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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO I PUSMEČIO PAŽANGOS ATASKAITA
I. EKONOMIKOS AUGIMAS, UŽIMTUMO IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS
Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas užtikrinant aukštą investavimo lygį, ypač į regionus,
ir modernizuojant pramonę
Paryžiuje 2015 m. birželio 3–4 d. vykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) Ministrų Tarybos susitikime Lietuva oficialiai pakviesta pradėti stojimo į
EBPO procesą. Lietuvos narystė EBPO, vienijančioje 34 aukšto ekonominio išsivystymo valstybes,
didins Lietuvos konkurencingumą, patrauklumą užsienio investuotojams, užtikrins valdymo reformas,
sudarys sąlygas augti ekonomikai, valstybės ir jos piliečių gerovei. Derybos dėl narystės EBPO gali
trukti iki 3 metų.
Pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų veiksmų programas 2015 m.
I pusmečio pabaigoje buvo vykdomi ar baigti įgyvendinti 8 323 projektai, kurių bendra vertė –
8,9 mlrd. eurų. Projektams paskirstytos visos 2007–2013 metų veiksmų programose numatytos
ES lėšos, o investuota ir pripažinta tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai – 93 proc. ES
lėšų. Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2015 m. pabaigos.
Valstybės biudžete 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų veiksmų programai įgyvendinti
2015 metais numatyta beveik 526 mln.
1
eurų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
1
Iki 2015 m. I pusmečio pabaigos
1
suderintos 99 priemonės (iš jų
55 priemonės
patvirtintos),
joms
1
paskirstyta 3,8 mlrd. eurų, t. y. 56 proc.
veiksmų programai 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu skirtų ES
fondų lėšų.
1
Per šį ataskaitinį laikotarpį pritraukta
6
12 investicijų projektų, pagal juos
1
numatoma sukurti 1 326 naujas darbo
vietas (2014 m. I pusmetį – 13 investicijų
projektų, kuriuos įgyvendinus bus sukurtos
1 423 darbo vietos). Pagal teritorinį projektų
1 pav. Teritorinis investicijų projektų paskirstymas
Šaltinis – Ūkio ministerija

pasiskirstymą 6 projektus iš 12 pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų projektų, pagal kuriuos
numatoma sukurti 465 darbo vietas, planuojama įgyvendinti Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose,
Klaipėdoje, Pabradėje ir Naujojoje Akmenėje, kitus 6 projektus – Vilniuje (vienas projektas
priskirtinas prie sumanios specializacijos krypties – pagal jį bus sukurtos 25 darbo vietos).
Siekiant supaprastinti elektros įvedimą naujiems vartotojams, sujungtos procedūros – nuo šiol
vienu metu išduodami visi reikiami dokumentai prisijungti prie skirstomųjų elektros tinklų. Naujo
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vartotojo prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų trukmė sutrumpėjo vidutiniškai dviem dienomis.
Pakeitimai ne tik sudarys sąlygas verslui greičiau ir patogiau prisijungti prie skirstomųjų elektros
tinklų, bet ir turėtų pagerinti Pasaulio banko „Doing Business“ prisijungimo prie elektros tinklų
reitingą.
Organizuotos 44 verslo misijos į užsienio valstybes (Gruziją, Jungtinius Arabų Emyratus,
Japoniją, Jungtinę Karalystę, Belgiją, Turkiją, Vokietiją, Egiptą, Izraelį, Pietų Korėją, Kiniją, Libaną,
Olandiją, Azerbaidžaną, Prancūziją), aukštų pareigūnų ekonominės diplomatijos vizitai, surengti
seminarai Lietuvos verslui apie verslo plėtros galimybes Indijoje ir Nepale. Siekiant paskatinti įmones
ieškoti naujų užsienio rinkų, organizuoti eksporto klubai, kurių metu pristatytos eksporto plėtros
galimybes Vokietijoje, Brazilijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Saudo Arabijoje.
2015 m. birželio 8–10 d. organizuotas darbo vizitas Japonijoje, skirtas dvišaliams ekonominiams
santykiams, bendradarbiavimo stiprinimui energetikos ir transporto srityse, Japonijos investicijų
pritraukimui į Lietuvą. Osakoje ir Tokijuje surengtuose seminaruose atkreiptas dėmesys į gerai
išplėtotą Lietuvos transporto infrastruktūrą, pirmiausia į Klaipėdos uostą – tai puikios galimybės
Japonijos gamintojams per Lietuvą pasiekti ES ir kitų aplinkinių valstybių rinkas.
Dėl gyvūninių maisto produktų eksporto per 2015 m. I pusmetį Lietuvoje priimtos 3 šalių
(Maroko, Japonijos ir Egipto) ekspertų delegacijos, vertinusios Lietuvoje vykdomos valstybinės
maisto ir veterinarinės kontrolės efektyvumą bei įmonių pasirengimą eksportuoti produkciją. Vykdant
derybas dėl gyvūninių maisto produktų eksporto su Jungtiniais Arabų Emyratais, paruošti klausimynai
dėl jautienos ir jos produktų eksporto, su Pietų Korėja – dėl paukštienos ir paukštienos produktų
eksporto, Kinijai pateiktas užpildytas klausimynas dėl gyvų galvijų eksporto. Derybos sėkmingai
užbaigtos ir veterinariniai sanitariniai eksporto sertifikatai suderinti su 7 valstybėmis (Bosnija ir
Hercegovina, Kosovu, Juodkalnija, Argentina, Honkongu, Egiptu ir Tunisu).
