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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Socialiai orientuotos rinkos ekonomikos stiprinimas ir kryptingas ekonomikos skatinimas
yra svarbiausias šešioliktosios Vyriausybės prioritetas. Stabilus ekonomikos augimas – tai
nuoseklios konkurencingumo didinimo politikos rezultatas, kurį pasiekėme sutelkę Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir verslo bendruomenės pastangas. Pasitikėjimas
yra ne tik vartojimą skatinantis ir investicijas pritraukiantis veiksnys, bet ir gerovės valstybės
kūrimo pamatas. Indeksai rodo didėjantį verslo ir piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis, o
tai įrodo, kad einame teisinga linkme. Įsiklausome į smulkiųjų verslininkų, investuotojų ir
pramonės atstovų nuomonę ir glaudžiai dirbame kartu, spręsdami aktualiausias problemas ir
nustatydami investavimo į ūkio plėtrą prioritetus.
2016 metais ir toliau kryptingai veiksime siekdami gerinti verslo sąlygas ir mažinti
administracinę naštą, skatinti vidaus investicijas ir pritraukti užsienio investuotojų. Esame tikri,
kad smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos variklių, nes
čia ne tik sukuriama daugiausia darbo vietų, bet ir auginami verslininkai, gebantys konkuruoti
pasaulio rinkose. Todėl kitais metais gerinsime verslo prieinamumą prie finansinių išteklių, ypač
remsime jauną verslą ir suteiksime paramą verslo pradžiai, plėtosime socialinio verslo
koncepciją.
Lietuvoje tendencingai didėjantis užimtumas yra svarbus ekonomikos augimo ir
gerėjančios gyvenimo kokybės veiksnys. 2016 metais nuosekliai tęsime pradėtus darbus ir
įgyvendinsime ambicingos užimtumo didinimo politikos tikslus. Nedarbo problemą sprendžiame
kompleksiškai – ne tik taikome aktyvios darbo rinkos politikos priemones bedarbiams, bet ir
skatiname naujų darbo vietų kūrimą. Nesistengiame kovoti vien tik su socialinių problemų
pasekmėmis, o esame susirūpinę gera socialine šalies sveikata ir valstybės gerove. Į socialinę
politiką nežiūrime fragmentiškai ir neapsiribojame vien socialinėmis išmokomis, suprantame ją
kaip visapusišką pagalbą žmonėms integruotis į visuomenės gyvenimą, stiprinti socialinio
bendravimo, darbo įgūdžius ar įgyti trūkstamą kompetenciją. Mums svarbiausia yra žmogus ir
ilgalaikė jo šeimos gerovė.
Finansinis tvarumas ir kryptingas ribotų valstybės išteklių panaudojimas Europos
Sąjungos ir nacionaliniams strateginiams tikslams pasiekti yra ilgalaikiai nuolatiniai Lietuvos
prioritetai. Todėl tarp ateinančių metų prioritetinių darbų yra bendros viešojo sektoriaus
investicijų ilgalaikio planavimo sistemos sukūrimas. Skatindami ekonomikos augimą, ypatingą
dėmesį skirsime sumaniam Europos Sąjungos fondų investavimui į ilgalaikę pridėtinę vertę
turinčius projektus. Investicijos turėtų ne tik tapti reikšminga paspirtimi verslui ir darbo vietų
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kūrimui, bet ir užtikrinti tvarią socialinę ir ekonominę šalies raidą. Kitais metais itin daug
dėmesio skirsime investicijoms į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas.
Kovai su šešėliu jau pradėjome diegti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, jos
pirmojo etapo diegimo darbai bus baigti 2016 metais. Ši sistema padidins mokesčių
administravimo veiklos efektyvumą, taikomos naujausios informacinės priemonės sumažins
administracinę naštą mokesčių mokėtojams ir kartu sukurs išmaniąsias elektronines paslaugas.
Taip pat ieškosime pažangių būdų spręsti regionų problemas – prioritetą teiksime
integruotoms teritorinėms investicijoms. Suprantame, kad kiekvienas regionas yra išskirtinis, o
visų jų augimas priklauso nuo kompleksinės miesto ir kaimo vietovių plėtros. Taigi investuosime
į socialinės atskirties mažinimo, ekonominės plėtros ir gyvenimo kokybę gerinančias priemones,
įsiklausydami į vietos bendruomenių poreikius ir skatindami jų iniciatyvas. Ypatingą dėmesį
skirsime gausiai tautinių bendrijų gyvenamų savivaldybių socialinei ir ekonominei plėtrai
skatinti.
Energinis efektyvumas ir energetikos sektoriaus nepriklausomumo stiprinimas yra aiškus
Vyriausybės prioritetas. 2016 metais tęsime šilumos ūkio pertvarkos darbus ir prioritetą teiksime
perėjimui prie pigesnio biokuro naudojimo. Ypač daug dėmesio skirsime šilumos ūkio pertvarkai
Vilniuje ir Kaune, siekdami sumažinti vartotojams šilumos kainas. Atsižvelgdami į puikius
renovacijos rezultatus ir poveikį visai ekonomikai, pradėsime visuotinę viešosios paskirties
pastatų renovaciją ir didinsime gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimo mastą.
Toliau įgyvendinsime pokyčius sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Aktualus ir svarbus tebėra viešųjų paslaugų kokybės gerinimo klausimas, ypač vienodos kokybės
paslaugų prieinamumas visuose šalies regionuose ir socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Vyriausybė 2016 metais prioritetą teikia visuomenės dalyvavimui viešajame valdyme aktyviai
įgyvendinsime atviros Vyriausybės koncepciją.
Pasikeitusi tarptautinė ekonominė aplinka ir geopolitinė įtampa nesustabdė šalies ūkio
plėtros. Nors Lietuvos verslas sugebėjo lanksčiai prisitaikyti ir sušvelninti Rusijos embargo
lietuviškoms prekėms poveikį, svarbu toliau dirbti šioje prioritetinėje srityje – sistemingai
persiorientuoti į kitas rinkas, ypač ne maisto produktų srityje. 2016 metais ypatingą dėmesį
skirsime tolesniam Lietuvos eksportuotojų įsitvirtinimui naujose užsienio rinkose, vykdysime
aktyvią politiką, skirtą užsienio rinkoms atverti ir ryšiams su naujais ekonominiais partneriais
užmegzti.
Laikydami NATO kolektyvinę gynybą ir atgrasymą Lietuvos saugumo garantu, toliau
stiprinsime kolektyvinės ir savarankiškos valstybės gynybos pajėgumą. Pagrindinis dėmesys bus
skiriamas kariuomenės vienetų komplektavimui, personalo rezervo rengimui, kariuomenės
modernizavimui įsigyjant ginkluotę ir įrangą, poligonų plėtrai bei paramos teikimui Lietuvoje
dislokuotoms NATO sąjungininkų pajėgoms. Kartu sieksime didesnių Aljanso kolektyvinių
pajėgumų bei NATO sąjungininkų karinių vienetų nuolatinio buvimo Baltijos regione. Taip pat
bus nuosekliai plėtojamos informacinio saugumo ir kibernetinės gynybos sistemos.
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bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). Aktyvi Lietuvos užsienio politika kartu su
Europos Sąjungos ir NATO partneriais, šalies gynybos ir saugumo stiprinimas 2016 metais vis
dar bus prioritetinė sritis, kuriai prireiks ne tik bendro Vyriausybės matymo, bet ir visos šalies
susitelkimo.
I. Stabilus ekonomikos augimas
1.1. Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas, užtikrinant aukštą investavimo lygį.
1.2. Prioritetinių rinkų plėtra, eksporto skatinimas, ekonominės diplomatijos stiprinimas.
1.3. Užimtumo didinimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
1.4. Sumanios specializacijos skatinimas.
1.5. Mokesčių surinkimo gerinimas, išmaniosios mokesčių administravimo sistemos
diegimas.
1.6. Gausiai tautinių bendrijų gyvenamų savivaldybių socialinės ir ekonominės plėtros
skatinimas.
II. Skaidrus, atviras ir efektyvus viešasis valdymas
2.1. Visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimas ir atviros Vyriausybės principų
diegimas.
2.2. Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimas, veiksmingų antikorupcinių
priemonių įgyvendinimas.
2.3. Ūkio subjektų priežiūros institucijų ir kitų įstaigų konsolidavimas.
2.4. Informacinių išteklių valdymo ir centralizuoto valstybės turto valdymo efektyvumo
didinimas, tvarios viešųjų investicijų planavimo ir valdymo sistemos kūrimas.
III. Energinio efektyvumo ir energetinio saugumo didinimas
3.1. Strateginių tarpvalstybinių energetinių projektų įgyvendinimas.
3.2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, renovuojant viešosios paskirties pastatus
ir daugiabučius gyvenamuosius namus.
3.3. Šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune, siekiant sumažinti šilumos kainas
vartotojams.
3.4. Sklandus Ignalinos atominės elektrinės uždarymo procesas, efektyvus lėšų
panaudojimas.
IV. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo didinimas, viešojo saugumo stiprinimas
4.1. Švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo) ir aukštojo
mokslo sistemos kokybės, prieinamumo ir konkurencingumo didinimas.
4.2. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, kultūrinio savitumo ugdymas.
4.3. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas.
4.4. Viešojo saugumo užtikrinimas.
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V. Europos Sąjungos, užsienio politikos ir šalies gynybos ir saugumo stiprinimas
5.1. Integracijos į Europos Sąjungą ir NATO stiprinimas, glaudesnė sąveika su šių
organizacijų valstybėmis narėmis bei kaimyninėmis valstybėmis, Europos Sąjungos Rytų
partnerystės stiprinimas.
5.2. Lietuvos kariuomenės modernizavimas ir personalo komplektavimas rengiant
kolektyvinei ir savarankiškai valstybės gynybai, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas ir
parama NATO sąjungininkų buvimui regione.
5.3. Informacinio ir kibernetinio saugumo didinimas.
5.4. Sklandus pasirengimas Lietuvos narystei EBPO.

