PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1R-289

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
TEISĖKŪROS POLITIKOS GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
ministerija) Teisėkūros politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos
organizavimą.
2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys.
3. Grupės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.
4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, ministerijos nuostatais, teisingumo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio
potvarkiais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5.
Svarbiausi grupės uždaviniai yra:
5.1. dalyvauti kuriant teisės sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir
užtikrinančią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;
5.2. tobulinti teisės sistemos vystymo procesą, siekiant užtikrinti teisės aktų kokybę,
stabilumą ir viešumą;
5.3. dalyvauti formuojant valstybės politiką horizontaliaisiais teisėkūros klausimais
Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų,
rinkimų į Europos Parlamentą (toliau – rinkimai) organizavimo ir vykdymo, pramoninės
nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, civilinės teisės,
civilinio proceso teisės, administracinio proceso teisės ir alternatyvių (neteisminių) ginčų
sprendimo būdų bei teisminių (teisinių) procesų (įskaitant baudžiamąjį procesą, kiek tai susiję su
horizontaliaisiais teisminio proceso reglamentavimo klausimais) srityse ir organizuoti, koordinuoti
bei kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.
6. Grupė, atlikdama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą ir
ministerijos metinį veiklos planą;
6.2. pagal savo kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijų,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso,
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, kitų alternatyvių (neteisminių) ginčų
sprendimo būdus bei teisminius (teisinius) procesus, pramoninės nuosavybės apsaugą, vartotojų
teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą, rinkimus, teisėkūros procesą reglamentuojančių
įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
6.3. pagal savo kompetenciją atlieka teisės aktų stebėseną, analizuoja teisės aktų turinį,
jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų kaitos tarptautines ir regionines tendencijas ir rengia
pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

6.4. analizuoja jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo praktiką, kaupia,
sistemina, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių
ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtų jos kompetencijai, tobulinimo, pagal savo
kompetenciją analizuoja institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų
pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir rengia atsakymus jas pateikusiems asmenims;
6.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka civilinio proceso teisės,
civilinės teisės, administracinio proceso teisės, komercinės teisės, įmonių, darbo teisės, valstybės
tarnybos, socialinio draudimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, aplinkos apsaugos,
teritorijų planavimo ir statybų, viešųjų pirkimų, transporto, intelektinės nuosavybės, finansų,
energetikos, žemės, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sričių ir kitų su grupės
kompetencija susijusių įstatymų koncepcijų, įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kitų su
grupės kompetencija susijusių teisės aktų projektų teisinį vertinimą, ar jie atitinka Lietuvos
Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos
įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus su grupės kompetencija
susijusius teisės aktus, ir rengia dėl jų teisines išvadas;
6.6. ministerijos darbo reglamento nustatytais atvejais vertina kitų ministerijos
administracijos padalinių parengtus įstatymų projektus, kuriais iš esmės keičiamas esamas teisinis
reguliavimas ar įstatymai dėstomi nauja redakcija;
6.7. vertina kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų
atitiktį Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų patvirtinimo“, reikalavimams;
6.8. pagal savo kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos
institucijose nagrinėjamais klausimais, derina ir pristato jas Europos Sąjungos Tarybos darbo
gupių, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose;
6.9. pagal savo kompetenciją nagrinėja ir vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtas
Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito
Europos Sąjungos dokumento, priskirto jos kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;
6.10. pagal savo kompetenciją rengia informaciją ar Lietuvos Respublikos pozicijas
Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Hagos tarptautinės
privatinės teisės konferencijos, kitų tarptautinių organizacijų nagrinėjamais klausimais, prireikus
pristato šią informaciją ar pozicijas tarptautinių organizacijų komitetų ar darbo grupių
posėdžiuose;
6.11. dalyvauja rengiant teisines išvadas dėl valstybės skolinių dokumentų pagal
Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą;
6.12. bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, koordinuoja
Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, Valstybinio patentų biuro veiklą ir teikia
pasiūlymus dėl šių institucijų įgyvendinamų priemonių, siekdama užtikrinti veiksmingą minėtų
institucijų darbą;
6.13. dalyvauja koordinuojant bendradarbiavimą teismų savivaldos, administravimo ir
kitais teismų veiklos klausimais;
6.14. teikia pasiūlymus dėl pramoninės nuosavybės apsaugos organizavimo;
6.15. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant vartotojų teisių apsaugą;
6.16. analizuoja ir (ar) teikia pasiūlymus, kaip galima sumažinti jos kompetencijai
priskirtų teisės aktų sukeliamą administracinę naštą;
6.17. teikia pasiūlymus dėl alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų taikymo;
6.18. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos
padaliniais, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų padaliniais;
6.19. pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
6.20. pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus,
imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
6.21. pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;

6.22. pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia
mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina
teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;
6.23. pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;
6.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo
viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.

III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS
7.
Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
7.1.
pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas
valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;
7.2.
pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistų, suderinusi su jų
vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems grupės
uždaviniams įgyvendinti;
7.3.
teikti pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos
kancleriui dėl grupės veiklos tobulinimo;
7.4.
pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose,
konferencijose, kituose su grupės uždavinių vykdymu susijusiuose renginiuose.
8.
Grupė gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.
IV SKYRIUS
GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9.
Grupei vadovauja grupės vadovas. Grupės vadovas priimamas į valstybės
tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
10.
Grupės valstybės tarnautojai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą
įvykdymą.
11.
Nesant grupės vadovo, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas,
kurio pareigybėje nustatyta grupės vadovo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas pavaduoti
grupės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.

Grupės veiklos organizavimo tvarka keičiama teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________

