas (Pastaba:
numatoma sujungti su 6.2
projektu)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Tikslas susijęs su Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 29, 35, 127, 1302, 191, 263, 266,
272, 276, 282, 293, 295, 304, 314, 329, 334, 336 ir 337 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto
nuostatomis – įtvirtinama nuostata, jog asmuo gali paduoti skundą dėl nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje
per 20 dienų

Teisės sistemos
departamentas

2010 05

Praplėsti arbitruotinų ginčų sąrašą, tobulinti ginčų sprendimo arbitraţe procedūrą. Siekiama reglamentuoti pagrindinius 2009.09.24
komercinio arbitraţo principus, didinti ginčų sprendimo komerciniame arbitraţe efektyvumą, suderinti komercinio
arbitraţo įstatymo nuostatas su Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) 2006 metais
atliktais Pavyzdinio tarptautinio komercinio arbitraţo įstatymo (toliau – UNCITRAL Pavyzdinis įstatymas) pakeitimais,
šalinti dabartinio teisinio reglamentavimo komercinio arbitraţo srityje trūkumus. Siekiama, kad būtų skatinamas ginčų
sprendimas valstybės teismams alternatyvia arbitraţo forma, tuo pačiu maţinamas valstybinių teismų darbo krūvis,
atitinkamai didinant jų darbo efektyvumą bei taupant valstybės biudţeto lėšas

Lietuvos Respublikos
komercinio arbitraţo
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas

2009.10.09

2009.10.09

8.

8.1.

XIP-1391 * Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimo „Dėl miestų
(rajonų) apylinkių teismų
reorganizavimo ir teismo
pavadinimo keitimo“
projektas (Pastaba:
priėmus sprendimą rengti
platesnę teismų reformą,
reikėtų parengti naują
projektą, tad teikti šį
projeką Seimo pavasario
sesijai nebūtų tikslinga)

2010 04

Projekto tikslas - pradėti teismų reorganizavimą, siekiant optimizuoti Lietuvos didţiųjų miestų bei rajonų apylinkių
teismų bei teisėjų darbo krūvį, efektyviai taupyti teismams skiriamas lėšas, uţtikrinti efektyvesnį valstybės biudţeto
asignavimų planavimą bei jų panaudojimą, didinti teismų veiklos kokybę. Siūloma maţinti apylinkių teismų, kaip
savarankiškų institucijų, skaičių. Sumaţėjus apylinkių teismų skaičiui, atitinkamai sumaţėtų teismo pirmininkų, teismo
finansininkų ir kai kurių kitų darbuotojų skaičius. Taigi atsirastų galimybė efektyviau panaudoti teismams skiriamus
biudţeto asignavimus, didesnį dėmesį teikiant teismų darbo sąlygų gerinimui, teisėjų ir aptarnaujančio personalo
kvalifikacijos kėlimui ir kt.

2009.11.11

8.2.

XIP-1392* Lietuvos Respublikos
miestų (rajonų) apylinkių teismų
reorganizavimo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.11

8.3.

XIP-1393* Lietuvos Respublikos
apylinkių teismų įsteigimo
įstatymo 1 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas
XIP-1394* Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos
apeliacinio teismo, apygardų
teismų įsteigimo, apygardų ir
apylinkių teismų veiklos teritorijų
nustatymo bei Lietuvos
Respublikos prokuratūros
reformavimo“ 7 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.11

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.11

XIP-1395* Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 126 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas
XIP-1396* Lietuvos Respublikos
nacionalinės teismų
administracijos 2 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.11

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas

2009.11.11

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - įtvirtinti imperatyvią nuostatą, kad Seimo kontrolierių paţymos yra skelbiamos oficialiame Seimo
kontrolierių įstaigos tinklalapyje

2009 06 10

2009.08.20

2009.11.11

2010.01.21

8.4.

8.5.

8.6.

9.

Teisės sistemos
departamentas

9.1.

XIP-1054

Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 21
straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

9.2.

XIP-1055 Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymo 6
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lydimasis įstatymo
2009 06 10
projektas. Projekto tikslas - įtvirtinti nuostatas, kad įstaigų interneto svetainėse Vyriausybės nustatyta tvarka bei laikantis
asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos
reikalavimų, taip pat kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti skelbiami Seimo kontrolierių paţymos dėl įstaigoje
atlikto skundo tyrimo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus,
informacija apie įstaigos atţvilgiu priimtus valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimus pagal valstybinio
audito ataskaitas, taip pat apie sprendimuose nurodytų teisės aktų paţeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir siūlymų
vykdymą, įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų paţeidimai įstaigoje, taip pat informaciją apie
priemones, kurių buvo imtasi dėl šių teisės paţeidimų, taip pat informacija apie įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį
nusiţengimą ir uţ jį paskirtą galiojančią tarnybinę nuobaudą

2009.08.20

2009.11.11

2010.01.21

9.3.

XIP-1056 Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 39 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lydimasis įstatymo
projektas. Projekto tikslas - įtvirtinti nuostatą, jog atskirosios nutartys, kartu su teismų baigiamaisiais sprendimais,
skelbiami Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, kas padėtų
uţtikrinti viešumo principo įgyvendinimą valstybės tarnyboje ir valstybės institucijų visuomenės kontrolę

2009.08.20

2009.11.11

2010.01.21

2009 06 10

XIP-1057 Valstybės tarnybos
įstatymo 29, 30 ir 33 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas

9.4.

10.

10.1. XP-3309 * Civilinio kodekso papildymo
2.11(1) ir 2.138(1)
straipsniais įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 05

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lydimasis įstatymo
2009 06 10
projektas. Projekto tikslas - papildyti šiurkščių tarnybinių nusiţengimų sąrašą, nustatant, kad šiurkščiu tarnybiniu
nusiţengimu laikomas ir valstybės lėšų ir turto apskaitos, valdymo, naudojimo bei disponavimo juo paţeidimas, turėjęs
įtakos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui.
Nustatyti, jog tais atvejais, kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar
įstaiga paţeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, šioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje turi būti pradėtas
valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar
kitų teisės aktų paţeidimai, tarnybinio nusiţengimo tyrimas.
Nustatyti, kad jei valstybės tarnautojas ţalą padarė tyčia, valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga turi į padariusį
ţalą valstybės tarnautoją regreso teisę tokio dydţio, kiek sumokėjo ţalos atlyginimo

2009.08.20

2009.11.11

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – uţtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų bei notarine tvarka
patvirtintų įgaliojimų teisinę registraciją

2008.04.02

2008.05.12

2008.07.31

2010.01.21

10.2.

XP-3310* Civilinio proceso
kodekso 496 straipsnio pakeitimo
ir Kodekso papildymo 464(1)
straipsniu įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2008.04.02

2008.05.12

2008.07.31

10.3.