Lietuvos įmonės dalyvavo 23 tarptautinėse parodose ir mugėse: „Reiselivsmessen Oslo“,
„Playtime Paris 2015“ „Balttour 2015“. „Stockholm Furniture & Light Fair“, „EcoBuild 2016“,
„Meeting Point – Vilnius“, „AUTOMEC 2015“, „Biomed 2015“, „Midem“, „Bio International
Convention 2015“, „Laser World of Photonics 2015“, „Intersolar Europe 2015“, „Global Automotive
Components and Suppliers Expo“, Interior Life style TokyoPer, „Gulfood 2015“, „Biofach 2015“,
„Foodex Japan 2015“, „World Food Uzbekistan 2015“, „SIAL CHINA 2015“, „PLMA
INTERNATIONAL 2015“, „World Food Azerbaijan 2015“, „FMI Connect 2015“, pasaulinėje
parodoje maisto tema „EXPO 2015“ Italijoje.
Siekdama tapti naujojo Šilko kelio tranzito grandinės dalimi ir tam naudoti savo transporto ir
logistikos potencialą (Klaipėdos jūrų uostą, geležinkelius, konteinerinius traukinius „Vikingas“,
„Saulė“, Kauno ir Klaipėdos laisvų ekonominių zonų, Vilniaus ir Kauno intermodalinius terminalus,
oro uostus ir kitus objektus) Lietuva per vizitus, konsultacijas, susitikimus ir verslo forumus prisistatė
kaip patikima ir perspektyvi transporto koridoriaus su Azija plėtros partnerė.
Nuosekliai dirbta, kad į „Rail Baltica“ projektą būtų įtraukta Lenkija: per 2015 m. birželio 22 d.
Rygoje surengtas Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dienas Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Suomijos transporto ministrai ir Europos Komisija pasirašė projekto „Rail Baltica“ plėtros
deklaraciją. Lietuvai itin svarbu, kad šią deklaraciją pasirašiusi Lenkija įsipareigojo modernizuoti
atkarpos Bialystokas–Lietuvos Respublikos valstybės siena geležinkelio vėžę ir ateityje statyti
greituminę vėžę iki Varšuvos.
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Įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, baigti rangos darbai geležinkelio linijoje Marijampolė–
Kazlų Rūda, linijoje Šeštokai–Marijampolė atlikta 92 proc. darbų, linijoje Kazlų Rūda–Kaunas –
98 proc. darbų.
Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje įrengta nauja krantinė Nr. 144, kuri leis pritraukti naujų
krovinių ir skatins tolesnes permainas tarptautinės jūrų perkėlos teritorijoje. Pastatytos krantinės
ilgis – 469 metrai, iki jos nutiesta 931 metras geležinkelio kelių, prie krantinės esantis 11 metrų gylis
leis priimti vidutinės talpos laivus. Klaipėdos uoste nebelieka kliūčių šią teritoriją naudoti įvairiai
komercinei veiklai – perkėlusi portalinius kranus, bendrovė krantinę pritaikė generalinių, verstinių ir
birių krovinių krovai.
Vėluojama atrinkti projektus ir kartu su savivaldybėmis pradėti įgyvendinti patvirtintas
5 didžiųjų miestų integruotas teritorijų plėtros programas. Atliekant šį darbą, patvirtintas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos šios priemonės
įgyvendinimo planas. Parengtas finansavimo sąlygų aprašo projektas artimiausiu metu bus
teikiamas derinti Finansų ministerijai (Vidaus reikalų ministerija).
Nepradėtos kartu su savivaldybėmis įgyvendinti 10 regionų tikslinėmis teritorijomis
pripažintuose mažuose ir vidutiniuose miestuose (savivaldybių centruose ir miestuose
nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) integruotos teritorijų plėtros programos. Šiuo metu rengiamas 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos šios priemonės įgyvendinimo
planas (Vidaus reikalų ministerija).
Nedarbo (ypač struktūrinio) mažinimas ir socialinės įtraukties didinimas
Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2015 m. liepos 1 d. teritorinėse darbo biržose registruota
153,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų ir jie sudarė 8,5 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų
(2014 m. liepos 1 d. registruota 156,6 tūkst. darbo neturinčių asmenų ir jie sudarė 8,6 proc. šalies
darbingo amžiaus gyventojų). Bedarbių, jaunesnių kaip 30 metų, registruota 26,8 tūkst., iš jų
12,7 tūkst. – iki 25 metų (2014 m. liepos 1 d. registruota 26,6 tūkst. jaunuolių iki 29 metų, iš jų
12,5 tūkst. – iki 25 metų).
Per šių metų sausio – birželio mėnesius į teritorines darbo biržas ieškodami darbo kreipėsi
42,7 tūkst. jaunų asmenų iki 29 metų, iš jų 27,9 tūkst. (apie 65 proc.) įdarbinta, o 11,6 tūkst. dalyvavo
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 3,7 tūkst. jaunuolių,
4 015 jauniems bedarbiams sudarytos galimybės praktinius įgūdžius įgyti tikroje darbo vietoje.
Kvalifikaciją įgijo ir persikvalifikavo 468 ilgalaikiai bedarbiai ir 573 asmenys nedirbę 2 metus ir
ilgiau, į profesinį mokymą įgyti kvalifikacijos nusiųstas 2 671 nekvalifikuotas bedarbis.
Per 2015 metus planuojama įgyvendinti 96 vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, pagal
kuriuos numatyta įsteigti 394 naujas darbo vietas. Projektai, skirti naujoms darbo vietoms kurti
teritorijose, kuriose bedarbių daugiau negu vidutiniškai šalyje, įgyvendinami 39 savivaldybėse, iš jų
7 projektai – įvairių savivaldybių 11 seniūnijų teritorijose.
Toliau plėtojamos integralios pagalbos (socialinių paslaugų ir slaugos) asmens namuose
paslaugos, 21 savivaldybėje įgyvendinami bandomieji projektai: telkiamos mobilios slaugos ir
socialinių paslaugų specialistų komandos, konsultuojančios artimuosius, prižiūrinčius savo šeimos
narius – neįgalius ar senyvo amžiaus artimuosius. Nuo projektų vykdymo pradžios (2013 m.) integrali
pagalba suteikta 1 280 asmenų (t. y. net 49 proc. daugiau nei numatyta pradedant projektus,
konsultuotas 1 161 asmuo, t. y. 35 proc. daugiau negu planuota). Finansuojami 428 konkurso būdu
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atrinkti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 60 savivaldybių
(4,5 proc. daugiau nei 2014 m.), kuriuos įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos srityje
veikiančios organizacijos.