––––––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1087

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS LENTELĖ

1.
1.1.

1.1.1.

Prioritetas – Stabilus ekonomikos augimas
Prioritetinės kryptys, svarbiausi darbai ir vertinimo kriterijai
Prioritetinė kryptis
Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas, užtikrinant
aukštą investavimo lygį
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Atsižvelgiant į Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“
I–IV
rodiklio rezultatus, įvertinti verslo sąlygų gerinimo
galimybes ir parengti teisės aktų pakeitimus smulkių
investuotojų apsaugos ir įmonių nemokumo bei kitose po
rodiklio paskelbimo išaiškėjusiose probleminėse srityse

1.1.2.

Parengti Lietuvos institucijų ir įstaigų integruotos veiklos
mechanizmą, kuriame būtų reglamentuotas galimų
investuotojų tikslinėse rinkose pagal konkrečius
ekonomikos sektorius nustatymas, informacinių paketų apie
galimus investuotojus ir veiksmų plano jiems pritraukti
parengimas ir perdavimas Lietuvos Respublikos
diplomatinėms atstovybėms įgyvendinti, galimų
investuotojų anketos naudojimas ir kitos investicijų
pritraukimą skatinančios priemonės ir veiklos

III

1.1.3.

Bendradarbiaujant su perkančiosiomis organizacijomis,
parengti 5 inovatyviųjų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas
Kartu su viešąja įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pritraukti į
gamybos ir paslaugų sritis vidutinės ir aukštos pridėtinės
vertės investicijų projektų, iš kurių bent 5 procentai būtų į
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –
MTEP) sritis
Siekiant įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau – EBPO) pateiktas rekomendacijas dėl
valstybės valdomų įmonių sektoriaus, pakeisti kandidatų į
valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo
tvarką ir parengti valstybės valdomų bendrovių kolegialių
priežiūros ir valdymo struktūrų narių atrankos tvarką

IV

1.1.4.

1.1.5.

I–IV

II

Atsakinga
institucija
Lietuvos
Respublikos
ūkio
ministerija
(toliau – Ūkio
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija
(toliau –
Finansų
ministerija)
Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
užsienio
reikalų
ministerija
(toliau –
Užsienio
reikalų
ministerija)
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija

Ūkio
ministerija
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1.1.6.

Užtikrinti tinkamą 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų
investavimo spartą

I–IV

Finansų
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
(toliau –
Aplinkos
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija
(toliau –
Energetikos
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
kultūros
ministerija
(toliau –
Kultūros
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
(toliau –
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerija
(toliau –
Susisiekimo
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija
(toliau –
Sveikatos
apsaugos
ministerija),
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir
mokslo
ministerija
(toliau –
Švietimo ir
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1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

Užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos veikimą
Sudaryti ne mažiau kaip 2 dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartis, skatinant užsienio valstybių rezidentus
investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu siekiant
užkirsti kelią mokesčių slėpimui
Užtikrinti, kad Lietuvos ekonominiai ir prekybiniai interesai
būtų tinkamai realizuoti ES derybose dėl laisvosios
prekybos susitarimų, ypač su JAV ir Japonija, ir dėl
keliašalio aplinkosaugos prekių susitarimo
Sukurti savivaldybių infrastruktūros plėtros sistemą –
nustatyti savivaldybių gyvenamųjų vietovių infrastruktūros
plėtros valdymo ir reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti
visuomenės poreikius atitinkančią infrastruktūros plėtrą,
nustatyti infrastruktūros plėtros išlaidų kompensavimo
tvarką, infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarką,
reglamentuoti Topografijos ir infrastruktūros informacinės
sistemos veiklą
Pateikti galimų Lietuvos statybų sektoriaus skaitmeninimo
iniciatyvos įgyvendinimo ir finansavimo modelių
alternatyvas
Siekiant užtikrinti vidutinio ir ilgojo laikotarpių Lietuvos
oro uostų investicijų ir veiklos finansavimą, valstybės
kapitalo grąžą ir spartesnį Lietuvos pasiekiamumo augimą
(naujų skrydžių ir oro linijų bendrovių pritraukimą),
parengti Lietuvos oro uostų koncesijos modelį ir paskelbti
konkursą
Įgyvendinti projektą „Rail Baltica 2“ – vykdyti europinės
vėžės geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių
sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimo ir pasirengimo
europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos
valstybių sienos darbus: pradėti geležinkelio ruožų Jiesia–
Rokai (4,3 km), Rokai–Palemonas (7,5 km) ir Palemonas–
Kaunas (8,8 km) rekonstrukciją
Pradėti signalizacijos sistemos (ERTMS) įrengimo darbus
naujoje 1 435 mm pločio vėžės geležinkelio linijoje ruože
Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kaunas („Rail
Baltica 1“)
Didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
konkurencingumą – įrengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūrą konteinerių paskirstymo centrui; rekonstruoti
arba pastatyti 510 metrų krantinių, nutiesti 1 766 metrus
geležinkelio kelių