XP-3311* Notariato įstatymo 31
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas
XP-3312* Konsulinio statuto
pakeitimo įstatymo 32 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2008.04.02

2008.05.12

2008.07.31

Registrų
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2008.04.02

2008.05.12

2008.07.31

Teisinių institucijų
departamentas

2010 04

Projektu siekiama sumaţinti teismų darbo krūvį ir decentralizuoti dokumentų tvirtinimo paţyma Apostille paslaugą.
2009.08.05;
Taip pat siūloma suteikti notarams teisę daryti vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių 2009-09-14
kyla piniginės prievolės. Notarine tvarka patvirtintame sandoryje atliktas vykdomasis įrašas būtų vykdomasis
dokumentas, vykdomas civilinio proceso tvarka (šiuo metu dėl neįvykdytos piniginės prievolės, jei ši prievolė kyla iš
notaro patvirtintos sutarties, asmuo, siekiantis išsiieškoti jam priklausančias pinigines sumas, turi kreiptis į teismą dėl
šių sumų priteisimo ir dėl vykdomojo rašto išdavimo)

2009.11.18

2009.12.17

Teisės sistemos
departamentas

2010 06

Siekiama kompleksiškai spręsti teisėkūros proceso problemas, kad būtų išvengta stichiškumo, ne visada optimalaus
įvairių institucijų iniciatyvų teisėkūros proceso tobulinimo srityje koordinavimo bei nustatyti teisės aktų sampratą,
teisėkūros proceso stadijas, teisės aktų formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimus, taip pat teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarką, teisės aktų stebėsenos sistemą. Siekiant uţtikrinti teisėkūros proceso planavimą numatoma teisės
aktų projektų, įtvirtinančių panašių ar susijusių visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, rengimą planuoti taip, kad jie
galėtų būti svarstomi ir priimami kartu. Projekte nustatomi atvejai kai privalomai turi būti parengtos teisės aktų
koncepcijos, atliekamas teisės akto projekto socialinis, ekonominis ir kitoks vertinimas. Siekiant uţtikrinti teisėkūros
viešumą, numatoma įpareigoti visus teisėkūros subjektus viešai skelbti teisės aktų projektus, taip pat numatoma, jog
oficialiu teisės akto paskelbimu laikytinas paskelbimas Teisės aktų registre. Taip pat siūloma nustatyti, kad asmens
teisių bei laisvių apsaugos bei gynimo teisinės garantijos, asmens teisių bei laisvių leistinas apribojimas reguliuojami tik
įstatymais bei nustatyti teisės aktų projektų ir galiojančių teisės aktų derinimo su Ţmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencija procedūrą

2007.09.25

Teisės sistemos
departamentas

2010 06

Lydimasis teisės akto projektas

2007.09.25

10.4.

11.

XIP-1585 * Lietuvos Respublikos
notariato įstatymo 22, 26, 39
PR
ir 43 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 49¹
straipsniu įstatymo projektas

12.

12.1. XP-2498 * Lietuvos Respublikos
teisėkūros proceso pagrindų
PR
įstatymo projektas

12.2.

XP-2499* Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimo dėl Seimo
nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos teisėkūros
tobulinimo metmenų patvirtinimo
ir jų įgyvendinimo“ 3 straipsnio
pakeitimo projektas

Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų registro įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas

12.3. XP-2854
*! PR

13.

13.1.

Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 1, 2, 3, 6,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 36,
38, 40 ir 53 straipsnių,
ketvirtojo ir devintojo
skirsnių pavadinimų
pakeitimo ir papildymo ir
įstatymo papildymo 15¹ ir
35¹ straipsniais įstatymo
projektas

Lietuvos Respublikos finansų
įstaigų įstatymo 3 ir 8 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas

13.2.

14.

14.1.

Lietuvos Respublikos
valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymo 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 23, 24, 28
straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 03

Projekto tikslas - suderinti įstatymą su Valstybės registrų įstatymu, nustatant registro objektus, registro duomenų
2007.11.02
tvarkymą; suderinti su Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis ir įstatyminiu lygmeniu įtvirtinti numatomos
registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonės Registrų centro – teisę tvarkyti registrą.
2008 m. buvo uţbaigtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Teisės aktų registro
modernizavimas ir plėtra“, tačiau registras iki šiol nėra priimtas eksploatacijon, kadangi kol nepriimtas teikiamas
įstatymas, negalima patvirtinti registro nuostatų bei specifikacijos. Be šių teisės aktų, registro duomenys yra neoficialūs,
neturi juridinės galios. Lietuva iki šiol neturi elektroninės juridinę galią turinčių teisės aktų tekstų duomenų bazės ar
registro.
Nepriėmus siūlomo įstatymo, neįgyvendinama Vyriausybės 2008-2012 m. programos 138 priemonė „Sukursime
bendrą, patogų, viešą ir internetu prieinamą, efektyvų, patikimą teisės aktų ir teismų baigiamųjų sprendimų registrą.
Paskelbimą šiame registre padarysime vieninteliu oficialiu norminių teisės aktų paskelbimo būdu, atsisakydami kitų
valstybės išteklius eikvojančių būdų, tačiau drauge sudarydami sąlygas saugiai deponuoti autentiškus teisės aktų tekstus“

Registrų
departamentas

2010 04

Projekto tikslas – rasti pusiausvyrą tarp ţmogaus privatumo gynimo ir teisėto ir viešo asmens duomenų tvarkymo,
2009.12.29
aiškiai ir nedviprasmiškai nustatant, kad ţmogaus privataus gyvenimo ir jo asmens duomenų neliečiamumas yra
uţtikrinami ir saugomi tiek, kiek tai neprieštarauja teisėtam ir viešam tokių duomenų tvarkymui pagal duomenų
valdytojams įstatymų nustatytas prievoles, nes šis įstatymas negali varţyti ir drausti laisvo asmens duomenų judėjimo,
kai vykdomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos prievolės teisėtais tikslais gauti ir naudoti viešuose registruose
tvarkomus asmens duomenis. Projektu siūloma nustatyti papildomą įstatymo reikalavimą asmens duomenis tvarkyti
aiškiai ir skaidriai, ypač kai šie duomenys tvarkomi siekiant tenkinti ne tik viešuosius, bet ir privačius interesus.
Įvertinant tai, kad dabar formuojama asmens duomenų teikimo poįstatyminio reguliavimo praktika daţnai nepagrįstai
apriboja asmens duomenų automatinį teikimą, šio įstatymo projekte siekiama įteisinti principą, kad visais atvejais
teikiant asmens duomenis iš viešų registrų prioritetas turi būti skiriamas automatiniam asmens duomenų teikimo būdui
ir (ar) asmens duomenų teikimui elektroninio ryšio priemonėmis.
Teikiamu projektu siekiama atsiţvelgiant į Valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydţio komisijos) siūlymus, pakeisti
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos statusą iš Vyriausybės įstaigos į įstaigą prie Teisingumo ministerijos,
uţtikrinant šios prieţiūros institucijos nepriklausomumą ir garantuojant jos sprendimų nešališkumą ir skaidrumą,
įteisinti šiuolaikišką ir platesnę asmens tapatybės patvirtinimo sampratą, nustatyti, kad duomenų subjektas savo valią dėl
jo asmens duomenų taisymo ir tvarkymo duomenų valdytojui gali išreikšti tik rašytine forma, kas leistų asmeniui,
siekiančiam apginti savo paţeistas teises, tokį valią išreiškiantį dokumentą teikti teismui kaip rašytinį įrodymą.
Tikslinamas ir tobulinamas šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytas reglamentavimas dėl asmens duomenų apie suteiktas
finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, nes jis nėra pakankamas, tikslus ir aiškus.
Įvertinant tai, kad reikia įgyvendinti 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens
duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudţiamosiose bylose (OL 2008 L 350, p. 60)
(toliau – Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR), siekiant teisinio aiškumo praktikoje ir atsiţvelgiant į tai, kad Pamatinis
sprendimas 2008/977/TVR numato asmens duomenų tvarkymą specifinėje srityje, manytina, kad būtų tikslinga rengti
atskirą Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudţiamosiose bylose, teisinės
apsaugos įstatymo projektą. Atsiţvelgiant į tai, Įstatymo projektas yra papildytas 15-1 straipsniu

