INFORMACIJA APIE 2017 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ
UŽREGISTRUOTUS LAIŠKUS
2017 metų lapkričio mėnesį buvo užregistruota – 1 290 laiškų, iš jų 942 – gauti elektroniniu
paštu. Seimo Pirmininkui atsiųsti 184 laiškai. Daugiausia – 194 laiškai – gauti iš Vilniaus miesto
savivaldybės.
Daugiausia kreiptasi dėl Seimo veiklos (259), įstatymų tobulinimo ir taikymo (162),
valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų (107), ūkio (110) klausimų.
Įstatymų tobulinimas
Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“, Priekrantės verslinės ir rekreacinės
žuvininkystės asociacija, „Žuvininkų rūmai“ nepritarė Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17
ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1205. Prašė palikti dabar galiojančią
įstatymo redakciją. „Žuvininkų rūmai“ prašė nustatyti limitus žvejybai valstybiniuose ežeruose ir
tvenkiniuose, ne tik Kuršių mariose. Pareiškėjų manymu, tokiu būdu žvejai verslininkai į rinką
pateiktų daugiau žuvies.
Kultūros ministerija pritarė Seimo nutarimo „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“
projekte Nr. XIIIP-1383 išdėstytiems jubiliejinės sukakties nustatymo principams, prašė įrašyti
nuostatą, kad atmintini metai skelbiami ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki atmintinų metų
pradžios, taip pat pasiūlė papildomus atrankos kriterijus.
Valstybinė kultūros paveldo komisija pateikė Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo Nr. I-733 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.
Investuotojų forumas, UAB koncernas „Achemos grupė“, Lietuvos pramonininkų
konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija ir UAB „EPSO-G“ kreipėsi dėl Strateginę reikšmę
nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-885. Prašė numatyti,
kad nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos galėtų inicijuoti jau sudarytų sandorių patikrą,
t. y. kreiptis į Komisiją dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, kuri nuosavybės
teise priklauso valstybei ar savivaldybei arba kurioje daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų
susirinkime suteikiančių akcijų priklauso valstybei arba savivaldybei.
UAB koncernas „Achemos grupė“ atsiuntė argumentuotus siūlymus, kaip įstatymo projektą
koreguoti ir tikslinti – iš įstatymo projekto priedo išbraukti privačią įmonę „Achema“, kadangi ji
nevykdo veiklos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiuose sektoriuose; numatyti aiškius ir
nediskriminacinius kriterijus dėl įmonių pripažinimo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiomis
įmonėmis; numatyti, kad 13 straipsnis yra taikomas pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms, numatyti konkrečius sandorius, dėl kurių gali būti atlikta
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valdžios institucijų patikra; numatyti aiškią valstybės kompensavimo įmonėms už taikytus
ribojimus ir suvaržymus tvarką; įtvirtinti Komisijos narių asmeninę atsakomybę už priimtus
neteisėtus sprendimus.
Lietuvos verslo konfederacija pateikė pasiūlymus, kad būtų išvengta neproporcingo bei
nepagrįsto nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sudaromų sandorių reguliavimo, kartu
užtikrinant tinkamą balansą tarp privačių subjektų veiklos laisvės bei nacionalinio saugumo
interesų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos nuomone, turi būti nustatyti aiškūs ir konkretūs
kriterijai, tiesiogiai susiję su realia grėsme dėl nacionalinio saugumo interesų apsaugos.
Investuotojų forumas atsiuntė papildomus argumentus dėl įmonių sandorių kontrolės bei
prašė projektą papildyti nuostata, numatančia, kad sandorio patikrinimas gali būti inicijuotas, jei
nuo sandorio sudarymo dienos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.
VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kreipėsi dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo
įstatymo projekto Nr. XIIIP-1244. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovų ir
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ teigimu, reikėtų atsižvelgti, kad nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių veikla nebūtinai sutampa tik su neįgaliųjų integracija, kad pagalba
reikalinga ne tik neįgaliesiems, bet ir kitoms sunkiai integruojamoms grupėms, siūlė išskirti du
naujus punktus – neįgaliųjų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinei integracijai ir
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms
įgyvendinti. VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas projektui nepritarė.