Parengtas Užimtumo įstatymo projektas, kuriame siūloma pateikti suklasifikuotas užimtumo
formas, nustatyti prioritetinį ir kompleksinį aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį
ir praplėsti bedarbių mokymosi ir praktikos darbo vietoje galimybes. Individualių ir efektyvesnių
priemonių taikymas padės į darbo rinką greičiau integruoti vyresnio amžiaus, nekvalifikuotus ir
ilgalaikius bedarbius. Be to, parengtas ir Darbo kodekso pakeitimo įstatymo projektas, kuriame
siūloma daugiau darbo sutarčių rūšių, pvz., darbo vietos dalijimosi sutartis, kuri leistų vyresniems
žmonėms ilgiau likti darbo rinkoje, o jaunesniems – perimti vyresniųjų patirtį arba darbo vieta dalytis
vaikus auginantiems ar besimokantiems asmenims. Siūlomas ir lankstesnis darbo laiko
reglamentavimas – suteikiama galimybė nustatyti darbuotojui lankstų darbo grafiką arba sulygti dėl
individualaus darbo laiko režimo ir panašiai.
Stengtasi, kad profesinis mokymas taptų dar prieinamesnis ir lankstesnis, ypač
nekvalifikuotiems darbuotojams ar asmenims, siekiantiems patobulinti turimą kvalifikaciją.
Bendradarbiaujant su darbdaviais, patobulintas Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir
įteisinimo tvarkos aprašas – kvalifikacijos įgijimo procesas suskaidytas į modulius – galima
sutrumpinti mokymosi laiką įteisinus jau turimas žinias ir kompetencijas, pratęsti pradėtą mokymąsi
po pertraukos toje pačioje ar kitoje profesinio mokymo įstaigoje. Darbdaviai ir teritorinės darbo biržos
taip pat gali naudotis atskirais formaliojo profesinio mokymo moduliais, nes tai leidžia efektyviau
planuoti laiką asmenims, kurie tobulina kvalifikaciją. Per 2014–2015 metus parengtos ir aprobuotos
36 modulinės profesinio mokymo programos, iš jų 17 programų šiais metais įregistruota Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
Supaprastintos kompetencijų įvertinimo procedūros, nustatytos neformaliuoju ir savišvietos
būdais įgytų kompetencijų formalizavimo galimybės (patikslintas Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkos aprašas).
Atnaujintas Formaliojo profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžta
pameistrio samprata ir nustatyta, kaip organizuojamas mokymas pameistrystės forma. Nuo 2014 m.
pameistrystės organizavimo forma išbandoma Vilniaus Jeruzalės, Vilniaus Žirmūnų, Panevėžio,
Šiaulių darbo rinkos mokymo ir Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centruose įgyvendinant
projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“. Iš viso nuo
2014 m. apmokyta 1 120 asmenų, iš jų per 2015 m. I pusmetį – 320 asmenų. Net 98 proc.
pameistrystės būdu apmokytų asmenų šiuo metu yra įsidarbinę.
Atnaujintos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės, kurių pagrindu
supaprastinta leidimų vykdyti profesinį mokymą išdavimo tvarka (dėl to licencijos gavimo laikas
sutrumpėja 3 kartus – iki 30 dienų, įgyti licenciją gali ne tik Lietuvoje, bet ir ES gyvenantys fiziniai
asmenys).
Neatliktas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų grupių susiejimo su studijų ir
mokymo programomis ekspertinis testavimas ir vertinimas, nes dėl užsitęsusių viešųjų
pirkimų procedūrų vėluojama susieti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupius su
studijų ir mokymo programomis (Ūkio ministerija).

5
Informacinių išteklių infrastruktūros optimizavimas
Vyriausybė 2015 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimą dėl valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimo ir nuotolinės kompiuterijos informacinių technologijų paslaugų
sukūrimo. Už valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą, šio proceso
koordinavimą, taip pat tolesnės valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros koordinavimą
atsakinga paskirta Susisiekimo ministerija. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos paskirtas atsakingu už valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
konsolidavimo priežiūrą ir naudojimosi šiais ištekliais koordinavimą.
Sukurta daugiafunkcė valstybės informacinė sistema (VINTRA) – kelionių viešuoju transportu
maršruto paieškos ir planavimo elektroninė paslauga, leidžianti keleiviams susiplanuoti kelionės
maršrutą ir gauti aktualią, tikslią ir patikimą kelionės informaciją. Keleiviui bus teikiama informacija
apie visų rūšių transporto (kelių, geležinkelių, vandens ir oro) maršrutus, naudojantis internetu bus
galima planuoti kelionę viešuoju transportu pagal pasirinktus parametrus (maršrutą, transporto rūšį,
išvykimo ir atvykimo laiką, kelionės trukmę, kainą ir kita), gauti suplanuotos kelionės duomenis,
informaciją apie šių duomenų pokyčius ir panašiai.
Vėluojama perkelti į elektroninę erdvę Lietuvos savivaldybių teikiamas ir administruojamas
paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms. Dėl didelės darbų apimties projekto
įgyvendinimas užsitęsė, todėl bendru Vidaus reikalų ministerijos, Centrinės projektų valdymo
agentūros ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos sutarimu
projekto įgyvendinimo terminas pailgintas iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (Vidaus reikalų ministerija).
II. ŠALIES ŪKIO FINANSINIO TVARUMO UŽTIKRINIMAS IR NUOSEKLUS BIUDŽETŲ
PAJAMŲ DIDINIMAS
Šešėlinės ekonomikos mažinimas
Siekdama gerinti pridėtinės vertės mokesčio administravimą, Valstybinė mokesčių inspekcija
atliko daugiau nei 4 100 kontrolės veiksmų (2014 m. I pusmetį – 2 461 kontrolės veiksmą) ir nustatė
beveik 26,6 mln. eurų papildomai mokėtinų sumų (2014 m. I pusmetį – 36,4 mln. eurų).