Registrų
departamentas

2010 04

Lydimasis įstatymo projektas.Šio įstatymo projekto tikslas – apibrėţti kredito biuro (kreditingumo vertinimo) paslaugas 2009.12.29
kaip finansines paslaugas, nes šiuo metu galiojančio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodyta finansinė
paslauga – informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas neatitinka Direktyvos
2006/48/EB I priedo 13 punkte nurodytos paslaugos – credit reference services, apibrėţimo, t.y. Direktyvos nuostata
yra netiksliai išversta ir iš esmės riboja kredito biurų veiklą Lietuvoje

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, siekiant uţtikrinti, kad
valstybės garantuojama teisinė pagalba būtų teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatyme įtvirtintu ekonomiškumo principu bei supaprastinti kreipimosi dėl antrinės teisinės pagalbos
suteikimo tvarką: atsiţvelgiant į ribotus finansinius išteklius, perţiūrimos antrinės teisinės pagalbos teikimo apimtys,
maţinama valstybės atlyginamų antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis, jeigu asmeniui teisinė pagalba teikiama daugiau
kaip dviejose bylose, sudaromos sąlygos tobulinti apmokėjimą advokatams uţ antrinės teisinės pagalbos teikimą ir
perţiūrėti sutarčių su advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sąlygas, numatoma optimizuoti valstybės
garantuojos teisinės pagalbos tarnybų veiklą jas sujungiant

2009.10.12
bus teikiamas
pakartotiniam
derinimui

14.2.

Lietuvos Respublikos gyventojų
turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3
ir 7 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.12
bus teikiamas
pakartotiniam
derinimui

14.3.

Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 27
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.12
bus teikiamas
pakartotiniam
derinimui

2008 m.
2008.02.19
vasario mėn.

14.4.

Lietuvos Respublikos
administracinių teisės paţeidimų
kodekso 224, 259¹ straipsnių
pakeitimo ir kodekso papildymo
201³ straipsniu įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.12
bus teikiamas
pakartotiniam
derinimui

14.5.

Lietuvos Respublikos
advokatūros įstatymo 50 ir 60
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.12
bus teikiamas
pakartotiniam
derinimui

Lietuvos Respublikos
peticijų įstatymo pakeitimo
ir papildymo įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 06

Projekto tikslas - įvertinus peticijos teisės įgyvendinimo problemas, atsiţvelgus į Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Nepateiktas
Teismo doktriną, iš esmės naujai sureguliuoti peticijos teisės instituto teisinio reguliavimo nuostatas, kad peticijų
teikimas, svarstymas ir išvadų įgyvendinimas būtų lankstesnis, veiksmingesnis, nesuvarţytas nebūtinais ribojimais, būtų
atsisakoma perteklinių administracinių sąnaudų bei procedūrų, o pats peticijų teisės institutas taptų veiksminga ir
integralia teisėkūros dalimi, taip pat įteisinti e.peticijas, praplėsti peticijų teisę turinčių asmenų ratą

Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymo 2 ir 5 straipsnių
papildymo ir įstatymo
papildymo 91, 92, 93, 94
straipsniais įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Projekte nustatoma galimybė tikrinti atsparumą korupcijai tik tų valstybės tarnautojų, kurių pareigos susijusios su
administracinių paslaugų teikimu ir įstatymų įgyvendinimo prieţiūra.

Nepateiktas

Nepateiktas

15.

16.

17.

16.1.

16.2.

Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos įstatymo 8 ir 13
straipsnių papildymo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Projekte numatoma, kad atliekant atsparumo korupcijai patikrinimą, įgalioti pareigūnai galėtų modeliuoti įvairias
situacijas, kurios leistų patikrinti tarnautojo atsparumą korupcijai. Patikrinimas būtų atliekamas įgaliotų pareigūnų, tuo
tarpu patikrinimo rezultatų vertinimą atliktų valstybės tarnautoją į pareigas paskyręs asmuo Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo išvadomis. Jose
uţfiksuojama visa patikrinimo eiga ir informacija, leidţianti vertinti valstybės tarnautojo neatsparumą korupcijai. Ši
informacija negali būti naudojama kaip įrodymai administracinių teisės paţeidimų ar baudţiamajame procese. Įvertinęs
valstybės tarnautojo neatsparumą korupcijai, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo privalo apie priimtą
sprendimą informuoti atsparumo korupcijai patikrinimą atlikusius pareigūnus

16.3.

Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 2, 3, 4, 9 ir 44
straipsnių pakeitimo ir papildymo
bei įstatymo papildymo 222
straipsniu įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu įvedamos naujos atsparumo korupcijai ir valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai patikrinimo bei
Nepateiktas
pasiruošimo patikrinimui sąvokos. Atsparumo korupcijai sąvokos turinį sudaro Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų esminių antikorupcinių valstybės tarnautojų veiklos etikos principų –
nesavanaudiškumo, padorumo ir nešališkumo, besąlygiškas laikymasis. Valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai
patikrinimas – yra įstatymų įgaliotų pareigūnų veiksmai, kuriais tikrinama, ar valstybės tarnautojas yra atsparus
korupcijai.
Nutarimo projektu siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupės
Nepateiktas
(GRECO) ataskaitoje Lietuvos Respublikai pateiktas rekomendacijas (toliau vadinama – GRECO ataskaita), nustatant
institucijas, atsakingas uţ konkrečių priemonių įgyvendinimą bei šių priemonių įgyvendinimo terminus

Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimas „Dėl Europos
Tarybos Valstybių prieš
korupciją grupės (GRECO)
ataskaitoje Lietuvos
Respublikai pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo“

18.

18.1. XP-2662
*PR

Lietuvos Respublikos
politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas (Pastaba:
Kadangi Seime yra
įregistruoti du projektai
dėl politinių partijų ir
politinių kampanijų
finansavimo (Teisingumo
ministerijos - XP-2662 ir
Prezidentūros - XP2662(2)A), LRV būtų
tikslinga pateikti poziciją
dėl šią sritį
reglamentuojančių teisės
aktų)

Registrų
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - didinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo skaidrumą, stiprinti politines partijas
uţtikrinant jų biudţetinį finansavimą, gerinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę. Kad
kontroliuojančioms institucijoms būtų sudarytos sąlygos nustatyti kuo daugiau politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo tvarkos paţeidimų dar iki galutinių rezultatų paskelbimo, kurie galėtų turėti esminės įtakos rinkimų
rezultatams, siūloma pagreitinti ataskaitų teikimą ir prailginti laiką iki galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Projekte
taip pat konkrečiau reglamentuojamas politinių partijų bei politinių kampanijų finansavimo stebėsenos vykdymas,
siūloma stiprinti finansavimo kontrolę, numatant, kad uţ finansavimo kontrolę yra atsakinga Vyriausioji rinkimų
komisija ir atitinkamai suteikiant Vyriausiajai rinkimų komisijai papildomas teises bei nustatant papildomas funkcijas.
Atsiţvelgiant į tai, kartu siūloma pildyti Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymus.
Kad juridinių asmenų pinigai nebūtų skirstomi per fizinius asmenis ir nekiltų abejonių, ar konkretus asmuo pagal
turimas pajamas galėjo paaukoti daugiau kaip 150 MGL dydţio auką, siūloma nustatyti šiems asmenims pareigą
deklaruoti pajamas ir turtą. Atitinkamai papildomas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.
Siūloma pildyti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymą nuostata, kuri numato, kad operatyvinis tyrimas
atliekamas, kai nusikalstamos veikos poţymių, vykdant politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę,
nenustatyta, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiklą

2007.11.10

2007.12.11

Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2

Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2
Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2

18.2.