I–IV
IV

mokslo
ministerija),
Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija
(toliau –
Vidaus reikalų
ministerija)
Finansų
ministerija
Finansų
ministerija

I–IV

Užsienio
reikalų
ministerija

IV

Aplinkos
ministerija

II

Aplinkos
ministerija

II

Susisiekimo
ministerija

I

Susisiekimo
ministerija

III

Susisiekimo
ministerija

III–IV

Susisiekimo
ministerija
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1.1.16.

1.1.17.

R 1.1.1.
R 1.1.2.

R 1.1.3.
R 1.1.4.

R 1.1.5.

R 1.1.6.
R 1.1.7.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Įrengti dinaminio eismo valdymo sistemą valstybinės
reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda
ruože Vilnius–Kaunas
Modernizuoti transeuropinio tinklo kelią E67 („Via Baltica“) –
rekonstruoti 6,06 km kelio A5 Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai ruožą nuo 17,34 iki 23,40 km ir 15,04 km kelio A8
Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ruožą nuo 8,32 iki 23,36 km
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

III

Susisiekimo
ministerija

I–IV

Susisiekimo
ministerija

Siektina
reikšmė
23

Verslo aplinkos indeksas; Pasaulio banko tyrimas „Doing
Business“, vieta (2014 m. faktinė reikšmė – 24)
Pritrauktų užsienio investuotojų planuojamų sukurti darbo
1 500
vietų vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės sektoriuose
skaičius (2014 m. faktinė reikšmė – 1 459)
Sukauptų tiesioginių užsienio investicijų pokytis, procentais
5
(2014 m. faktinė reikšmė – -5)
Iki 2016 metų pabaigos išmokėta projektų vykdytojams
20 proc.
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programai
skirtų ES struktūrinių fondų lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų
ES struktūrinių fondų lėšų (2014 m. faktinė reikšmė –
netaikoma)
Neviršytas ES reglamentuose nustatytas leistinas klaidų
iki 2 proc.
lygis nuo deklaruotų Europos Komisijai išlaidų (2014 m.
faktinė reikšmė – netaikoma)
Krovinių vežimas geležinkelių transportu, milijonais tonų
52
(2014 m. faktinė reikšmė – 51)
Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste,
39
milijonais tonų (2014 m. faktinė reikšmė – 37)
Prioritetinė kryptis
Prioritetinių rinkų plėtra, eksporto skatinimas, ekonominės
diplomatijos stiprinimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Siekiant padidinti paslaugų verslui prieinamumą ir pasiūlą,
I–IV
per Nacionalinį verslo konsultantų tinklą čekio pavidalu
teikti verslininkams aukštos kokybės informavimo
(konsultavimo) paslaugas eksporto klausimais
Pasitelkti komerciniais pagrindais samdomų konsultantų
I–IV
(užsienio prekybos agentų), mokančių tam tikros šalies
kalbą, išmanančių šalies specifiką, padėsiančių Lietuvos
gamintojų produkcijai patekti į užsienio prekybos tinklus
Skatinti įmones ieškoti naujų užsienio rinkų – remti mažų ir
I–IV
vidutinio dydžio įmonių produktų ir paslaugų, norinčių
eksportuoti, sertifikavimą, organizuoti ir remti įmonių
dalyvavimą parodose, verslo misijose ir kituose eksporto
plėtros renginiuose, derinti tai su aukštų pareigūnų vizitais,
teikti konsultacijas eksporto rinkų paieškos klausimais

Atsakinga
institucija
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija
Finansų
ministerija

Finansų
ministerija
Susisiekimo
ministerija
Susisiekimo
ministerija

Atsakinga
institucija
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministerija
(toliau –
Žemės ūkio
ministerija),
Užsienio
reikalų
ministerija

5

1.2.4.

Surengti tarptautinį forumą „Life Sciences Baltic 2016“

1.2.5.

Derėtis siekiant leidimų eksportuoti į JAV, Kiniją, Iraną,
I–IV
Maroką ir kitas šalis gyvūninį maistą – teikti užpildytus ir
išverstus klausimynus ir kitą informaciją kompetentingoms
trečiųjų šalių institucijoms, organizuoti šių organizacijų
ekspertų vizitus Lietuvoje, derinti veterinarinių eksporto
sertifikatų nuostatas
Sustiprinti Lietuvos diplomatinį ekonominį atstovavimą
III
Lietuvai aktualiose rinkose, pateikti konkrečius pasiūlymus
dėl atstovavimo optimizavimo ir plėtros, įvertinus
ekonominio atstovavimo užsienyje tinklo analizės rezultatus
ir Ekonominės diplomatijos tarybos rekomendacijas
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Siektina
reikšmė
Lietuviškos kilmės prekių eksporto (išskyrus energetinius
3,8
produktus) pokytis, procentais, skaičiuojant nuo prieš tai
buvusių metų faktinio lygio
Kasmetinis prekių ir paslaugų eksporto į prioritetines rinkas
10
padidėjimas, procentais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusių
metų faktinio lygio
Prioritetinė kryptis
Užimtumo didinimas, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Identifikuoti 3 500 darbo biržoje neregistruotų nedirbančių,
I–IV
nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių ir
suteikti jiems aktyvumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas
Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“
Organizuoti 13 000 ilgalaikių, žemos kvalifikacijos ir
I–IV
vyresnio amžiaus bedarbių kvalifikacijos ir (ar)
kompetencijų įgijimą, padidinant jų reintegracijos į darbo
rinką galimybes
Įgyvendinti valstybinių socialinio draudimo pensijų reformą
I–IV
(pakeisti bendrosios pensijos dalies finansavimo šaltinį,
pradėti taikyti naują pensijų apskaičiavimo būdą ir pensijų
indeksavimo mechanizmą)
Teikti integralios pagalbos (socialinių paslaugų ir slaugos)
I–IV
paslaugas visose savivaldybėse, tam pasitelkus mobilias
slaugos ir socialinių paslaugų specialistų komandas,
teikiančias slaugos paslaugas ir socialinę pagalbą namuose,
konsultuojančias artimuosius, prižiūrinčius savo šeimos
narius
Teikti paramą integracijai Lietuvoje lietuvių kilmės
I–IV
asmenims ir jų šeimos nariams, perkeltiems iš Ukrainos
Krymo autonominės respublikos, Sevastopolio miesto,
Donecko ir Luhansko sričių

1.2.6.