Dėl muitų teisės aktų pažeidimų Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai sulaikė prekių, kurių
preliminari vertė – 20,257 mln. eurų. Tai beveik 3 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Iš
viso per 2015 m. I pusmetį nustatyti 7 006 pažeidimai. Visų nustatytų pažeidimų, palyginti su
2014 metų tuo pačiu laikotarpiu (nustatyti 7 762 pažeidimai), sumažėjo 10 procentų. Atitinkamai per
ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos muitinė pagal kompetenciją pradėjo 131 ikiteisminį tyrimą
dėl nusikalstamų veikų.
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2 pav. Sulaikytų prekių preliminari vertė, mln. eurų
Šaltinis − Finansų ministerijos duomenys

Valstybinė darbo inspekcija nelegalaus darbo, darbo ir poilsio laiko pažeidimų prevencijos ir
kontrolės klausimais atliko 3 781 inspektavimą, t. y. 39 proc. daugiau nei 2014 m. tuo pačiu
laikotarpiu (2 719 inspektavimų). Patikrinti 3 644 ūkio subjektai (2014 m. – 2 568 ūkio subjektai).
Nustatyti 662 neteisėtai dirbę asmenys (2014 m. – 621 asmuo), dėl kurių surašyti 467 administracinių
teisės pažeidimų protokolai. Nustatyti 272 asmenys, kurie dirbo pažeisdami darbo ir poilsio laiko
režimą ar kuriems nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio dienomis, viršvalandinį ir
naktinį darbą.
Kovos su korupcija stiprinimas
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos nuostatas, Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame
ypač daug dėmesio skiriama valstybės institucijų ir įstaigų veiklos ir sprendimų viešumo užtikrinimui,
korupcijos prevencijos stiprinimui srityse, susijusiose su išskirtinai didele korupcijos rizika: viešųjų
pirkimų, sveikatos priežiūros paslaugų, atliekų tvarkymo, taip pat antikorupciniam visuomenės
švietimui ir sąmoningumo, nepakantumo ugdymui. Be to, daugiau dėmesio nei anksčiau skirta
korupcijos privačiame sektoriuje problemai.
Vyriausybė rekomendavo nurodytoms perkančiosioms organizacijoms viešojo pirkimo sutartyse
nustatyti, kad tiekėjai teiktų tik elektronines sąskaitas. Platesnis elektroninių sąskaitų naudojimas
atliekant viešuosius pirkimus padės pereiti prie visiškai elektroninio viešųjų pirkimų proceso, dėl to
dar labiau skaidrės viešieji pirkimai ir mažės korupcijos apraiškų tikimybių.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų iniciatyva nustatyti
229 neteisėti pinigų siūlymo atvejai, dėl 20 šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai nusikalstamai
veikai – papirkimui nustatyti.
Valstybinio socialinio draudimo sistemos tvarumo užtikrinimas
Siekiant esminių socialinės politikos sistemos pokyčių, Seimui pateikti projektai teisės aktų,
padėsiančių kurti naujas kokybiškas darbo vietas, pagerinsiančių būsimųjų pensininkų, bedarbių
padėtį ir spręsiančių „Sodros“ biudžeto deficito klausimą – praplėsiančių apdraustųjų ratą,
nustatysiančių papildomas socialines garantijas asmenims, kurių jie neturėjo, reglamentuojančių
Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervo sudarymo taisykles ir jo naudojimo tvarką.
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Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte, kuriame
nustatoma, kad pensija susideda iš bendrosios ir individualiosios pensijų dalių, siūloma palaipsniui
pereiti prie bendrosios pensijos dalies finansavimo iš valstybės biudžeto. Numatoma ir nauja
individualios pensijos dalies apskaičiavimo tvarka (įvedama pensijos apskaitos vienetų sistema),
labiau atspindinti asmens mokėtų įmokų sąsają su vėliau skiriama pensija. Darbuotojai matys, kaip jų
mokamos įmokos kaupia jiems pensiją.
Nurodytame projekte siūloma pensijas indeksuoti pagal darbo užmokesčio fondo pokyčius,
atsižvelgiant į šio rodiklio kaitą per trejus praėjusius metus, indeksavimo koeficiento apskaičiavimo
metus ir trejus prognozinius metus. Indeksavimo susiejimas su darbo užmokesčio fondu leistų
atsižvelgti į ekonominę šalies būklę ir įmokų mokėtojų, t. y. apdraustųjų, skaičiaus pokytį.

III. ENERGINIO EFEKTYVUMO IR ENERGETINIO SAUGUMO DIDINIMAS
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų
renovavimas, šilumos ir kitos viešosios infrastruktūros tinklų modernizavimas)
Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 2015 m. I pusmetį baigti
modernizuoti 164 daugiabučiai namai (iš jų 107 namai – koordinuojant Aplinkos ministerijai,
57 namai – Vidaus reikalų ministerijai), parengti ir suderinti 342 daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planai (259 namai − modernizuoti pagal savivaldybių energinio
efektyvumo didinimo programas ir 83 namai − gyventojų iniciatyva).

3 pav. Atnaujintų (modernizuotų) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programą daugiabučių namų skaičius
Šaltinis: Aplinkos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos duomenys

Šiuo metu pagal sudarytas statybos rangos darbų sutartis įgyvendinami 1 262 atnaujinimo
(modernizavimo) projektai, iš kurių 500 projektų numatoma užbaigti 2015 metais. Projektus
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įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkams valstybės biudžeto lėšomis teikiama valstybės
parama – 2015 m. skirta 10,1 mln. eurų, iš jų per I pusmetį panaudota 5,6 mln. eurų (likutis – 4,5 mln.
eurų). Suaktyvėjus daugiabučių namų renovacijai, planuojama, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. iki
2015 m. pabaigos valstybės paramai teikti iš valstybės biudžeto prireiks 16,5 mln. eurų.