XP-2663*PR Lietuvos
Respublikos rinkimų į Europos
Parlamentą įstatymo 88 ir 89
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

18.3.

XP-2664*PR Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 91 ir 93 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

18.4.

XP-2665*PR Lietuvos
Respublikos Prezidento rinkimų
70 ir 72 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

18.5.

XP-2666*PR Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo 84 ir 85
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

18.6.

XP-2667*PR Lietuvos
Respublikos gyventojų turto
deklaravimo įstatymo 1, 2, 5 ir 9
straipsnių pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 6¹ straipsniu įstatymo
projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2
Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2
Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2

18.7.

XP-2668*PR Lietuvos
Respublikos operatyvinės veiklos
įstatymo 9 straipsnio papildymo
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2007.11.10

2007.12.11

Svarstomas
Audito
komitete.
2009.06.18
Audito
komitetas
pateikė
Projektą-2

2008.09.12 2009.03.19
(2009.06.22
Seimo Teisės
ir
teisėtvarkos
komiteto
patikslintas
projektas)

Visuose
komitetuose
jau
apsvarstytas

19.

XIP-1261

Lietuvos Respublikos
įsakomųjų ir paprastųjų
vekselių įstatymo 83
straipsnio pripaţinimo
netekusiu galios įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Projekto tikslas - atsisakyti nereikalingo ir netikslingo teisinio reguliavimo, nustatyto Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir
paprastųjų vekselių įstatymo 83 straipsnyje, ir sumaţinti biurokratinę naštą notarams ir asmenims, protestuojantiems
vekselius. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 83 straipsnio nuostata, kad notaras informaciją apie uţprotestuotus
dėl neapmokėjimo vekselius kas dvi savaites turi skelbti „Valstybės ţinių“ priede, kurią siekiama pripaţinti netekusia
galios, neturi nei praktinės, nei teorinės reikšmės, ir laikoma sukeliančia nereikalingą reguliavimą bei biurokratinę naštą,
kadangi „Valstybės ţiniose“ turėtų būti skelbiama tik viešo pobūdţio, valstybei reikšminga bei jos interesus liečianti
informacija. Tuo tarpu vekselio protestas liečia tik konkrečių tame vekselyje įvardintų asmenų privačius turtinius
interesus. Informacijos apie uţprotestuotus vekselius skelbimas „Valstybės ţinių“ priede nėra reikšmingas ir vekselio
davėjo (mokėtojo) informavimo tikslui, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d.
nutarimu Nr. 988 patvirtintų „Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių“ 17.3 ir 17.4 punktus notaras, priėmęs prašymą
įforminti protestą dėl atsisakymo apmokėti įsakomąjį ar paprastąjį vekselį, apie tai praneša vekselio davėjui, ir
pareikalauja, kad jis apmokėtų vekselį

2009.10.19

20.

XIP-892
ES

Lietuvos Respublikos
baudţiamojo kodekso 217,
218, 270, 271, 295, 310
straipsnių ir priedo
pakeitimo ir papildymo bei
kodekso papildymo 224¹
straipsniu įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projekto siekiama uţtikrinti veiksmingą finansinių priemonių rinką, baudţiamosios atsakomybės neišvengiamumo
principo uţ finansinių priemonių rinkoje daromas nusikalstamas veikas tinkamą veikimą bei Europos Sąjungos teisės
aktų įgyvendinimą ir uţtikrinti teisės normų, numatančių baudţiamąją atsakomybę uţ atskiras nusikalstamas veikas
valdymo tvarkai, aplinkai ir ţmogaus sveikatai bei dorovei, veiksmingumą ir jų atitiktį Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams

2009.07.09

21.

XP-3342 * Lietuvos Respublikos
sutarčių registro įstatymo
projektas

Registrų
departamentas

2010 03

Projekto tikslas – reglamentuoti Sutarčių registro objektus ir jų registravimą registre, registruojamus duomenis ir jų
2008.07.30
tvarkymą, taip pat registro tvarkymo įstaigas bei registro finansavimo tvarką. Šis įstatymo projektas reikalingas, nes šiuo
metu galiojanti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, taip pat pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutarčių ir lizingo
sutarčių teisinė praktika neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, nustatančių, kad minėtos sutartys
viešame registre yra registruojamos įstatymo nustatyta tvarka. Š. m. nėra įstatymo, reguliuojančio minėtų sutarčių
registravimo tvarką, o teisinė registracija Sutarčių registre atliekama vadovaujantis Sutarčių registro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1158 nustatyta tvarka. Teikiamu
įstatymo projektu nustatoma, kad sutartys registruojamos Sutarčių registre, kurį steigia Lietuvos Respublikos
Vyriausybė

22.

PR

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Projekto tikslas - supaprastinti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procesą. Projektas parengtas pagal LR Ministro Nepateiktas
Pirmininko 2009-09-04 potvarkiu Nr. 374 sudarytos darbo grupės parengtus pasiūlymus ir atsiţvelgiant į Valstybės
kontrolės valstybinio audito ataskaitoje „Ţemės ir jos priklausinių įgijimas ir naudojimas visuomenės poreikiams“
pateiktas rekomendacijas.
Projektu siūlomi svarbiausi pakeitimai:
1. Panaikinamos nuostatos, nustatančios valstybinės ţemės mainus į privačią ţemę ţemės paėmimo visuomenės
poreikiams procese.
2. Aiškiai nustatomi ţemės paėmimo visuomenės poreikiams proceso etapai.
3. Nustatomi konkretūs terminai tam tikriems su ţemės paėmimu susijusiems procesams.
4. Atribojama administracinių bei bendrosios kompetencijos teismų kompetencija nagrinėjant su ţemės paėmimo
visuomenės poreikiams procesu susijusius klausimus.
5. Nustatoma, kad konkretaus visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo klausimas gali būti nagrinėjamas tik vieną
kartą − pradiniame ţemės paėmimo visuomenės poreikiams proceso etape.
6. Atsisakyta nuostatų, pagal kurias, nustatant su ţemės paėmimu visuomenės poreikiams susijusių nuostolių dydį,
privačios ţemės savininkas ar kitas naudotojas galėtų kreiptis į nepriklausomus vertintojus ir pasinaudoti galimybę be
teisminių ginčių gauti iki 20 procentų didesnę kompensaciją.
7. Iš dalies atsisakyta nuostatų, susijusių su lygiaverčio sklypo suteikimu kaip priemonės atlyginti uţ ţemę, paimama
visuomenės poreikiams, išskyrus atvejus, kai gali būti suteikiamas lygiavertis ţemės sklypas, besiribojantis su paimamu
visuomenės poreikiams ţemės sklypu

Lietuvos Respublikos ţemės
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas

2008.08.12

23.

23.1. XIP-1315 * Lietuvos Respublikos
vartojimo kredito įstatymo
ES
projektas

23.2.

24.