Jaunųjų gydytojų asociacija pateikė pastabas dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2
ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1209. Siūlė didinti Sveikatos apsaugos
ministerijai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus, kurie būtų naudojami gydytojų rezidentų
darbo užmokesčiui.
Lietuvos psichologų sąjunga pritarė Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
Nr. XIIIP-685(2).
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psichologines paslaugas, skatintų psichologų praktinės veiklos reglamentavimą ir atsakomybę,
kvalifikacijos kėlimą bei profesinės etikos laikymąsi.
Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija nepritarė minėtam įstatymo projektui, teigė,
kad reikalavimai licencijai įgyti yra pertekliniai, ribojantys psichologinių paslaugų prieinamumą,
didinantys kainą, skatinantys piktnaudžiavimą bei korupciją.
Jaunųjų psichiatrų asociacija kreipėsi dėl kanapių legalizavimo (Nr. XIIIP-1162-1163),
ragino priimant politinius sprendimus atsižvelgti į žmogaus teisę į sveikatą.
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Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacija pateikė pastabas dėl Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo
įstatymo projekto Nr. XIIIP-1074 ir su juo susijusių įstatymų projektų Nr. XIIIP-1075–XIIIP-1078.
Siūlė įtvirtinti nuostatą, kad socialiniai partneriai yra nacionaliniu lygmeniu veikiančios darbuotojų
ir darbdavių organizacijos bei padidinti į Lietuvos profesinio mokymo tarybas deleguojamą narių
skaičių.
Lietuvos advokatūra nepritarė Civilinio proceso kodekso 306, 3201, 347 ir 350 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-709(2) nuostatai, kad kasacinį skundą surašo advokatas ar
atstovas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, o apeliacinį skundą gali surašyti ir patys
proceso dalyviai ar jų atstovai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą. Atkreipė dėmesį, kad
kasaciniame skunde yra keliami ir nagrinėjami tik teisės klausimai, todėl reikalavimas dalyvauti
advokatui yra pagrįstas, o aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo neturintis asmuo nesugebėtų
tinkamai parengti kasacinio skundo ar įvertinti parengtų procesinių dokumentų.
Turizmo rinkodaros asociacija kreipėsi dėl Turizmo įstatymo Nr. VII-667 pakeitimo
įstatymo projekto Nr. XIIIP-1139. Asociacijos nuomone, Turizmo įstatymo koncepcija ir sandara
įpareigoja vartoti visuotinai priimtas ir bendras turizmo sąvokas bei nustato atitinkamas reguliavimo
normas paslaugų teikėjams. Siūlė suvienodinti įstatymo projekto ir ES Direktyvos 2015/2302 dėl
kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių sąvokas.
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba atsiuntė pasiūlymus dėl Slapto balsavimo
reglamentavimo ir Vietos savivaldos įstatymo tobulinimo. Siūlė įrašyti nuostatą, numatančią, kad
slapto balsavimo metu yra draudžiama kontroliuoti tarybos narių valią, paveikti tarybos nario
apsisprendimą ar valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą. Su balsavimo biuleteniu
draudžiama atlikti veiksmus, kurie galėtų atskleisti balsavimo paslaptį. Siūlė kiekvieną sąmoningai
atskleistą balsą laikyti negaliojančiu, tikslinti slapto balsavimo procedūras, įrašant, kad užpildytas
balsavimo biuletenis yra įdedamas į antspauduotą ir kartu su biuleteniu išduotą voką.
Buvo gauti 22 pasiūlymai dėl 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1227.
Gyventojai kreipėsi dėl Priverstinio gydymo nuo alkoholio ir narkotikų priklausomybės, dėl
Atmintinų dienų, dėl Profesinio mokymo, dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymų
pakeitimų įstatymų projektų. Prašė išaiškinti Reklamos įstatymo nuostatas, prašė nekeisti Žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo.
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