Patikrinta, kaip įgyvendinami 278 atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektai,
nustatyti 56 teisės aktų pažeidimai (20,1 proc. visų patikrintų atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų).
Dažniausi pažeidimai: nepranešama apie statybos pradžią, nukrypstama nuo neesminių projektų
sprendinių, statybos techninis prižiūrėtojas neapsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės
draudimu ir panašiai. Be to, nustatyta 10 atvejų, kai modernizuojamuose daugiabučiuose namuose
netinkamai tvarkomos statybos atliekos, apie visus nustatytus pažeidimus informuoti regionų aplinkos
apsaugos departamentai.
Skatinant daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti (atnaujinti) daugiabučius namus ir
formuojant palankią visuomenės nuomonę apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą, teikiama išsami informacija apie paramos teikimo sąlygas ir procedūras. Surengti
32 seminarai gyventojams, jiems atstovaujančioms ir juos vienijančioms organizacijoms, 20 mokymo
renginių bendrojo naudojimo objektų valdytojų kvalifikacijai kelti, suteiktos 973 konsultacijos
nemokama telefono linija. Dažniausia skambinančiųjų į karštąją liniją klausimai su atsakymais
paskelbti interneto svetainėje www.atnaujinkbusta.lt (http://atnaujinkbusta.lt/duk/).
Tolesnis strateginių energetikos projektų įgyvendinimas (tarpvalstybinių elektros jungčių su
Švedija ir Lenkija statyba; aktyvus ES bendro intereso projektų įgyvendinimas, integruojantis į
ES energetikos rinką ir kontinentinės Europos elektros energetikos tinklų sinchroninę zoną)
Jūrmaloje 2015 m. gegužės 28–29 d. įvyko bendras Baltijos energijos rinkos jungčių plano
(BEMIP) aukšto lygio grupės ir ES Baltijos jūros regiono strategijos energetikos politikos srityje
grupės susitikimas. Visos šalys aiškiai pareiškė, kad būtina stiprinti ir plėsti Baltijos regiono
energetikos bendradarbiavimo iniciatyvas, didinti energetinį saugumą ir skatinti atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą. Patvirtintas BEMIP veiksmų planas, kuriame nustatytos 6 prioritetinės
sritys: elektros energijos ir dujų rinkos, energijos tiekimo saugumas, energijos infrastruktūra,
energijos gamyba, atsinaujinanti energija ir energijos vartojimo efektyvumas.
Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija, Vokietija ir Europos Komisijos narys
M. A. Cañete 2015 m. birželio 8 dieną pasirašė savitarpio supratimo memorandumą, kuriuo politiškai
patvirtinti BEMIP reformos rezultatai. Svarbiausias Lietuvos laimėjimas – Baltijos valstybių elektros
tinklų sinchronizavimo su Europos kontinentiniais tinklais iki 2025 m. projektas pripažintas viena iš
BEMIP veiklos užduočių, tam sukurta atskira darbo grupė.
Pradedamas rengti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) Lietuvos Respublikos
teritorijoje specialusis planas. Dujų jungtis su Lenkija strategiškai svarbi visam regionui, nes šį
projektą įgyvendinus Baltijos valstybių ir Suomijos dujų sistemos bus sujungtos su Vakarų Europos
dujotiekių tinklais (apytikslis dujotiekio ilgis – 534 km, iš kurių 177 km – Lietuvos teritorijoje).
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas įtrauktas į Baltijos energijos rinkos jungčių
planą. Be kita ko, Europos Komisija šiam projektui suteikė ES aukščiausią prioritetinį statusą.
Energetikos chartijos ministrų konferencijoje, kuri įvyko 2015 m. gegužės 20 d. Hagoje, Lietuva
ir kitos 65 šalys pasirašė naują deklaraciją dėl Tarptautinės energetikos chartijos, kurios paskirtis –
skleisti ir įgyvendinti atviros rinkos, nediskriminavimo, laisvo energetikos išteklių tranzito ir
investicijų apsaugos principus.
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Atsižvelgiant į geopolitinę padėtį, suaktyvinta veikla, susijusi su kritinės infrastruktūros
apsaugos klausimo aktualizavimu tarptautiniu mastu, ypač NATO Energetinio saugumo
kompetencijos centro veikloje. 2015 m. balandžio mėn. Baltarusija informuota apie Lietuvos 2015 m.
kovo 27 d. pateiktą Orhuso konvencijos komitetui skundą, kad Baltarusija, vykdydama atominės
elektrinės statybos projektą, pažeidė Orhuso konvencijos garantuojamas Lietuvos visuomenės teises
gauti su projektu susijusią aplinkosauginę informaciją ir dalyvauti priimant sprendimus.
Vėluojama pradėti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos servituto sutarčių su žemės
sklypų savininkais sudarymo procesą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Servituto sutarčių
pasirašymo procesą tikimasi pradėti 2015 m. IV ketvirtį (Energetikos ministerija).
Šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune, siekiant gerokai sumažinti šilumos kainas
vartotojams
Vyriausybė patvirtino Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą.
Įgyvendinus programoje numatytus projektus ir priemones, šilumos energijos gamybos kaina Vilniuje
ir Kaune turėtų sumažėti apie 30 proc., palyginti su 2013 metais, o atliekų ir biokuro kogeneracinės
elektrinės patenkintų iki 60 proc. Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos poreikio.
UAB „Lietuvos energija“ 2015 m. gegužės 20 d. su UAB „Fortum Heat Lietuva“ pasirašė
bendradarbiavimo sutartį dėl naujos kogeneracinės jėgainės projekto Kaune plėtojimo. Artimiausiu
metu šios bendrovės turės susitarti dėl būsimo jėgainės komplekso Kaune verslo plano ir suderinti
akcininkų sutartį, kurioje bus tiksliai nustatyta, kokiomis dalimis bendrovės investuos į UAB „Kauno
kogeneracinė jėgainė“ kapitalą. Dėl to susitarus, bus priimtas sprendimas investuoti.