XIP-1316*PR ES Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso
6.886 straipsnio pakeitimo ir
6.887, 6.888, 6.889, 6.890, 6.891
straipsnių pripaţinimo
netekusiais galios įstatymo
projektas

24.1. XIP-1644

Lietuvos Respublikos vardų
ir pavardţių rašymo
dokumentuose įstatymo
projektas

24.2.

XIP-1645 Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 3.282 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 03

Perkelti į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkelti 2008 m. balandţio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
2009.07.31
direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB (terminas-201006-11) nuostatas: nustatyti vartojimo kredito teikimo sąlygas bei informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, kredito
davėjų ir kredito tarpininkų pareigas ir atsakomybę teikiant vartojimo kreditus bei tikrinant kredito gavėjų mokumą,
kredito davėjų bei kredito tarpininkų prieţiūrą, kredito gavėjo teisę grąţinti vartojimo kreditą prieš terminą bei kredito
davėjo teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąţinimo atveju. Priėmus įstatymo projektą, bus uţtikrintas
aukštas kredito gavėjų teisių apsaugos lygis, vartojimo kreditų vidaus rinkos plėtra skatins konkurencingumą tarp
kredito davėjų, padaugės vartojimo kredito produktų

2009.10.05

2009.10.26

2009.11.12

Teisinių institucijų
departamentas

2010 03

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.05

2009.10.26

2009.11.12

MP tarnyba

2010 05

Projekto tikslas - uţtikrinti vardo ir pavardės, kaip pagrindinių asmens tapatybės ţymenų, teisinę apsaugą, taip pat teisę
į bendrą šeimos pavardę. Asmenvardis yra unikalus konkretaus asmens tapatybės ţymuo, todėl, vienoje valstybėje
pakeičiant kitos valstybės įteisintus asmens vardo ir pavardės įrašus to asmens dokumentuose, gali būti ne tik
paţeidţiamos ţmogaus teisės, bet ir sudaroma sunkumų asmeniui migruojant iš vienos valstybės į kitą mokslo, darbo ar
asmeniniais reikalais – gali kilti papildomų problemų norint įrodyti asmens tapatybę. Atsiţvelgiant į tai, įstatymo
projekte siūloma nustatyti bendrą principą, kad vardai ir pavardės asmens ar kituose dokumentuose rašomi lietuviškais
rašmenimis, išskyrus išimtis, kai pagal dokumento šaltinį asmenvardţiai paraidţiui nurašomi nelietuviškais lotyniško
pagrindo rašmenimis arba perrašomi lietuviškais rašmenimis pagal tarimą, jei dokumento šaltinyje asmenvardţiai
pateikti tik nelotyniško pagrindo rašmenimis. Šios išimtys būtų taikomos uţsienio valstybių piliečiams ir asmenims be
pilietybės, taip pat jų pavardę pasirinkusiems sutuoktiniams Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų pavardę gavusiems
vaikams, uţsieniečiams, įgijusiems Lietuvos Respublikos pilietybę, jų pavardę pasirinkusiems sutuoktiniams Lietuvos
Respublikos piliečiams, jų pavardę gavusiems vaikams, Lietuvos Respublikos piliečiams, priklausantiems tautinėms
maţumoms, jų pavardę pasirinkusiems sutuoktiniams ir jų pavardę gavusiems vaikams

2010.01.07

2010.01.14

2010.01.21

MP tarnyba

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2010.01.07

2010.01.14

2010.01.21

2009.07.31

25.

XIP-677
ES

Lietuvos Respublikos
Baudţiamojo proceso
kodekso 34, 132¹, 151, 342,
362, 364, 365, 365¹, 365²,
409, 412 straipsnių,
kodekso priedo pakeitimo ir
papildymo bei kodekso
papildymo 17³, 365³, 3654
straipsniais įstatymo
projektas (Pastaba:
tikslinga pristatyti su
kitais BK pakeitimais)

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama nustatyti kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo dėl nusikalstamų veikų priimto sprendimo,
kuriuo fiziniam ar juridiniam asmeniui paskiriama turto konfiskacija, pripaţinimą ir įgyvendinimą Lietuvos
Respublikoje, atsiţvelgiant į 2006 m. spalio 6 d. Europos Tarybos pagrindų sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio
pripaţinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir 1970 m. geguţės 28 d. Europos konvencijos „Dėl Tarptautinio
baudţiamųjų nuosprendţių pripaţinimo“ nuostatas

2009.05.15

2009.05.28

26.

XIP-1500
ES

Lietuvos Respublikos
teismo ekspertizės įstatymo
3, 4, 6, 15 ir 17 straipsnių
pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 03

Projekto tikslas - uţtikrinti 2006 m. gruodţio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl
2009.10.13
paslaugų vidaus rinkoje nuostatų įgyvendinimą (įgyvendinimo terminas – 2009 m. gruodţio 28 d.); supaprastinti teismo
ekspertizės įstaigos vadovo sudarytos kvalifikacinės komisijos priimamų sprendimų apskundimo tvarką ir patikslinti
įstatymo nuostatą, reglamentuojančią teismo ekspertizių apmokėjimą baudţiamosiose, civilinėse ir administracinėse
bylose

2009.11.12

2009.12.02.

27.

XIP-968 *

28.

Lietuvos Respublikos
kompensacijos uţ ţydų
bendruomenių nekilnojamąjį
turtą įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Projekto tikslas - išspręsti nustojusių veikti ţydų religinių bendruomenių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą,
kuris buvo naudojamas religiniais, kultūros, švietimo ar mokslo, taip pat labdaros tikslais, atkūrimo (teisių perėmimo)
problemas. Pagal galiojančius įstatymus nuosavybės teisės į ţydų religinių bendruomenių ir ţydų bendruomenių
nekilnojamąjį turtą negali būti atkuriamos, nes dėl istorinių aplinkybių (įvairiuose Lietuvos miestuose iki holokausto
egzistavusios ir aktyviai nepriklausomos Lietuvos ekonomikoje ir versle dalyvavusios ţydų bendruomenės buvo
praktiškai sunaikintos, o naujos neįsteigtos) nėra išlikusių šių subjektų teisių perėmėjų. Be to, galiojantys įstatymai
neįvertina judėjų religijos, tradicijų, ţydų religinių bendruomenių ir ţydų bendruomenių iki nacionalizacijos valdyto
nekilnojamojo turto naudojimo ypatumų, taip pat ir tos aplinkybės, kad ţydų religinių bendruomenių turtu buvo
laikomas ir tas nekilnojamasis turtas, kuris buvo naudojamas kultūros, švietimo ar mokslo, taip pat labdaros tikslams.
Siekiant išspręsti šias problemas, siūloma, įvertinus valstybės finansines galimybes, išmokėti ţydų bendruomenei
fiksuoto dydţio kompensaciją

Lietuvos Respublikos
religinių bendruomenių ir
bendrijų nuosavybės teisės į
nekilnojamąjį turtą,
naudojimą religiniams
tikslams, registravimo
sureguliavimo įstatymas.