R 1.2.1.

R 1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

III

Ūkio
ministerija,
Užsienio
reikalų
ministerija
Žemės ūkio
ministerija,
Užsienio
reikalų
ministerija
Užsienio
reikalų
ministerija,
Ūkio
ministerija
Atsakinga
institucija
Ūkio
ministerija
Ūkio
ministerija

Atsakinga
institucija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
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1.3.6.

Užtikrinti sėkmingą pabėgėlių iš Italijos, Graikijos bei
trečiųjų šalių perkėlimą ir integraciją (piniginė ir nepiniginė
parama, mokymai, specialistų konsultacijos ir kita)

I–IV

1.3.7.

Parengti ir įgyvendinti institucinės globos pertvarkos planus
Vilniaus ir Alytaus regionuose

I–IV

1.3.8.

Įvertinti ne mažiau kaip trečdalio institucinės globos
įstaigose paslaugas gaunančių asmenų individualius
poreikius gauti bendruomenines paslaugas

I–IV

1.3.9.

Sukurti ir teikti 200 asmenų prevencines ir alternatyvias
institucinei globai paslaugas bendruomenėje (atokvėpio
paslaugas asmens namuose, apsaugoto būsto programas
asmenims su psichikos negalia ir panašias)
Remti ne mažiau kaip trečdalio bendruomeninių
organizacijų veiklą – finansuoti bendruomeninių
organizacijų projektus

II–IV

1.3.10.

1.3.11.
1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.
1.3.16.

Susieti studijų ir mokymo programas su Lietuvos profesijų
klasifikatoriuje pateiktomis profesijų grupėmis
Pradėti vykdyti naują pameistrystės stiprinimo projektą
(meistrų mokymas, jų darbo užmokesčio kompensavimas,
pameistrių mokymui įmonių panaudotos medžiagos
kompensavimas)
Atnaujinti profesinio mokymo programas pagal ūkio ir
regiono poreikį: įteisinti parengtas profesinio mokymo
programas ir profesinius standartus
Laipsniškai pertvarkyti specialiojo ugdymo ir socializacijos
įstaigas – mažinti kiekvienoje iš jų ugdomų vaikų skaičių,
plėtoti kompleksiškai teikiamą pagalbą savivaldybėse,
įsteigti 2 pavyzdines (naujo tipo) įstaigas
Skatinti jaunimo užimtumą ir kūrimąsi kaime – paremti ne
mažiau kaip 170 jaunųjų ūkininkų
Atlikti integruotų teritorijų vystymo programų išankstinį
(ex-ante) įvertinimą, prireikus – koregavimą pagal
vertinimo išvadas ir Vyriausybės siūlomus 2014–2020 metų
ES struktūrinių ir investavimo fondų veiksmų programos
lėšų perskirstymus tarp prioritetų ir uždavinių
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

I–IV

III
II

IV

I–IV

IV
IV

Siektina
reikšmė
66,4

R 1.3.1.

Vidutinis metinis 15–64 metų asmenų užimtumo lygis,
procentais (2014 m. faktinė reikšmė – 62,7)

R 1.3.2.

Ilgalaikio nedarbo lygis, procentais (2014 m. faktinė
reikšmė – 6,2)

4,6

R 1.3.3.

Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie
baigę dalyvavimą gavo darbo, tolesnio mokymosi,
gamybinės praktikos ar stažuotės pasiūlymą, procentais
(2014 m. faktinė reikšmė – netaikoma)

24

Vidaus reikalų
ministerija,
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Ūkio
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Žemės ūkio
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Atsakinga
institucija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

7

R 1.3.4.

Asmenų, pradėjusių gauti kokybiškas bendruomenines
paslaugas vietoj institucinės globos paslaugų, skaičius
(2014 m. faktinė reikšmė – netaikoma)

150

R 1.3.5.

Vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose ir vaikų
socializacijos centruose, dalies (palyginti su visais
besimokančiais) pokytis (2014 m. faktinė reikšmė – pokytis
padidėjo 1,1 proc.)
Teritorinė socialinė sanglauda, procentiniais punktais
(2014 m. faktinė reikšmė – netaikoma)
Materialinių investicijų padidėjimo mažųjų ir vidutinių
miestų tikslinėse teritorijose, palyginti su šalies vidurkiu,
indeksas (2014 m. faktinė reikšmė – netaikoma)
Prioritetinė kryptis
Sumanios specializacijos skatinimas
Svarbiausi darbai

–5

R 1.3.6.
R 1.3.7.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

R 1.4.1.

R 1.4.2.
R 1.4.3.

Pradėti įgyvendinti Jungtinių studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
iniciatyvų schemą ir kitas sumanios specializacijos procesui
skirtas finansines priemones, organizuoti sumanios
specializacijos procesą palaikančias veiklas (bendrų mokslo
ir verslo sistemų paiešką, stebėseną, poveikio vertinimą),
kad būtų įgyvendinta Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programa
Siekiant paskatinti technologines partnerystes ir spartinti
inovacijų diegimą įmonėse, vykdyti bandomąsias inovacijų
tarpininkavimo ir technologijų žvalgybos veiklas pagal
sumanios specializacijos kryptis
Atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų poreikius, pradėti
vykdyti vieną ikiprekybinį pirkimą pagal sumanios
specializacijos kryptis
Įgyvendinti priemones, prisidedančias prie žinių ir
technologijų perdavimo sistemų mokslo ir studijų
institucijose veikimo
Kurti ir atnaujinti MTEP ir studijų infrastruktūrą, tęsiant
Slėnių plėtros programų įgyvendinimą ir siekiant sumanios
specializacijos tikslų (įskaitant reikiamų specialistų
rengimą)
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Vyriausybės išlaidos MTEP kaip bendrojo vidaus produkto
(toliau – BVP) dalis, procentais (2014 m. faktinė reikšmė –
0,35)
Verslo išlaidos MTEP, palyginti su BVP, procentais
(2014 m. faktinė reikšmė – 0,3)
Finansuotų projektų, įgyvendinamų pagal Jungtinių studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų iniciatyvų schemą, skaičius (2014 m.
faktinė reikšmė – 0)

0,5
2

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
I–IV

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Atsakinga
institucija
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija

I–IV

Ūkio
ministerija

II

Ūkio
ministerija

II

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

I–IV

Siektina
reikšmė
0,37

0,5
10

Atsakinga
institucija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Ūkio
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija
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R 1.4.4.

Mokslo ir studijų institucijų įkurtų „pumpurinių“ įmonių
(angl. spin-off) skaičius (2014 m. faktinė reikšmė – 0)

1.5.

Prioritetinė kryptis
Mokesčių surinkimo gerinimas, išmaniosios mokesčių
administravimo sistemos diegimas
Svarbiausi darbai

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

R 1.5.1.

R 1.5.2.

R 1.5.3.

R 1.5.4.