Neparengtas valstybės 2014–2020 metų ES investicinių fondų lėšomis finansuojamų šilumos
ūkio sektoriaus projektų finansavimo sąlygų aprašas. Šiuo metu su Europos Komisijos
Konkurencijos direktoratu derinama valstybės pagalbos Vilniaus kogeneracinei jėgainei statyti
schema (valstybės pagalbos Kauno kogeneracinei jėgainei statyti dokumentai rengiami ir numatoma
juos išsiųsti Europos Komisijai) ir su institucijomis derinamas priemonės įgyvendinimo planas.
Suderinus valstybės pagalbos schemą per 2015 metus (derinama gali būti 6 mėnesius ir ilgiau),
finansavimo sąlygų aprašą numatoma patvirtinti 2016 m. I ketvirtį (Energetikos ministerija).
Neparengti valstybės 2014–2020 metų ES investicinių fondų lėšomis finansuojamų šilumos
ūkio sektoriaus projektų sąrašai, nes neparengtas ir nepatvirtintas finansavimo sąlygų aprašas
(PFSA). Valstybės projektų sąrašus numatoma parengti ir patvirtinti 2016 m. II ketvirtį (Energetikos
ministerija).
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IV. ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS IR SVEIKATINIMO POLITIKOS
ĮGYVENDINIMAS GERINANT ŠIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ
Studijų prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
Šiais metais gerai besimokantiems valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems
studentams padidintas finansavimas už studijas sumokėtai kainai kompensuoti – skirta 86 proc.
daugiau lėšų nei 2014 metais. Padidinus finansavimą, numatoma, kad už studijas sumokėta kaina bus
kompensuojama 10 proc. valstybės nefinansuojamose vietose studijuojančių studentų.
Vyriausybė patvirtino 2015 m. priėmimo į antrosios pakopos ir doktorantūros studijas valstybės
finansuojamų vietų ir studijų stipendijų skaičių. Numatyta, kad šiais metais valstybė finansuos studijas
per 4,5 tūkst. pirmakursių magistrantų ir pusei tūkstančio doktorantų. Magistrantūros ir doktorantūros
studijų finansavimas ir vietų šiose studijose skaičius, palyginti su 2014 m., išliks stabilus. Į valstybės
finansuojamas studijų vietas numatoma priimti 4 446 magistrantus ir 497 doktorantus, 54 asmenims,
įstojusiems į mokamą magistrantūrą, ir 5 asmenims, įstojusiems į mokamą doktorantūrą, bus skirtos
stipendijos studijų kainai padengti.
Didinant tarptautinį konkurencingumą, vykdomos 33 jungtinės studijų programos – 2 ar daugiau
universitetų, dažniausiai iš skirtingų šalių, kartu vykdomos studijų programos. Jungtinių studijų
programų absolventai gauna jungtinį diplomą, 2 (arba 3) skirtingų šalių aukštojo mokslo diplomus
arba diplomą su jungtinės studijų programos baigimo pažymėjimu. Kadangi 2016 m. daugiau dėmesio
bus skiriama ne jungtinių studijų programų didėjimui, bet jų kokybei, šiais metais planuojama
patikslinti jungtinių studijų programų bendruosius reikalavimus.
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas
Baigiama kurti Lietuvos e. sveikatos sistema, kurią sudarys centrinė e. sveikatos informacinė
sistema ir jos posistemės – elektroninis receptas ir medicininiai vaizdai, gydymo įstaigų informacinės
sistemos, teiksiančios duomenis į centrinę sistemą. Elektroninėje sveikatos istorijoje pacientas ir jo
gydytojas matys atliktų tyrimų duomenis, išrašytus receptus, galės užsakyti reikiamas pažymas,
užsiregistruoti į konsultaciją ir panašiai. Sveikatos priežiūros įstaigų sistemos bus pasirengusios teikti
duomenis į centrinę sistemą nuo 2015 m. rudens. Ši naujovė taupys ir medikų, ir pacientų laiką, padės
gauti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas ir iš esmės pakeis sveikatos įstaigų darbą.
Iki šiol šalyje veikė 5 specializuoti sporto medicinos centrai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
ir Panevėžio apskrityse. Siekiant didinti sporto medicinos paslaugų prieinamumą kaimo ir miestelių
vaikams, įsteigta nuotolinė Lietuvos sporto medicinos centro sporto medicinos gydytojo darbo vieta
Utenoje. Nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. specializuotos sporto medicinos paslaugos (pirminis ir
profilaktinis sportuojančių asmenų sveikatos tyrimas, sporto medicinos gydytojo konsultacija,
sportinių traumų gydymas, atsigavimo po fizinių krūvių programų vykdymas ir panašiai) bus
teikiamos ir Utenos apskrities gyventojams, siekiantiems aukštų sportinių rezultatų ar sportą
pasirinkusiems kaip laisvalaikio formą.
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Kultūros prieinamumo didinimas, pritaikant kultūros objektus visuomenės socialinėms ir
ekonominėms reikmėms
Siekiant plėtoti bendrą Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos sistemą ir sukurti
skaitmeninio turinio ilgalaikio išsaugojimo sistemą, patvirtinta Skaitmeninio kultūros paveldo
aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa. Kultūros paveldas bus skaitmeninamas
Lietuvoje koordinuotai, efektyviai naudojant sukurtą skaitmeninimo centrų infrastruktūrą,
suskaitmenintą kultūrinį turinį, skatinant bendradarbiauti įvairias institucijas, kuriančias bendrus
e. sprendinius ir paslaugas.
Nuo 2015 m. balandžio 24 d. Palangos gintaro muziejus lankytojus pasitinka restauruotuose ir
atnaujintuose grafų Tiškevičių rūmuose, kuriuose atkurti istoriniai eksterjerai ir interjerai, įrengtos
naujos aristokratų rūmų menių ir gintaro ekspozicijos, sukurtas Baltijos šalių kultūrinių susitikimų ir
meno renginių centras, įrengtas modernus lankytojų aptarnavimo terminalas ir konferencijų salė.