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas išspręsti religinių bendruomenių ir bendrijų nekilnojamojo turto, kuris 1939 Nepateiktas
– 1990 metų okupacijų laikotarpiu buvo nacionalizuotas, tačiau paliktas naudotis religinėms bendruomenėms ir
bendrijoms, bei religinių bendruomenių ir bendrijų faktiškai ir nepertraukiamai naudoto ir šiuo metu naudojamo
religiniams tikslams, registravimo religinių bendruomenių ir bendrijų vardu klausimą.
Religinės bendruomenės, faktiškai valdydamos maldos namus ir kitus religiniams tikslams naudojamus nekilnojamojo
turto objektus, tačiau neturėdamos nuosavybės teisių į minėtus pastatus registracijos susiduria su pastatų išlaikymo,
komunalinių paslaugų uţsakymo, pastatų remonto, paveldosaugos problemomis. Įstatymo projektas šiai problemai
spręsti rengiamas todėl, kad minėtos problemos yra tiesioginė sovietinės okupacinės valdţios įvykdytos religinių
bendruomenių turto nacionalizacijos pasekmė

2009.07.28

29.

XIP-1554
PR

Lietuvos Respublikos
profesinių sąjungų įstatymo
8 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 03

Įstatymo projekto tikslas – suderinti teisinį reguliavimą su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis, panaikinti
netaikomas teisės aktų nuostatas. Projektas padeda įgyvendinti Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetus vykdant
apskričių valdymo reformą

30.

XIP-456 *

Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6,
10, 13, 14 ir 17 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas
(Pastaba: gali būti
jungiamas su kitais šią
sritį reglamentuojančiais
teisės aktų projektais)

Teisės sistemos
departamentas

2010 03

Projekto tikslas - suderinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymu, kuris įsigaliojo 2008 m.
spalio 1 d. (išskyrus kai kurias nuostatas, kurios įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 3.194
straipsnio pakeitimo ir
kodekso papildymo 3.192¹
straipsniu įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 04

Projekto tikslas - pakeisti Civilinio kodekso nuostatas, susijusias su išlaikymo vaikams, sulaukusiems pilnametystės,
2009.11.18
priteisimu, maksimaliai pašalinant Konstitucinio Teismo 2007 m. birţelio 7 d. nutarime nurodytus galiojančio teisinio
reguliavimo trūkumus.
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
teismas visais atvejais privalo priteisti (neturi įgaliojimų nepriteisti) tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam,
vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne
vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam
teisinės valstybės principui. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas ne tik konstatavo, kad galiojanti Civilinio
kodekso 3.194 straipsnio nuostata suformuluota pernelyg imperatyviai, bet taip pat nurodė egzistuojančias teisinio
reguliavimo spragas, dėl kurių kyla neaiškumų taikant Civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies nuostatą, ir nurodė,
kad Civiliniame kodekse nėra nustatyti esminiai paramos reikalingų vaikų, sulaukusių pilnametystės, besimokančių
vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai. Konstitucinis Teismas
taip pat nurodė, kad teismų galimybė uţpildyti teisės spragas ad hoc nereiškia, kad įstatymų leidėjas neturi pareigos per
protingą laiką, paisydamas Konstitucijos, įstatymu nustatyti deramą atitinkamų santykių teisinį reguliavimą.
Projektu siekiama suteikti teismams kuo platesnę diskrecijos teisę tiek nustatant, ar tėvai turi galimybę, o tuo pačiu ir
pareigą išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, tiek nustatant konkretų išlaikymo dydį. Siūloma, kad
konkrečiose bylose dėl išlaikymo priteisimo būtų atsiţvelgiama į esminius kriterijus: ar tėvai turi galimybę išlaikyti
vaikus, sulaukusius pilnametystės, ar vaikams būtina materialinė parama, atsiţvelgiant į jų turtinę padėtį, gaunamas
pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes

31.

2009 m.
spalio mėn.

2009 m.
lapkričio
mėn.

2009.12.10

2009.03.25

32.

32.1. PR

Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 2.18, 2.19,
3.229, 3.230, 3.234
straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas funkcionuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos XV skyriuje
numatytoms teisės normoms, reguliuojančioms bendrai gyvenančių asmenų, nesudariusių santuokos (sugyventinių),
turto teisinį reţimą. Šiuo metu šios Civilinio kodekso nuostatos yra negaliojančios ir valstybėje egzistuoja faktiniai
visuomeniniai santykiai, kurie nėra reguliuojami teisės normomis.
Projektu siūloma partnerystės teisinių santykių reguliavimui pasirinkti partnerystės pagal įstatymą modelį. Siekiama,
kad partnerystės santykiai atsirastų savaime, vyrui ir moteriai faktiškai gyvenant kartu ir turint tikslą suskurti šeiminius
santykius, kad asmenims nereikėtų atlikti jokių papildomų veiksmų (pavyzdţiui, registravimo). Tokiu siūlomu
reguliavimu siekiama ginti partnerystės santykių silpnesnės šalies ir vaikų interesus

2009.10.07

32.2.

Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo
ir įgyvendinimo įstatymo 28
straipsnio pripaţinimo netekusiu
galios ir 50 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.07

32.3.

Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 366 ir 444
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Teisės sistemos
departamentas

2010 05

Lydimasis įstatymo projektas

2009.10.07

33.

Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso pakeitimo
projektas dėl santuokos
nutraukimo ir gyvenimo
skyrium patvirtinimo
notarine tvarka

Teisės sistemos
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - sudaryti galimybę nutraukti santuoką ir patvirtinti gyvenimą skyrium notarine tvarka
2009.07.27
Šiuo metu santuokos nutraukimas ir gyvenimo skyrium patvirtinimas galimas tik teismine tvarka, nepriklausomai nuo
to, ar tarp sutuoktinių yra ginčas, ar sutuoktiniai nori nutraukti santuoką ar patvirtinti gyvenimą skyrium bendru
sutarimu ir tarp jų nėra ginčo dėl santuokos nutraukimo bei gyvenimo skyrium pasekmių (bendro turto pasidalijimo,
tarpusavio išlaikymo, kt.). Toks teisinis reglamentavimas keistinas, siekiant, viena vertus, sudaryti galimybę patiems
sutuoktiniams pasirinkti, ar santuoką nutraukti ir patvirtinti gyvenimą skyrium teisme ar notarine tvarka, kita vertus,
sumaţinti teismams tenkantį darbo krūvį, ypač atsiţvelgiant į tai, kad šiose bylose teismai nesprendţia ginčo, taigi,
neatlieka teismams būdingos ginčų sprendimo funkcijos. Siekiant apsaugoti sutuoktinių nepilnamečių vaikų ir kreditorių
interesus, siūlomas teisinis reglamentavimas įtvirtintų galimybę nutraukti santuoką ar patvirtinti gyvenimą skyrium
notarine tvarka tik tais atvejais, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų ir neturi kreditorių arba kreditoriai nereiškia
pretenzijų dėl sutuoktinių turto pasidalijimo būdo, o notarai būtų įpareigoti tikrinti viešuosius registrus dėl sutuoktinių
kreditorių buvimo ar nebuvimo ir privalėtų patys informuoti kreditorius apie sutuoktinių ketinimus dėl turto pasidalijimo

34.

Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.350,
6.366 ir 6.367 straipsnių
pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas

Teisinių institucijų
departamentas

2010 05

Projekto tikslas - tinkamai įgyvendinti 1997 m. geguţės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EB dėl
Nepateiktas
vartotojų apsaugos susijusios su nuotolinės prekybos sutartinis (įgyvendinimo terminas 2004-05-01). Pateiktas Europos
Bendrijų Komisijos paklausimas dėl atitikties Europos Sąjungos teisei. Europos Bendrijų Komisijai pateiktame
atsakyme paţymėta, kad bus perţiūrėtos Lietuvos nacionalinės teisės aktų nuostatos bei svarstoma galimybė atlikti
atitinkamus pakeitimus bei papildymus. Paţymėtina, kad, nors 2008 m. spalio mėn. Komisija pateikė Pasiūlymą dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių, kuri reglamentuotų ir santykius, susijusius su sutartimis,
sudarytomis ryšio priemonėmis, tačiau tikėtina, kad šios direktyvos svarstymo procesas tęsis gana ilgai. Ši direktyva gali
būti priimta tik apie 2012 – 2013 m., o, esant netinkamam Direktyvos perkėlimui į Lietuvos nacionalinius teisės aktus,
Komisija gali pradėti paţeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Taip pat siekiama suderinti Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir Lietuvos Respublikos nesąţiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas ir atsisakyti
nepagrįstų ribojimų pardavėjų atţvilgiu

35.

36.

35.1.

Lietuvos Respublikos
operatyvinės veiklos
įstatymo 3 ir 17 straipsnių
pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 04

Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 17 straipsnis reglamentuoja įslaptintos operatyvinės bei kitos
įslaptintos informacijos panaudojimą ne operatyvinėje veikloje ir šios informacijos atskleidimą. Tačiau minėtame
straipsnyje nėra detalizuojama, kokiais tikslais įslaptinta informacija gali būti perduodama kitiems asmenims, nėra
apibrėţti pagrindiniai keitimosi įslaptinta informacija principai, nėra įtvirtinta, kokia apimtimi ir kokia informacija gali
būti atskleista ar pateikta ne operatyvinės veiklos subjektui. Toks netikslus reglamentavimas sukelia daug problemų
taikant praktiškai, kuomet tenka spręsti įslaptintos informacijos (jos turinio, apimties) perdavimo ar panaudojimo
klausimus. Todėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektu siekiama sukurti bendrą (unifikuotą) keitimosi įslaptinta (išslaptinta) informacija mechanizmą. Taip pat šiame
projekte apibrėţiama, kokiais tikslais ir kokia tvarka gali būti keičiamasi įslaptinta (išslaptinta) informacija. Apibrėţiami
pagrindiniai keitimosi principai bei subjektai, pateikiamas įslaptintos analitinės informacijos, parengtos operatyvinės
informacijos pagrindu, apibrėţimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, sprendimus dėl galimybės valstybės
paslaptį sudarančią informaciją perduoti kitoms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, su kuriomis nėra sudaryta
tarptautinių sutarčių dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, priima Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija.
Tačiau įstatymas nenustato kas turėtų spręsti šios komisijos priimtų sprendimų teisėtumą ar pagrįstumą. Todėl Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad
Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimai skundţiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektu
siūlomus pakeitimus, būtina papildyti ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, kuriame būtų
nustatyta, kas turi įgaliojimus nagrinėti bylas dėl Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų. Todėl kartu
teikiamas ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir 20 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas, kuriame siūloma nustatyti, kad vienintelė ir galutinė instancija, nagrinėjanti bylas dėl
minėtų sprendimų, yra Lietuvos administracinis teismas. Tai leis uţtikrinti tinkamą, nešališką ir teisingą skundų dėl
Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų nagrinėjimą

2010.01.08

35.2.

Lietuvos Respublikos valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatymo 11
straipsnio papildymo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 04

Projektu siekiama nustatyti, kas turėtų priimti sprendimą dėl Paslapčių koordinavimo komisijos priimtų sprendimų
teisėtumo ar pagrįstumo, kadangi šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
to nenumato

2010.01.08

35.3.

Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos
įstatymo 15 ir 20 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 04

Projektu siūloma nustatyti, kad vienintelė ir galutinė instancija, nagrinėjanti bylas dėl Paslapčių kordinavimo komisijos
priimtų sprendimų sprendimų, yra Lietuvos administracinis teismas. Tai leis uţtikrinti tinkamą, nešališką ir teisingą
skundų dėl Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų nagrinėjimą

2010.01.08

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama laikinai, iki 2010 m. gruodţio 31 d. suvienodinti profesinės karo tarnybos kariams ir tapusiems
laikinai nedarbingais pašauktiems į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos uţduočių vykdymo metu nedirbantiems ir
neturintiems kitų draudiminių pajamų kariams savanoriams ar aktyviojo rezervo kariams laikinojo nedarbingumo metu
mokamos ligos pašalpos dydţius ir mokėjimo sąlygas su nuo 2009 m. geguţės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau vadinama – įstatymas) 9, 10, 14, 21¹, 24 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatyme numatytais ligos pašalpų dydţiais ir mokėjimo sąlygomis

2009.07.24

2009.08.17

2009.10.21

2009.11.04

2009-11-18
(papildomi
komitetai)

36.1. XIP-1279
PR

Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos
organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo 68
straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

36.2.

XIP-1280 PR Tarnybos
Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto pakeitimo
įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama laikinai, iki 2010 m. gruodţio 31 d. suvienodinti profesinės karo tarnybos kariams ir tapusiems
laikinai nedarbingais pašauktiems į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos uţduočių vykdymo metu nedirbantiems ir
neturintiems kitų draudiminių pajamų kariams savanoriams ar aktyviojo rezervo kariams laikinojo nedarbingumo metu
mokamos ligos pašalpos dydţius ir mokėjimo sąlygas su nuo 2009 m. geguţės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau vadinama – įstatymas) 9, 10, 14, 21¹, 24 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatyme numatytais ligos pašalpų dydţiais ir mokėjimo sąlygomis

2009.07.24

2009.08.17

2009.10.21

2009.11.04

2009-11-18
(papildomi
komitetai)

36.3.

XIP-1282 PR Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos statuto 30 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama laikinai, iki 2010 m. gruodţio 31 d. suvienodinti profesinės karo tarnybos kariams ir tapusiems
laikinai nedarbingais pašauktiems į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos uţduočių vykdymo metu nedirbantiems ir
neturintiems kitų draudiminių pajamų kariams savanoriams ar aktyviojo rezervo kariams laikinojo nedarbingumo metu
mokamos ligos pašalpos dydţius ir mokėjimo sąlygas su nuo 2009 m. geguţės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau vadinama – įstatymas) 9, 10, 14, 21¹, 24 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatyme numatytais ligos pašalpų dydţiais ir mokėjimo sąlygomis

2009.07.24

2009.08.17

2009.10.21

2009.11.04

2009-11-18
(papildomi
komitetai)

36.4.

XIP-1283 PR Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo
departamento statuto 43
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 03

Projektu siekiama laikinai, iki 2010 m. gruodţio 31 d. suvienodinti profesinės karo tarnybos kariams ir tapusiems
laikinai nedarbingais pašauktiems į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos uţduočių vykdymo metu nedirbantiems ir
neturintiems kitų draudiminių pajamų kariams savanoriams ar aktyviojo rezervo kariams laikinojo nedarbingumo metu
mokamos ligos pašalpos dydţius ir mokėjimo sąlygas su nuo 2009 m. geguţės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau vadinama – įstatymas) 9, 10, 14, 21¹, 24 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatyme numatytais ligos pašalpų dydţiais ir mokėjimo sąlygomis

2009.07.24

2009.08.17

2009.10.21

2009.11.04

2009-11-18
(papildomi
komitetai)

36.5.

37.