Sukurti teisinę bazę išmaniajai mokesčių administravimo
sistemai įdiegti, siekiant sumažinti mokesčių
administravimo rizikų poveikį Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos
visumos pajamoms ir administracinę naštą mokesčių
mokėtojams, didinti verslo skaidrumą, mokesčių
administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias
elektronines paslaugas ir mokesčių mokėtojų ūkinių
operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą ir teikimą perkeliant
į elektroninę erdvę
Įgyvendinti išmaniosios mokesčių administravimo sistemos
(i.MAS) posistemių diegimo I etapą ir įsteigti analizės,
modeliavimo ir rizikų valdymo centrą
Įgyvendinant 2015 metais sudarytą Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos, Valstybinės darbo inspekcijos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau –
VMI) susitarimą, taikyti poveikio priemones įmonėms,
mokančioms darbo užmokestį, mažesnį už minimalųjį arba
mažesnį už atitinkamos ekonominės veiklos ir apskrities
vidurkį
Įdiegti Lietuvoje mokestinės informacijos automatinių
mainų mechanizmą pagal EBPO patvirtintą pasaulinį
standartą ir naujausias ES iniciatyvas
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose
deklaruotos PVM prievolės santykis su galutinio vartojimo
išlaidomis (koeficientas) (2014 m. faktinė reikšmė – 0,093)
VMI ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos
gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis, procentais
(2014 m. faktinė reikšmė – 100,6 proc.)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų konsoliduotos visumos pajamų santykio su BVP to
meto kainomis didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,
procentiniais punktais (2014 m. faktinė reikšmė –
0,2 procentinio punkto)
Užkardytos žalos valstybei dydis, palyginti su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu, procentais (2014 m. faktinė
reikšmė – 86,4 proc.)

4

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
III

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Atsakinga
institucija
Finansų
ministerija

IV

Finansų
ministerija

I–IV

Finansų
ministerija

IV

Finansų
ministerija

Siektina
reikšmė
0,099

Atsakinga
institucija
Finansų
ministerija

100

Finansų
ministerija

0,1

Finansų
ministerija

100

Finansų
ministerija
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1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

R 1.6.1.

Prioritetinė kryptis
Gausiai tautinių bendrijų gyvenamų savivaldybių socialinės
ir ekonominės plėtros skatinimas
Svarbiausi darbai
Pradėti įgyvendinti Vilniaus krašto kultūros ir kompleksinio
(gamtos ir kultūros) paveldo aktualizavimo, pritaikymo
vietos bendruomenės ir verslo reikmėms projektus ir
pažeistų teritorijų sutvarkymo projektus
Papildyti Vilniaus ir Utenos regionų integruotas teritorijų
vystymo programas naujomis priemonėmis ir projektais
(transporto (įskaitant viešąjį transportą), verslo aplinkos
infrastruktūros, rinkodaros, socialinio verslo, darbo jėgos
perkvalifikavimo ir vietinio užimtumo rėmimo ir kitais),
užtikrinant, kad būtų kompleksiškai sprendžiamos tautinių
mažumų atstovų mažų pajamų ir užimtumo problemos

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
I–IV

II

Konsultuoti tautinių mažumų gausiai gyvenamo regiono –
Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių ir Trakų rajonų ir
Visagino savivaldybes rinkodaros strategijų rengimo
klausimais (vidaus ir tiesioginėms užsienio investicijoms
pritraukti)
Pradėti pertvarkyti Visagino karinio miestelio teritoriją,
pritaikyti ją inovatyvios pramonės teritorijos (SMART
parko) įrengimui

II

Pertvarkyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus,
Vilniaus miesto vaikų globos namus „Gilė“ ir Pabradės
vaikų globos namus; sukurti bendruomenines paslaugas
Vilniaus regione
Įgyvendinti edukacinių veiklų projektus 50 mokyklų
(1 000 mokinių), siekiant integruoti mokyklas, kuriose
mokoma tautinės mažumos kalba, į šalies gyvenimą per
neformalią edukacinę (kultūrinę, pažintinę ir kitą) veiklą
Diegti vienodas lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrąsias programas, siekiant užtikrinti vienodas
galimybes išmokti lietuvių kalbą visose Lietuvos
mokyklose
Sudaryti sąlygas tautinėms mažumoms priklausantiems
suaugusiems asmenims mokytis valstybinės kalbos

IV

Modernizuoti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos
materialinę ir mokymo bazę – pritaikyti ją darbo jėgos
perkvalifikavimui
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

IV

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis tautinių
mažumų gausiai gyvenamose savivaldybėse – ne mažiau
kaip, eurais (2014 m. faktinė reikšmė – nėra duomenų)

II

IV

Atsakinga
institucija
Kultūros
ministerija,
Aplinkos
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija,
Ūkio
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Ūkio
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija,
Ūkio
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

III

Švietimo ir
mokslo
ministerija

IV

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija

Siektina
reikšmė
460
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2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

R 2.1.1.

R 2.1.2.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Prioritetas – skaidrus, atviras ir efektyvus viešasis valdymas
Prioritetinės kryptys, svarbiausi darbai ir vertinimo kriterijai
Prioritetinė kryptis
Visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimas ir atviros
Vyriausybės principų diegimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Sukurti visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo
I–IV
procesuose skatinimo mechanizmą: parengti viešųjų
konsultacijų metodiką, kurioje būtų numatytos
konsultavimosi procedūros, ir jos taikymo gaires,
organizuoti renginius ir kitas veiklas

Įgyvendinti 2 bandomuosius sisteminių viešųjų konsultacijų
projektus
Inicijuoti memorandumo dėl geresnio reguliavimo politikos
tikslų pasirašymą Vyriausybėje

IV

Atlikti viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su
gyventojais ir jų dalyvavimo priimant sprendimus valstybės
ir savivaldybių lygmeniu bei bendruomeniškumo skatinimo
priemonių vertinimą
Atlikus naudos ir kokybės vertinimą, konkurso būdu
atrinkti ir skirti finansavimą bendruomenių inicijuotoms
vietos plėtros strategijoms įgyvendinti
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

III

Gyventojų, žinančių apie galimybes ir būdus viešojo
administravimo institucijoms teikti siūlymus jiems svarbiais
klausimais, dalis, ne mažiau kaip, procentais (2014 m.
faktinė reikšmė – 45)
Bendruomenių pasiūlytų vietos plėtros projektų skaičius
(2014 m. faktinė reikšmė – 0)
Prioritetinė kryptis
Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimas,
veiksmingų antikorupcinių priemonių įgyvendinimas
Svarbiausi darbai
Parengti prioritetinių viešojo valdymo institucijų teikiamų
viešųjų ir administracinių paslaugų sąrašą
Parengti viešojo valdymo institucijų teikiamų
administracinių paslaugų vertinimo rekomendacijas
(įskaitant paslaugų teikimo sąnaudų vertinimą)
Įsteigti Nacionalinį kontaktinį centrą, užtikrinantį keitimąsi
su ES valstybėmis narėmis informacija apie naudojamą
elektroninės atpažinties schemą ir jos lygius
Įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo
valstybės tarnyboje modelį

II

Atsakinga
institucija
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija
(toliau –
Vyriausybės
kanceliarija),
Vidaus reikalų
ministerija
Vyriausybės
kanceliarija
Vyriausybės
kanceliarija,
Ūkio
ministerija,
Teisingumo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

III

Vidaus reikalų
ministerija

Siektina
reikšmė
46

Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija

40

Vidaus reikalų
ministerija

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
III
II

Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

III

Vidaus reikalų
ministerija

IV

Vidaus reikalų
ministerija
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.
2.2.16.