Muziejus pritaikytas lankytis žmonėms su negalia ir dideliems turistų srautams.
Siekiant lankytojams teikti modernias paslaugas ir kultūros produktus, 21 muziejuje įdiegti arba
diegiami inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįsti
sprendiniai. Pavyzdžiui, Panevėžio kraštotyros muziejuje vyksta edukacinės programos – lankytojai,
naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, gali susipažinti su gamtos paslaptimis, jos įvairove
(Drugelio kelionė po pasaulį: „Išgirsk miško pasaką“; „Augmenijos ir žmogaus bendrystė“ ir
panašiai). Tokie projektai skatina jaunimą dalyvauti pažinimo procese, tobulina kūrybinį jų mąstymą
ir kūrybiškumą. Sudaromos galimybės su muziejų ekspozicijomis susipažinti įvairaus amžiaus ir
specialiųjų poreikių lankytojams su klausos, regos ir kitais sutrikimais, pvz., Lietuvos energetikos
muziejuje žmonėms su regos negalia skirtas interaktyvus maršrutas.

V. EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO IR GYNYBOS POLITIKOS STIPRINIMAS
Glaudesnė sąveika su Europos Sąjungos ir NATO valstybėmis narėmis, glaudesnis
bendradarbiavimas su kaimynais
Vyriausybė 2015 m. birželio 22 d. pritarė Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2015–2020 metų
strateginėms kryptims – dokumentui, skirtam Lietuvos ES politikos nuoseklumui užtikrinti, Lietuvos
pozicijų derinimui tarp skirtingų institucijų, palengvinti besidomintiems Lietuvos ES politika
informuoti.
Nuolat palaikomas aktyvus dialogas su Baltijos ir Šiaurės valstybėmis (NB8), Lenkija,
Vokietija, Jungtine Karalyste ir Prancūzija – organizuojami aukšto lygio dvišaliai susitikimai ir darbo
konsultacijos. Juose aptariami aktualūs dvišaliai politiniai ir ekonominiai klausimai, regioninis
bendradarbiavimas, saugumo būklė.
Lietuva, siekdama bendro ES atsako į trečiųjų šalių vykdomą dezinformacijos ir propagandos
kampaniją, parengė ir išplatino diskusinį dokumentą dėl ES strateginės komunikacijos, kuriame ES
institucijos pakviestos aktyviai kovoti su Rusijos propaganda, pristatytos priemonės ES strateginei
komunikacijai stiprinti. Šis dokumentas sulaukė valstybių narių paramos – 2015 m. gegužės 5–6 d.
Elsinore, Danijoje, susitikę NB8 užsienio reikalų ministrai išreiškė paramą kuriamai naujai Europos
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strateginės komunikacijos iniciatyvai ir išplatino bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad šiuo metu
Rusijos Vyriausybės vykdoma dezinformacijos ir propagandos kampanija menkina nepriklausomos
žiniasklaidos vaidmenį, kuris yra būtina laisvos ir demokratinės Europos gyvavimo sąlyga.
Vertindama grėsmes informaciniam saugumui, Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) įkūrė ES Rytų
strateginės komunikacijos komandą, kuri parengė ir 2015 m. birželio 17 d. valstybėms narėms pristatė
strateginės komunikacijos veiksmų planą.
Aktyviai veikiant ir koordinuojant veiksmus su ES valstybių narių draugų grupe, šalimis
partnerėmis ir EIVT, pasiekta, kad 2015 m. gegužės 21–22 d. Rygoje vykusiame Rytų partnerystės
viršūnių susitikime būtų patvirtintas ES politinis įsipareigojimas Rytų partnerystės politikai. Su
šalimis partnerėmis sutarta koncentruotis ties konkrečiomis priemonėmis, kurios padės sustiprinti
valdymą (taip pat ir reformuojant saugumo sektorių), didins pasitikėjimą tarp valdžios institucijų ir
visuomenių (taip pat ir neutralizuojant neigiamą propagandos poveikį) ir stiprins šalių partnerių
ekonomikas, įvairinant prekybos, transporto ir energetikos jungtis.
Aktyviai dalyvauta formuojant ir įgyvendinant ES Rytų partnerystės politiką. Ypač daug
dėmesio Lietuva skiria politinės ir ekspertinės paramos Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai teikimui
įgyvendinant šių šalių ir ES asociacijos susitarimus. Iki 2015 m. liepos mėn. susitarimus su Gruzija ir
Moldova ratifikavo 23, o su Ukraina – 21 iš 28 ES valstybių narių.
Nuosekliai tęsdama Krymo okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką, Lietuva yra viena
aktyviausių ES valstybių narių, prisidedančių prie bendros ES pozicijos dėl Rusijos išlaikymo,
palaikančių paramos teikimą Ukrainai, taikų konflikto sprendimą, ribojančiųjų priemonių Rusijai
taikymą. Konfliktas Ukrainoje svarstytas 6 Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžiuose, 3 iš jų
sušaukti Lietuvos iniciatyva. Lietuva taip pat deleguoja atstovus į ES ir ESBO misijas Ukrainoje (iš
viso 9 asmenys), be to, nuolat reikalauja išplėsti ESBO Rusijos–Ukrainos pasienio punktų stebėjimo
misiją į visus pasienio punktus. ES Taryba nusprendė iki 2016 m. sausio 31 d. pratęsti ES ekonomines
sankcijas, taikomas prekybai su Rusija konkrečiuose ekonomikos sektoriuose.
Rotacijos pagrindu Lietuvoje toliau dislokuotos JAV pajėgos, II ketvirtį papildomai dislokuoti
Vokietijos ir Portugalijos kontingentai. Šios pajėgos vykdė intensyvų kovinį rengimą su Lietuvos
kariuomenės vienetais, kartu su kitomis sąjungininkėmis ir partnerėmis prisijungė prie tarptautinių
pratybų „Kardo kirtis“, kuriose iš viso dalyvavo daugiau nei 6 tūkst. karių.