XIP-1284 PR Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos
statuto 41 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

37.1. XIP-768

2010 03

Projektu siekiama laikinai, iki 2010 m. gruodţio 31 d. suvienodinti profesinės karo tarnybos kariams ir tapusiems
laikinai nedarbingais pašauktiems į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos uţduočių vykdymo metu nedirbantiems ir
neturintiems kitų draudiminių pajamų kariams savanoriams ar aktyviojo rezervo kariams laikinojo nedarbingumo metu
mokamos ligos pašalpos dydţius ir mokėjimo sąlygas su nuo 2009 m. geguţės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau vadinama – įstatymas) 9, 10, 14, 21¹, 24 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatyme numatytais ligos pašalpų dydţiais ir mokėjimo sąlygomis

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

2009.07.24

2009.08.17

2009.10.21

2009.11.04

2009-11-18
(papildomi
komitetai)

Projekte yra siūloma įtvirtinti nuostatas dėl naujos įstaigos – Administracinių ir mokestinių ginčų komisijos (toliau
vadinama – Komisija) įsteigimo, sudarymo tvarkos, kompetencijos, veiklos tikslų, be to, įstatymo projekte siūloma
reguliuoti pagrindines veiklos nuostatas ir kitas nuostatas.
Parengtas, atsiţvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Vyriausybės valdymo tobulinimo komisijos
(Saulėlydţio komisijos) siūlymui reorganizuoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją ir Mokestinių ginčų komisiją
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sujungimo būdu į vieną įstaigą prie Teisingumo ministerijos.

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

37.2.

XIP-769 Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijų
įstatymo ir jį keitusių įstatymų
pripaţinimo netekusiais galios
įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

37.3.

XIP-770 Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos
įstatymo 18, 19, 26, 27, 28, 29,
30, 31 straipsnių pakeitimo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

37.4.

XIP-771 Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo
įstatymo 147, 149, 151, 152, 153,
154, 156, 157, 158, 159, 160 ir
165 straipsnių pakeitimo bei 148,
155 ir 169 straipsnių pripaţinimo
netekusias galios įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

37.5.

XIP-772 Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės
pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymo priedėlio IV skirsnio
pakeitimo įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

37.6.

XIP-773 Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės
pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymo priedėlio pakeitimo
įstatymo 2 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

2010 06

Lydimasis įstatymo projektas

2009.06.17

2009.09.17

2009-10-21
(klausymai
TTK)

38.

39.

Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų
komisijų įstatymo projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

ES

Lietuvos Respublikos
teisėjams nesumokėtos
darbo uţmokesčio dalies
grąţinimo įstatymo
pakeitimo įstatymas

Teisinio atstovavimo 2010 06
skyrius

Lietuvos Respublikos
baudţiamojo kodekso 27,
97, 230 straipsnių pakeitimo
ir papildymo bei priedo
papildymo įstatymo
projektas

Administracinės ir
baudţiamosios
justicijos
departamentas

Galima teikti Seimo rudens sesijai
2010 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nenumatyta lėšų
Nepateiktas
grąţinti teisėjams nesumokėtą darbo uţmokesčio dalį kaip numato įstatymas ir teismų sprendimai. Ši problema gali būti
išspręsta patikslinus 2010 metų valstybės biudţetą, tačiau nepavykus to padaryti, tektų priimti įsttatymo pakeitimo
projektą ir nukelti teisėjams nesumokėtos darbo uţmokesčio dalies grąţinimą vėlesniam terminui.

Projekto tikslas - įgyvendinti 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2008/675/TVR dėl atsiţvelgimo į
apkaltinamuosius nuosprendţius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudţiamosiose bylose bei uţtikrinti kitų
Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi.
Įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2009-2010 metų priemonių plano (Ţin., 2009,
Nr. 60-2346) 44 priemonę (Tobulinti Lietuvos Respublikos baudţiamajame kodekse įtvirtintą valstybės tarnautojo ir
jam prilyginamo asmens sampratą, siekiant uţtikrinti sisteminį teisės normų suderinamumą)

2009.07.24

40.

Lietuvos Respublikos ţalos,
atsiradusios dėl valdţios
institucijų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo ir
atstovavimo valstybei
įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo
projektas

Atstovavimo
2010 06
Europos Ţmogaus
Teisių Teisme skyrius

Projekto tikslas - išsamiau reglamentuoti Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą. Pastebėtina, kad
Nepateiktas
Teismo sprendimų vykdymas tais atvejais, kai yra reikalinga imtis tam tikrų individualiųjų priemonių, nesusijusių su
teisingo atlyginimo sumokėjimu, ar atitinkamų bendrųjų priemonių, šiuo metu nėra reglamentuojamas jokiuose kituose
nacionaliniuose teisės aktuose. Dėl minėtos teisės spragos galiojančiame teisiniame reguliavime neuţtikrinamas
efektyvus Teismo priimtų sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymas, taip pat ribojamos Atstovo galimybes veiksmingai
vykdyti jam priskirtas funkcijas Teismo sprendimų vykdymo srityje.

41.

Labdaros ir paramos
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – projektu siekiama tobulinti veikiantį teisinį reguliavimą

Nepateiktas

Valstybės ir savivaldybių
specialiųjų programų,
finansuojamų iš valstybės ir
savivaldybių biudţetų, lėšų
nevyriausybinėms organizacijoms
skyrimo ir kontrolės įstatymo
projektas
Labdaros ir paramos fondų
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas
Asociacijų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – projektu siekiama sudaryti prielaidas nustatyti valstybės ir savivaldybių finansuojamos
nevyriausybinių organizacijų veiklos vertinimo, atskaitomybės bei viešumo principus; įtvirtinti, kad valstybės ir
savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys negalėtų naudotis nevyriausybinėms organizacijoms skiriamomis lėšomis.
Siūloma, kad vykdomos programos turėtų būti skiriamos išimtinai nevyriausybinėms organizacijoms, t.y. juridiniams
asmenims, kurių dalyvis nėra valstybė

Nepateiktas

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – supaprastinti labdaros ir paramos fondų steigimo ir registravimo procesą, kartu sumaţinant steigimo
sąnaudas. Siūloma supaprastinti steigimo procesą sudarant galimybę steigimo dokumentus pildyti pavyzdinėse formose

Nepateiktas

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – supaprastinti asociacijų steigimo ir registravimo procesą, kartu sumaţinant steigimo sąnaudas.
Siūloma supaprastinti steigimo procesą sudarant galimybę steigimo dokumentus pildyti pavyzdinėse formose.
Atsiţvelgiant į tai, kad daţnai asociacijas sudaro nemaţas narių skaičius, tikslinga atsisakyti formalaus reikalavimo
asociacijoms kasmet rinktis į visuotinį narių susirinkimą tik patvirtinti asociacijos veiklos ataskaitos.

Nepateiktas

Neliečiamojo kapitalo fondų
įstatymo projektas

Registrų
departamentas

2010 06

Projekto tikslas – sukurti naujas nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybes, pritraukti daugiau lėšų ir Nepateiktas
jas efektyviau panaudoti, uţtikrinti nuolatinį nevyriausybinių organizacijų projektų ir veiklos finansavimą. Siūloma
nustatyti, kad labdaros ir paramos fondas turi teisę investuoti jam perduotas ir nuo labdaros ir paramos fondo kitų lėšų
atskirtas lėšas

42.

43.

44.

45.

! – ypač skubus projektas;
* - projektas, pateiktas 2009 m. Seimo rudens sesijai, bet nesvarstytas;
ES - projektas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje;
PR – projektas, susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetų įgyvendinimu.

