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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PROJEKTO
Teikiame svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Teikiamu Nutarimo projektu siekiama suderinti Vyriausybės ir Seimo darbą planuojant
Vyriausybei svarbiausių įstatymų projektų parengimą ir priėmimą Seime. Nutarimo projektas parengtas
atsižvelgiant į planuojamus Vyriausybės darbus, įgyvendinančius Vyriausybės programos nuostatas,
ministerijų ir Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupės pateiktus nacionalinių teisės aktų
projektų, įgyvendinančių Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas, sąrašus.
Vyriausybė siūlo Seimui svarstyti 113 teisės aktų projektų paketų, iš kurių Seimui jau pateikta
50 teisės aktų projektų paketų ir 63 paketus dar planuojama parengti ir pateikti Seimui svarstyti.
Nutarimo projekte nurodyti:
- Vyriausybės programos nuostatas įgyvendinantys projektai – 64 teisės aktų projektų paketai,
iš jų 4 paketai įgyvendina ir Konstitucinio Teismo nutarimus, taip pat 1 paketas susijęs su ES
teisės aktų nuostatų įgyvendinimu;
- ES teisės aktų nuostatas įgyvendinantys projektai – 43 teisės aktų projektų paketai;
- Konstitucinio Teismo nutarimus, Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos
rekomendacijas įgyvendinantys projektai – 6 įstatymų projektų paketai.
Projektai, ratifikuojantys tarptautinius susitarimus ir sutartis, nurodomi kaip teisės aktų dėl
tarptautinių sutarčių ratifikavimo projektai ir nedetalizuojami.
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.
Nutarimo projektas paskelbtas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vadovė
Daiva Žaromskytė-Rastenė, (tel. 8 706 63 776, el. p. daiva.zaromskyte@lrv.lt) ir patarėja Asta
Petkevičienė (tel. 8 706 63 944, el. p. asta.petkeviciene@lrv.lt).
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo
II (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas, 39 lapai.
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