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Projekto rengėjas: Vyriausybės kanceliarija.
Projekto tikslas: suderinti Vyriausybės ir Seimo darbą planuojant Vyriausybės parengtų
(rengiamų) įstatymų projektų priėmimą Seime.
Esmė:
 atsižvelgiant į planuojamus Vyriausybės darbus, įgyvendinančius Vyriausybės programos
nuostatas, ir kurių įgyvendinimui reikia pakeisti atitinkamus įstatymus, taip pat į teisės aktų
projektų, įgyvendinančių Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas, kuriuos reikia
priimti Seimo pavasario sesijoje, sąrašus, parengtas Vyriausybės nutarimas dėl Seimo II
(pavasario) sesijos darbų programos (toliau – Nutarimo projektas).
 Vyriausybė Seimui siūlo į Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą įtraukti 113 teisės
aktų projektų paketų (atskirų teisės aktų projektų – 290). Iš visų Seimui siūlomų projektų
paketų – 50 paketų yra pateikti Seimui svarstyti ir 64 paketai yra rengiami ir planuojami pateikti
Seimui.
 Į Nutarimo projektą įtraukti:
 64 paketai – įgyvendinantys Vyriausybės programos nuostatas (iš jų 4 paketai
įgyvendina ir Konstitucinio Teismo nutarimus, taip pat 1 paketas susijęs su ES teisės aktų
nuostatų įgyvendinimu);
 43 paketai – susiję su ES teisės perkėlimu ar įgyvendinimu. Iš jų 8 paketai susiję su
jau pradėtomis ES teisės pažeidimo procedūromis ar Europos Komisijos paklausimais
(4 paketai jau pateikti Seimui svarstyti ir 4 paketai dar rengiami Finansų, Socialinės
apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Teisingumo ministerijose);
 6 paketai – įgyvendinantys Konstitucinio Teismo nutarimus, Valstybės kontrolės ir
Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.
Derinimas: Nutarimo projektu siūlomų įtraukti į Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą
projektų sąrašas buvo svarstytas 2021 m. vasario 15 d. ir vasario 23 d. tarpinstituciniuose
pasitarimuose ir patikslintas atsižvelgiant į pasitarimų metu priimtus sprendimus bei pasiūlymus.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlome Nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje
Atsižvelgiant į Seimo Pirmininkės raštą, kuriuo prašoma pateikti Vyriausybės pasiūlymus iki
vasario 24 d., pritarus Nutarimo projektui, jis bus išsiųstas Seimo kanceliarijai.
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