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Seimo veiklos dokumentai prieš šimtmetį 
„VIII. Įstatymų sumanymų svarstymas.

§ 52. Visi įstatymų sumanymai su paaiškinimais ir atatinkama medžiaga įteikiami 

Seimo Prezidiumui raštu.

§ 53. Seimo Prezidiumas skelbia gautus įstatymų sumanymus artimiausio Seimo 

pilnaties posėdžio pradžioje ir, pilnačiui sutinkant, perduoda juos atatinkamoms

komisijoms. <...>

§ 71. Trečiuoju skaitymu priimtieji įstatymai perduodami redaguoti Redakcijos 

Komisijai.

§ 72. Redakcijos Komisijos suredaguotas įstatymo tekstas, Redakcijos Komisijos 

pasiūlymu ar Seimo Prezidiumo nutarimu, gali būti patiektas Seimui patvirtinti.

§ 73. Galutinai suredaguotą įstatymą Seimo Pirmininkas įteikia Respublikos 

Prezidentui paskelbti. <...>

§ 104. Seimo pilnaties posėdžiams rašomi protokolai.

§ 109. Seimo darbams spausdinamos stenogramos.“

Seimo statutas, Vyriausybės žinios, 1924-07-07, Nr. 163-1152



Steigiamojo Seimo raštinė
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Šiandien Seime rengiant dokumentus teisėkūros procese 

naudojamos IS:

• TAIS – Lietuvos Respublikos teisės aktų IS 

• LRS VIS – Lietuvos Respublikos Seimo veiklos IS

• ĮISIS – Įvairialypės informacijos saugojimo IS

• SIPIS – Seimo interneto portalo IS

• TAR – Teisės aktų registras

• e-komitetų aplinka 

• DVS – Dokumentų valdymo sistema 

• SVP – Stenogramų valdymo programa
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Teisės akto kelias: nuo sukūrimo iki išsaugojimo

LRS VIS

Teisės akto projekto 
parengimas ir registravimas

TAIS

ĮISIS

SIPIS

Pateikimas
Seimo posėdyje Svarstymas komiteto (komisijos) 

ir Seimo posėdžiuose

e-komitetų
aplinka

DVS TAIS

Teisės akto priėmimas

Perdavimas saugoti
į Seimo archyvą

Vizavimas ir 
pasirašymas

TAR

Pateikimas oficialiai 
skelbti 

Teisės akto originalo 
parengimas

SIPIS

ĮISIS

SIPIS

ĮISISLRS VIS

TAIS



Organizuojant ir aptarnaujant teisėkūros procesą, 

Seimo kanceliarijoje vidutiniškai per metus: 

užregistruojama apie 1 200 teisės aktų projektų,

sure

parengiama apie 110 Seimo posėdžių, apie 1 200 komitetų ir    

komisijų garso įrašų, protokolų, per 18 000 psl. stenogramų 

parengiama apie 2 000 Teisės departamento, apie 700 

komitetų ir komisijų išvadų, išnagrinėjama apie 4 000 

pasiūlymų dėl teisės aktų projektų

priimama apie 720-790 teisės aktų
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Pasiūlymų dėl teisės aktų projektų teikimas
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Kreipimaisi dėl įstatymų tobulinimo ir taikymo
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Seimo veiklos dokumentų viešinimas: LRS VIS ir SIPIS
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Stenogramų rengimas SVP
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Seimo posėdžių stenogramos prieš šimtmetį ir dabar
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Balsavimo rezultatai
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Teisės aktų oficialus paskelbimas TAR
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Seimo kanceliarijoje vidutiniškai per metus susisteminama:
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Pagrindiniai šiandienos iššūkiai

• LR teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų įgyvendinimas

• suskaitmenintų, vaizdo ir garso dokumentų perkėlimas į 

pažangesnes laikmenas

• dėl technologinių pokyčių laiko sąnaudos ne visada 

mažėja, o klaidų tikimybė kartais netgi didėja
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Ačiū už dėmesį!
https://www.lrs.lt/

https://www.e-tar.lt
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