TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS VYRIAUSYBĖJE

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI (IR VISOS JŲ VERSIJOS) REGISTRUOJAMI
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE

VYRIAUSYBĖS PASITARIMAS

Svarbiausieji klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali
būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose, taip pat klausimai, dėl kurių kilusių nesutarimų nepavyko išspręsti.
Vyriausybės pasitarimuose svarstomi ir priimami
Vyriausybės sprendimai ir rezoliucijos, taip pat gali būti
svarstomos prioritetinės teisėkūros iniciatyvos.

VYRIAUSYBĖS POSĖDIS

Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių)
pasitarime (MAP) ir (ar) Vyriausybės pasitarime suderinti
klausimai svarstomi Vyriausybės posėdyje. Vyriausybės
nutarimai priimami Vyriausybės narių balsų dauguma.
Klausimai skirstomi į dvi dalis: A dalis – klausimai, kurių
nereikia plačiau svarstyti, B dalis – plačiau svarstytini
klausimai.

VYRIAUSYBĖS PASITARIMO IR VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

Vyriausybės kancleris teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl
Vyriausybės pasitarimo ir posėdžio darbotvarkių sudarymo. Ministras
Pirmininkas nustato Vyriausybės pasitarimo ir Vyriausybės posėdžio
datą ir laiką.

Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo
medžiaga pateikiama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas
iki Vyriausybės pasitarimo.

Vyriausybės posėdžio darbotvarkė kartu su posėdžio
medžiaga pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas
iki Vyriausybės posėdžio.

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ ĮTRAUKIMAS Į VYRIAUSYBĖS
PASITARIMŲ DARBOTVARKĘ

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ ĮTRAUKIMAS Į VYRIAUSYBĖS
POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĘ

Dėl skubaus teisės akto projekto ministras ne mažiau kaip
prieš 2 valandas iki Vyriausybės pasitarimo kreipiasi į
Ministrą Pirmininką dėl klausimo įtraukimo į Vyriausybės
pasitarimo darbotvark

Ministras Pirmininkas turi teisę per posėdį pasiūlyti
įtraukti naujų klausimų, taip pat ministras turi teisę, prieš
pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, kreiptis į
Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti naują klausimą į
Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.

VYRIAUSYBĖS PASITARIMUS IR VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIUS KVIEČIA IR JIEMS
PIRMININKAUJA MINISTRAS PIRMININKAS

Vyriausybės pasitarimuose ir ir Vyriausybės posėdžiuose dalyvauja
Vyriausybės nariai.

Kiti Vyriausybės pasitarimo dalyviai - Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, kiti
Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas,
Vyriausybės kanceliarijos padalinių valstybės tarnautojai,
Europos teisės departamento generalinis direktorius, į
Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę įrašyti asmenys, taip
pat kiti asmenys Ministro Pirminko ar ministrų kvietimu.

Kiti Vyriausybės posėdžio dalyviai - asmenys, kuriems teisę
dalyvauti suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti
įstatymai, Europos teisės departamento generalinis direktorius, teisės aktų projektų rengėjai, į darbotvarkę įrašyti
asmenys, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, taip pat kiti asmenys Ministro
Pirmininko ar ministrų kvietimu.

Redagavimas. Sprendimų ir rezoliucijų, priimamų
Vyriausybės pasitarime, projektai, prieš Vyriausybės
pasitarimą perduodami suredaguoti.

Redagavimas. Į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įtraukti
teisės aktų projektai perduodami suredaguoti. Suredaguoti teisės aktų projektai derinami su projektų rengėjais.

VYRIAUSYBĖS PASITARIMAI IR VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIAI PROTOKOLUOJAMI

Protokolus pasirašo Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės pasitarimų protokolai skelbiami Vyriausybės
kanceliarijos dokumentų mainavietėje.

Vyriausybės posėdžių protokolai skelbiami Vyriausybės
interneto svetainėje.

