LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius Tel. (85) 2 39 67 72 Faksas (85) 2 39 64 29 El.p. nacsaukt@lrs.lt
___________________________________________________________________________________________________________

Seimo posėdžių sekretoriatui

2021-08-30 Nr. V-2021Į 2021-06-30 Nr. V-2021-5902

DĖL PASIŪLYMŲ SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMAI
Į Seimo III (rudens) sesijos darbų programą (skirsnio pavadinimas „Nacionalinis saugumas
ir gynyba“) siūlome įtraukti šiuos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, kuriuos svarsto (rengia ar
siūlo svarstyti) Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.
Eil.
Projekto
Nr.
Nr.
1. XIVP-321
2.

XIVP-219 –
XIVP-220

3.

XIVP-312

4.

XIVP-564

5.

XIVP-106 –
XIVP-108

6.
7.

XIVP-673(2)
– XIVP-679
Nereg.

8.

Nereg.

9.

Nereg.

10.

Nereg.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr.
VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132
13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir
lydintis projektas
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo
Nr. VIII-1443 15 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo
Nr. XIII-2895 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 ir 16
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Administracinių nusižengimų kodekso 223,
321, 327, 401, 4131, 558, 560, 579, 589, 620,
621, 644 straipsnių ir priedo pakeitimo
įstatymo projektas ir lydintys projektai
Žvalgybos kontrolieriaus įstatymo projektas ir
lydintys projektai
Lietuvos
Respublikos
civilinio
turto
konfiskavimo
įstatymo
Nr.
XIII-2825
2 straipsnio pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto
pakeitimo projektas
Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23, 24, 37,
38, 45, 51, 64 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas

Seimo nariai

Svarstymo
mėnuo
Rugsėjis

Seimo nariai

Rugsėjis

Seimo nariai

Rugsėjis

LRV

Rugsėjis

LRV

Rugsėjis

Seimo nariai

Spalis

Seimo nariai

Spalis

Seimo nariai

Spalis

LRV

Spalis

Seimo nariai

Lapkritis
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11.

Nereg.

12.

Nereg.

13.

Nereg.

14.

Nereg.

15.

Nereg.

16.

Nereg.

17.

Nereg.

18.

Nereg.

19.

Nereg.

20.

XIVP-708

21.

XIVP-322

Lietuvos
Respublikos
įstatymo
„Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206
pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis
įstatymo projektas
Lietuvos
Respublikos
įstatymo
„Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206
pakeitimo įstatymo projektas
Baudžiamojo kodekso 9, 118 ir 119, 122
straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo
1181 ir 1281 straipsniais įstatymo projektas ir
lydimieji įstatymų projektai
Baudžiamojo proceso kodekso 71, 711, 771,
212, 254, 303 ir 324 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas
Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 pakeitimo
įstatymo projektas
Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr.
VIII-1587 pakeitimo įstatymo projektas
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui
strategijos patvirtinimo“ projektas
Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės
struktūros nustatymo, karių ir Lietuvos
kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų
(išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo
užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės,
kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir
tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus
techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus
patvirtinimo įstatymo (2019-12-19, Nr. XIII–
2709) pakeitimo projektas
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse
operacijose“ projektas
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 21 ir 22
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 29
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

LRV

Lapkritis

Seimo nariai

Lapkritis

Seimo nariai

Lapkritis

Prioritetiniais išskirtume šiuos teisės aktų projektus:
Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Atnaujintos Nacionalinio saugumo strategijos nuostatos leistų
tinkamai ir visapusiškai stiprinti šalies saugumą pasikeitusioje saugumo situacijoje. Projekte
atnaujinti nacionalinio saugumo interesai, apimantys gyvybinius ir pirmaeilius interesus bei
aprašyta saugumo aplinka, įvardijanti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes nacionaliniam
saugumui. Siekiant aiškesnės struktūros ir prioritetų nacionalinio saugumo srityje įvardijimo,
nacionalinio saugumo politikos įgyvendinimo uždaviniai sugrupuoti į tris ramsčius: valstybės
gynyba, valstybės ir piliečių atsparumas bei Lietuvos Respublikos interesus atitinkanti tarptautinės
saugumo aplinka. Atsižvelgiant į saugumo aplinkos pokyčius, atnaujinti ir patikslinti nacionalinio
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saugumo interesų užtikrinimui keliami prioritetai ir uždaviniai, detaliau aprašytas Nacionalinio
saugumo strategijos įgyvendinimas.
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui
strategijos patvirtinimo“ projektas. Projekto tikslas – numatyti pilietinio pasipriešinimo vietą
valstybės gynyboje, piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui tikslus, uždavinius ir jų
įgyvendinimo kryptis, kad pilietinis pasipriešinimas būtų veiksmingas Lietuvos gynybinės galios
elementas ir užtikrintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos piliečių teisės priešintis bet
kam, kas prievarta kėsinasi į šalies nepriklausomybę, jos teritorinį vientisumą ir konstitucinę
santvarką, ir jų teisės bei pareigos ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo įgyvendinimas.
Priėmus nutarimo projektą būtų užtikrintas koordinuotas ir sistemingas piliečių rengimas pilietiniam
pasipriešinimui, įtraukiantis skirtingas valstybės institucijas, asociacijas ir nevyriausybines
organizacijas.
Žvalgybos kontrolieriaus įstatymo projektas ir lydintys projektai. Priėmus projektą būtų
aiškiai reglamentuota nepriklausoma išorinė žvalgybos institucijų veiklos priežiūra ir asmens
duomenų, tvarkomų nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, tvarkymo kontrolė, sudarytos
sąlygos veiksmingai tirti galimus žvalgybos institucijų ir (ar) pareigūnų įstatymų, žmogaus teisių ir
laisvių pažeidimus. Tai leistų sustiprinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą ir padidinti pasitikėjimą
žvalgybos institucijomis.
Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo Nr. XIII-2825 2 straipsnio
pakeitimo įstatymas. Civilinio turto konfiskavimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies papildymas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1891 straipsniu, t. y. numatant galimybę
Civilinio turto konfiskavimo įstatymą taikyti ir tais atvejais, kai asmenys buvo įtariami, kaltinami ar
nuteisti už nusikaltimus numatytus BK 1891 straipsnyje. Pažymėtina, kad dabartiniu metu nutraukus
ikiteisminį tyrimą dėl BK 1891 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos ar priėmus išteisinamąjį
nuosprendį, ir kartu identifikuojant turtą, kuris atitiktų kitas Civilinio turto konfiskavimo įstatyme
nustatytas sąlygas, į tokį turtą, dėl kurio buvo pradėtas baudžiamasis persekiojimas pagal BK 189 1
straipsnį, būtų neįmanoma nukreipti jokios turto konfiskavimo priemonės (BK 72 straipsnyje
numatyto turto konfiskavimo taikyti nebūtų galimybės, nes nebūtų konkrečios nusikalstamos veikos
ir iš jos gauto turto (rezultato), BK 723 numatytas išplėstinis turto konfiskavimas taip pat negalėtų
būti pritaikomas, nes: a) nebūtų apkaltinamojo nuosprendžio b) turtas negalėtų būti siejamas su
konkrečia nusikalstamas veika, kaip iš jos turėtas ar galėtas gauti).

Pagarbiai
Komiteto pirmininkas
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