R 2.2.1.
R 2.2.2.
R 2.2.3.

R 2.2.4.
R 2.2.5.

Atlikti pasirinktos prioritetinės srities teisinio reguliavimo
analizę (tinkamumo patikrą) ir tyrimus (tarp jų – teisės aktų
uždedamos administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų);
pasiūlyti tyrimais nustatytų problemų sprendimo priemones
Siekiant išvystyti Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, kad
jis atitiktų Kontaktinių centrų chartijoje nurodytus antros
kartos kontaktinio centro kriterijus, pradėti šio centro
vystymo darbus, atlikti visų elektroninių paslaugų analizę ir
parengti jų funkcionalumų reikalavimų dokumentus
(techninę specifikaciją)
Užtikrinti, kad visos valstybės institucijos ir įstaigos
tarpusavyje siųstų tik elektronines siuntas (įskaitant
dokumentus) per Nacionalinę elektroninių siuntų, naudojant
pašto tinklą, informacinę sistemą
Sudaryti teisines prielaidas tolesnei Gyventojų registro
veiklai tobulinti ir integruoti jį į bendrą pagrindinių
valstybės registrų sistemą
Sudaryti teisines ir organizacines prielaidas Lietuvoje
balsavimui internetu įteisinti
Sudaryti galimybes asmenims pateikti grynųjų pinigų ir
keleivių deklaracijas elektroniniu būdu
Parengti bendrą korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje
stebėjimo ir vertinimo sistemą
Atlikti antikorupcinės ,,Švarių rankų“ iniciatyvos
įgyvendinimo Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
įstaigose praėjusių metų vertinimą
Koordinuoti veiksmingą Nacionalinės kovos su korupcija
programos priemonių įgyvendinimą ir planuotų rezultatų
siekimą
Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos vertinimo pagal
GRECO ketvirtąjį vertinimo turą rekomendacijų
įgyvendinimą
Įgyvendinti Lietuvos vertinimo pagal Jungtinių Tautų
Konvenciją prieš korupciją rekomendacijas
Atlikti reikiamus veiksmus siekiant tapti EBPO Darbo
grupės prieš papirkinėjimą tarptautiniuose verslo
sandoriuose visateise nare ir ja tapus ratifikuoti Konvenciją
dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu
tarptautiniuose verslo sandoriuose
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Piliečių pasitenkinimo paslaugomis indeksas (2014 m.
faktinė reikšmė – 0,84)
Supaprastintų viešųjų ir administracinių paslaugų skaičius,
ne mažiau kaip (2014 m. faktinė reikšmė – 0)
Valstybės institucijų, kurios naudojasi nacionaline
elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų
pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema, dalis,
procentais
Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas (2014 m.
faktinė reikšmė – 58)
Gyventojai, kurie sutiktų pranešti apie korupciją (procentas
nuo visų gyventojų) (2014 m. faktinė reikšmė – 18)

I

Ūkio
ministerija

I–IV

Ūkio
ministerija

III

Susisiekimo
ministerija

IV

Teisingumo
ministerija

IV

Teisingumo
ministerija
Finansų
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Teisingumo
ministerija

IV
IV

I

IV

II

Teisingumo
ministerija

III

Teisingumo
ministerija
Teisingumo
ministerija

IV

Siektina
reikšmė
0,86
28
100

60
22

Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
Susisiekimo
ministerija

Teisingumo
ministerija
Teisingumo
ministerija
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R 2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Respondentų, manančių, kad Vyriausybės pastangos
kovojant su korupcija veiksmingos, dalis (procentas nuo
visų Lietuvos gyventojų) (2013 m. faktinė reikšmė – 17)
Prioritetinė kryptis
Ūkio subjektų priežiūros institucijų ir kitų įstaigų
konsolidavimas
Svarbiausi darbai
Įgyvendinti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų
informacinės sistemos, dėl kurios sumažės administracinė
našta verslui, pagerės priežiūros institucijų veiklos
efektyvumas ir efektyviau bus naudojami valstybės
ištekliai, išvengiant informacinių sistemų, susijusių su
duomenų keitimusi kūrimo skirtingose priežiūros
institucijose, bandomąjį projektą – sukurti ūkio subjektų
priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą ir
išbandyti jos veikimą vienoje srityje
Siekiant užtikrinti veiksmingesnį Susisiekimo ministerijos
reguliavimo srities bendrovių valdymą, sukurti integruotą
šių bendrovių valdymo modelį
Įsteigti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, sujungiant
teritorinius visuomenės sveikatos centrus
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

R 2.3.1.

2.4.

Ūkio subjektai, teigiamai vertinantys priežiūros institucijų
veiklą (procentas nuo visų apklaustų ūkio subjektų)
(2014 m. faktinė reikšmė – 69)
Prioritetinė kryptis
Informacinių išteklių valdymo ir centralizuoto valstybės
turto valdymo efektyvumo didinimas, tvarios viešųjų
investicijų planavimo ir valdymo sistemos kūrimas
Svarbiausi darbai

2.4.1.

Įsteigti 4 informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų
teikimo centrus ir užtikrinti, kad būtų pradėtos teikti
IT paslaugos

2.4.2.

Pradėti vykdyti 3 centralizuotus standartinio IT turto
pirkimus, įskaitant pirkimus iš privačių IT paslaugų teikėjų
Sukurti centralizuotą prieigą prie viešojo sektoriaus
duomenų, siekiant sudaryti valstybės institucijų ir įstaigų
informacijos pakartotinio naudojimo galimybes (Open
Data)

2.4.3.

23

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
III

Teisingumo
ministerija

Atsakinga
institucija
Ūkio
ministerija

I

Susisiekimo
ministerija

I

Sveikatos
apsaugos
ministerija
Atsakinga
institucija
Ūkio
ministerija

Siektina
reikšmė
57

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
II

III
I–IV

Atsakinga
institucija
Susisiekimo
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Teisingumo
ministerija,
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Finansų
ministerija
Susisiekimo
ministerija
Susisiekimo
ministerija

13

2.4.4.

Atverti duomenis pakartotiniam naudojimui

2.4.5.

Didinti centralizuotai valdyti perduodamo administracinės
paskirties valstybės nekilnojamojo turto apimtį
Parengti viešųjų investicijų planavimo ir valdymo sistemos
tobulinimo planą
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

2.4.6.

R 2.4.1.