Gerinant priimančiosios šalies paramą, su JAV suderinti infrastruktūros darbų, kurie bus
finansuojami iš Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (angl. European Reassurance Initiative,
ERI) lėšų, planai Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje ir Lietuvos kariuomenės poligonuose
Gaižiūnuose ir Pabradėje. Baigti parengiamieji NATO pajėgų integravimo vieneto (angl. NATO Force
Integration Unit, NFIU), koordinuosiančio pasirengimo ir bendrų pratybų veiksmus, steigimo darbai.
JAV patvirtino karinio buvimo regione didinimo planus, numatančius ne tik rotacinių pajėgų, bet ir
sunkiosios ginkluotės elementų dislokavimą.
Toliau teikta parama Ukrainos kariuomenei: humanitarinė pagalba, reabilitacijos paslaugos,
organizuotas karinis rengimas – Lietuvos kariuomenės mokykloje surengti kursai 23 Ukrainos
puskarininkių instruktoriams, Lietuvos karo akademijoje anglų kalbos kursus baigė 4 Ukrainos
karininkai, finansuotos 2 Ukrainos karininkų studijos Baltijos gynybos koledže. Lietuvos kariuomenės
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specialiųjų operacijų pajėgų paramedikai dalyvavo JAV SOP pajėgų Europoje mokymo misijoje,
rengusioje Ukrainos kariuomenės paramedikus.
Toliau buvo įgyvendinamas trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG
projektas – rengtasi pratyboms „Trišalė drąsa 2015“ (angl. Triple Brave 15), vyko mokymai karių,
paskirtų į pareigas LITPOLUKRBRIG štabe Liubline (Lenkija).
Nacionalinių pajėgumų, skirtų kolektyvinei ir valstybės gynybai, stiprinimas, tarptautinių
įsipareigojimų įgyvendinimas, NATO sąjungininkų karinių dalinių ir Aljanso kolektyvinių
pajėgumų nuolatinio buvimo Baltijos regione siekimas
Siekiant sparčiau komplektuoti kariuomenės kovinius vienetus ir formuoti rezervą, priimtas
sprendimas laikinai (2015–2019 m.) atkurti šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir
2015 m. pašaukti 3 000 karo prievolininkų. Pagal sudarytus 6 regioninius karo prievolininkų sąrašus
atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterinėmis programomis ir stebint visuomenės atstovams, atrinkti
36 825 karo prievolininkai, kuriems išsiųsti šaukimo nurodymai. Iki 2015 m. liepos mėn.
2 077 asmenys patys pareiškė norą atlikti karo tarnybą. Pirmieji 1 155 karo prievolininkai tarnybą
pradės kariniuose daliniuose rugpjūtį ir rugsėjį, lapkritį ir gruodį – 1 845 karo prievolininkai.
Siekiant nustatyti naujas socialines garantijas ir lengvatas, persvarstyti su karo prievolės
atlikimu susiję teisės aktai, vykdyti šauktinių aprūpinimo, infrastruktūros parengimo darbai.
Atkuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenės kovinius pajėgumus, buvo vykdomi
modernizacijos projektai, ypač daug dėmesio skirta Sausumos pajėgoms: pradėtos savaeigės artilerijos
įsigijimo procedūros, vykdyti minosvaidžių, prieštankinės ginkluotės, taktinių ryšių ir transporto
priemonių, individualių apsaugos priemonių įsigijimo projektai, visi Sausumos pajėgų vienetai
aprūpinti taikliojo šaulio ginkluote.
Lietuvos kariai tarnavo NATO operacijos „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support) štabuose,
išlaikė Nacionalinės paramos elementą Afganistane, 10 Perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų
modulio (toliau – PRISM) ryšininkų atliko tarnybą šios misijos Ryšių paramos grupėje (angl. Resolute
Support Signal Group). Vienas karys tęsė veiklą NATO vadovaujamos operacijos „Kosovo pajėgos“
(angl. KFOR) Jungtinėje logistinės paramos grupėje, 6 PRISM ryšininkai – KFOR štabe, 7 PRISM
ryšininkai tarnavo NATO oro gynybos vienete Turkijoje. Vienas karininkas tęsė tarnybą ATALANTA
operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje, vienas – pajėgų vadavietėje laive Džibutyje. Toliau
dalyvauta ES karinio mokymo misijoje Malyje. Iki 2015 m. gegužės mėn. joje dalyvavo 4 kariai,
vienas karys misiją baigė. Vienas karys dalyvavo Jungtinių Tautų paramos misijoje Afganistane.
Nuo metų pradžios budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose vykdo Sausumos pajėgų,
Specialiųjų operacijų pajėgų ir Logistikos valdybos vienetai, ES Šiaurės šalių kovinėje grupėje –
pėstininkų būrys, štabo karininkai ir paramą teikiantys specialistai. NATO vyriausiojo pajėgų vado
Europoje pavaduotojo prašymu 2015 m. sausio mėn. Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės štabo ir
aprūpinimo laivas „Jotvingis“ dalyvavo NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės
veikloje.
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Vėjo jėgainių poveikiui kompensuoti skirtų radarų (angl. Gap Filler Radar) įsigijimo
procedūros atidėtos, kol vyksta žemės sklypų įteisinimas ir reikiamos infrastruktūros
parengimas (Krašto apsaugos ministerija).
Kibernetinio saugumo stiprinimas
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto
apsaugos ministerijos atlieka Nacionalinio kibernetinio saugumo centro funkcijas. Šiuo metu vykdomi
kibernetinio saugumo techninės įrangos diegimo svarbios informacinės infrastruktūros objektuose
darbai.
Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano projektas suderintas su visomis
atsakingomis institucijomis ir atsižvelgiant į jų pastabas parengta nauja teisės akto
redakcija (Krašto apsaugos ministerija).
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