R 2.4.2.
R 2.4.3.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

I–IV

IV
IV
Siektina
reikšmė
40

Centralizuotos prieigos prie viešojo sektoriaus duomenų
portalo kūrimo darbų įgyvendinimas, procentais (2014 m.
faktinė reikšmė – netaikoma)
Duomenų rinkmenų atvirais formatais skaičius, vienetais
200
(2014 m. faktinė reikšmė – netaikoma)
Centralizuotai valdyti perduodamo administracinės
50
paskirties valstybės nekilnojamojo turto didėjimas,
palyginti su praėjusiais metais, procentais (2014 m. faktinė
reikšmė – 141 objektas)
Prioritetas – energinio efektyvumo ir energetinio saugumo didinimas
Prioritetinės kryptys, svarbiausi darbai ir vertinimo kriterijai
Prioritetinė kryptis
Strateginių tarpvalstybinių energetinių projektų
įgyvendinimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Siekti, kad būtų atlikta Baltijos šalių elektros energetinės
III
sistemos susijungimo sinchroniniam darbui su ENTSO-E
kontinentinės Europos elektros tinklais studija
Užtikrinti, kad siekiant iki 2020 metų strategiškai ir
IV
ekonomiškai efektyviausiai padidinti elektros perdavimo
jungties „LitPol Link 1“ galią iki 1 000 MW, būtų atliktas
vertinimas ir gauti pasiūlymai dėl galimų „LitPol Link 1“
galios padidinimo būdų ir sąlygų
Pradėti Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties statybas
III
Siekti, kad į ES bendro intereso projektų sąrašą įtrauktiems
Lietuvos strateginiams energetikos projektams būtų skirta
ES finansinė parama; diplomatinėmis priemonėmis telkti
tarptautinę paramą Lietuvos strateginiams energetikos
projektams, ypač numatytiems Baltijos energetikos rinkos
jungčių plane (BEMIP)
Siekti, kad kuriant Europos energetikos sąjungą būtų
realizuoti Lietuvos visavertės integracijos į ES energetikos
rinką, elektros sistemos sinchronizavimo su kontinentinės
Europos tinklais, bendros politikos trečiųjų šalių atžvilgiu ir
konkurencinių sąlygų užtikrinimo interesai ir kad Lietuvos
interesai būtų tinkamai atspindėti svarbiausiuose ES
energetikos darbotvarkės dokumentuose, ypač Europos
Komisijos planuojamoje parengti Suskystintų gamtinių dujų
ir saugyklų strategijoje, atnaujinamuose Elektros tiekimo
saugumo direktyvoje ir Dujų tiekimo saugumo reglamente

I–IV

I–IV

Susisiekimo
ministerija,
ministerijos
Finansų
ministerija
Finansų
ministerija
Atsakinga
institucija
Susisiekimo
ministerija
Susisiekimo
ministerija
Finansų
ministerija

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija
Energetikos
ministerija

Energetikos
ministerija
Užsienio
reikalų
ministerija,
Energetikos
ministerija
Užsienio
reikalų
ministerija,
Energetikos
ministerija
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3.1.6.

R 3.1.1.

R 3.1.2.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

R 3.2.1.
R 3.2.2.

R 3.2.3.

R 3.2.4.

R 3.2.5.

Kelti branduolinės energetikos objektų Lietuvos
kaimynystėje branduolinės, radiologinės saugos ir aplinkos
apsaugos klausimus tarptautinių konvencijų ir tarptautinių
organizacijų darbotvarkėse (Espoo, Orhuso, Branduolinės
saugos konvencijų, ES, JT, TATENA ir kitose), ypatingą
dėmesį skirti Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje
statomoms atominėms elektrinėms
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Laiku baigti strateginio Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties
projekto statybos parengiamieji darbai iki statybos leidimo
Lietuvos teritorijoje, procentais
Herfindahl-Hirschman energijos indeksas Lietuvos
gamtinių dujų rinkoje
Prioritetinė kryptis
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, renovuojant
viešosios paskirties pastatus ir daugiabučius gyvenamuosius
namus
Svarbiausi darbai
Vykdyti gatvių apšvietimo modernizavimo projektus
miestuose
Vykdyti energijos vartojimo efektyvumo didinimo
projektus pastatuose, įtrauktuose į 2015 metais patvirtintą
tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą
Parengti ir pradėti įgyvendinti savivaldybių viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo projektus pagal Aplinkos
ministerijos paskelbtą kvietimą
Teikti valstybės paramą įgyvendinant daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) projektus
Užtikrinti pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektų
įgyvendinimo kokybę statybos metu tikrinant statybos
produktų ir statybos darbų technologijos atitiktį statinio
projektui
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Sutaupytas galutinės energijos kiekis centrinės valdžios
viešuosiuose pastatuose, GWh
Skaičiuojamų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas
daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki
1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo
2005 metų), GWh per metus (2012 metų planas –
93,3 GWh, pasiekta reikšmė – 104 GWh) (2014 m. faktinė
reikšmė – 270)
Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimų (atliekant
statybos užbaigimo procedūras), kurių metu nustatyti teisės
aktų pažeidimai, dalis, procentais (2014 m. faktinė
reikšmė – netaikoma)
Įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) projektų, vienetais (2014 m. faktinė
reikšmė – 211)
Parengta savivaldybės viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo projektų, vienetais (2014 m. faktinė
reikšmė – netaikoma)

I–IV

Užsienio
reikalų
ministerija,
Aplinkos
ministerija

Siektina
reikšmė
100

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija

7 500

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
III–IV
I–IV

Energetikos
ministerija

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija
Energetikos
ministerija

I–IV

Aplinkos
ministerija

I–IV

Aplinkos
ministerija
Aplinkos
ministerija

IV

Siektina
reikšmė
10
377

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija
Aplinkos
ministerija

4,5

Aplinkos
ministerija

500

Aplinkos
ministerija

30

Aplinkos
ministerija
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3.3.

Prioritetinė kryptis
Šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune, siekiant
sumažinti šilumos kainas vartotojams
Svarbiausi darbai

3.3.1.

Koordinuoti Vilniaus ir Kauno miestų kogeneracinių
elektrinių projektų įgyvendinimą: parengti reikiamus
dokumentus, susijusius su projektų finansavimu

3.3.2.

Pradėti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos
tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias
kogeneracines elektrines, projektų rangos darbai
Prioritetinė kryptis
Sklandus Ignalinos atominės elektrinės uždarymo procesas,
efektyvus lėšų panaudojimas
Svarbiausi darbai

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

R 3.4.1.

R 3.4.2.
4.

4.1.

4.1.1.

Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) organizacinės
struktūros pakeitimai (2 etapas)
Užtikrinti, kad būtų atlikta Ignalinos AE infrastruktūros
(įrangos bazės) galimybių naudoti ją branduolinės
energetikos ir kitoms veiklos rūšims analizė
Užtikrinti, kad būtų atlikta ne mažiau kaip dviejų Ignalinos
AE vykdomų veiklų „Daryti arba pirkti“ analizė ir pagal
gautus rezultatus atlikti atitinkamus veiksmus
Siekiant užtikrinti Ignalinos AE įgyvendinamų projektų
vykdymo kontrolę, patvirtinti metinį įmonės strategijos
įgyvendinimo priemonių planą ir nustatyti metinius
projektų įgyvendinimo rodiklius
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
IV

II

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
IV

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija,
Finansų
ministerija
Finansų
ministerija

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija

III

Energetikos
ministerija

IV

Energetikos
ministerija

I

Energetikos
ministerija

Siektina
reikšmė
40,3

Atsakinga
institucija
Energetikos
ministerija

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų
dalis skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į
infliaciją ir nenumatytas aplinkybes), procentais
Pasiekti Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo
100
Energetikos
rodikliai, procentais
ministerija
Prioritetas – švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo didinimas, viešojo saugumo stiprinimas
Prioritetinės kryptys, svarbiausi darbai ir vertinimo kriterijai
Prioritetinė kryptis
Švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio
mokymo) ir aukštojo mokslo sistemos kokybės,
prieinamumo ir konkurencingumo didinimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
Atsakinga
laikotarpiai,
institucija
ketvirčiais
Parengti teisinių dokumentų projektus valstybės sutartims
IV
Švietimo ir
su aukštosiomis mokyklomis įgyvendinti (Valstybės ir aukštųjų
mokslo
mokyklų sutarčių sudarymo, vykdymo, vertinimo ir papildomo
ministerija
finansavimo, atsižvelgiant į rezultatus, tvarkos aprašą;
pavyzdinę sutartį su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis)

16

4.1.2.

28-iose profesinio mokymo įstaigose pradėti įgyvendinti
modulinį profesinį mokymą

4.1.3.

Reikšmingai padidinti neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų įvairovę ir prieinamumą, skiriant valstybės
finansavimą
Išbandyti eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodiką penkiose savivaldybėse, kurios turės
pateikti sisteminių siūlymų ir pastabų dėl naujo modelio
taikymo
Įgyvendinti siūlymus dėl studentų skaičiaus padidinimo
informacinių technologijų, gamtos ir gyvybės mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos studijose
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

4.1.4.

4.1.5.

R 4.1.1.

R 4.1.2.

4.2.

Mokinių, kurie mokosi pagal privalomą ir valstybės
garantuojamą ugdymą iki 16 metų pagal pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas, dalis, procentais (Švietimo
valdymo informacinė sistema) (2013 m. faktinė reikšmė –
97)
Neformaliojo švietimo mokyklas lankančių vaikų dalis,
procentais (2014 m. faktinė reikšmė – 27,8)
Prioritetinė kryptis
Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas,
kultūrinio savitumo ugdymas
Svarbiausi darbai

4.2.1.

Užtikrinti sėkmingą pasirengimą Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimui ir kad laiku būtų įgyvendinti
numatyti pasirengimo darbai

4.2.2.

Organizuoti ir įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos komunikavimo priemones
Viešinti Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo programos rezultatus ir gerąją praktiką,
siekiant skatinti visuomenės suvokimą apie kultūros
paveldo reikšmę; skatinti dalyvauti jį išsaugant
Atnaujinti bibliotekų fondus kokybiškais, aktualiais,
kultūrinę ir meninę vertę turinčiais leidiniais ir kitais
informacijos ištekliais
Sudaryti sąlygas visoms kultūros darbuotojų grupėms
(dirbantiems tiek biudžetinėse, tiek privačiose kultūros
įstaigose) tobulinti kvalifikaciją, siekiant geresnės kultūros
paslaugų kokybės
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

R 4.2.1.

Vieno gyventojo informaciniam aprūpinimui skirta lėšų
suma, eurais (2014 m. faktinė reikšmė – 0,58 euro)

IV

I–IV

I–IV

I–IV

Siektina
reikšmė
97

47

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
I–IV

I–IV
IV

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Atsakinga
institucija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

Atsakinga
institucija
Vyriausybės
kanceliarija,
Kultūros
ministerija,
kitos
atsakingos
ministerijos
Vyriausybės
kanceliarija
Kultūros
ministerija

II–IV

Kultūros
ministerija

II–IV

Kultūros
ministerija

Siektina
reikšmė
0,69

Atsakinga
institucija
Kultūros
ministerija
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4.3.

Prioritetinė kryptis
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
didinimas
Svarbiausi darbai

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
I–IV

4.3.1.

Užtikrinti e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos naudojimą

4.3.2.

Sukurti efektyvesnės ir tikslesnės sveikatos netolygumų
indikatorių stebėsenos modelį, kuris leistų vienodai
interpretuoti rezultatus ir tikslingiau pasirinkti sveikatos
netolygumų mažinimo principus
Slaugos lovų skaičių padidinti nuo 2 iki 3 lovų tūkstančiui
gyventojų

III

4.3.4.

Įsteigti ne mažiau kaip 30 geriatrijos skyrių ir kabinetų

IV

4.3.5.

Atsisakyti akušerijos paslaugų teikimo, kai gimdymų
skaičius per metus dviem paskutiniais iš eilės einančiais
metais nesiekia 300, o iki artimiausios ligoninės – ne toliau
kaip 50 km
Patvirtinti koordinavimo tarybų priemonių planus (iki
2016 m. kovo 31 d.), kuriuose būtų suplanuotas sveikatos
sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo tikslų
įgyvendinimas, ir kas ketvirtį teikti ataskaitas, kaip jie
įgyvendinami
Sudaryti prielaidas objektyviam sveikatos sistemos veiklos
vertinimui – sukurti sveikatos būklių baigčių vertinimo
modelį
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

II

4.3.3.

4.3.6.

4.3.7.

R 4.3.1.

R 4.3.2.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.

4.4.3.

E. sveikatos paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias
e. paslaugas, dalis, palyginti su visais e. sveikatos paslaugų
vartotojais, procentais (2014 m. faktinė reikšmė – nėra
duomenų)
Gyventojų, kurie naudojasi su sveikata susijusiomis
e. paslaugomis, dalis, procentais (2014 m. faktinė reikšmė –
nėra duomenų)
Prioritetinė kryptis
Viešojo saugumo užtikrinimas
Svarbiausi darbai
Sukurti bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos muitinių
rentgeno kontrolės sistemų duomenų mainų tinklą
Įdiegti Bendrojo pagalbos centro veiklos kokybės gerinimo
priemones – pagerinti duomenų keitimąsi su policija ir
greitosios medicinos pagalbos tarnybomis
Sukurti asmens apsaugos techninių priemonių sistemą,
skirtą asmenims, galintiems tapti ar tampantiems
nusikalstamų veikų aukomis, apsaugoti

I

Atsakinga
institucija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Sveikatos
apsaugos
ministerija

I–IV

Sveikatos
apsaugos
ministerija

IV

Sveikatos
apsaugos
ministerija
Atsakinga
institucija
Sveikatos
apsaugos
ministerija

Siektina
reikšmė
60

31

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
IV
III

IV

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Atsakinga
institucija
Finansų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija,
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
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4.4.4.

4.4.5.
4.4.6.

4.4.7.

Įgyvendinti bandomąjį projektą „Saugios kaimynystės
plėtra didinant bendruomenės pareigūnų veiklos
efektyvumą“
Įdiegti visuose policijos ekipažuose bendrą pajėgų valdymo
sistemą
Patobulinti kompiuterizuotą pareigūno darbo vietą policijos
transporto priemonėse, kuriomis patruliuojama ir
reaguojama į pranešimus apie daromas nusikalstamas
veikas ir kitus teisės pažeidimus
Keliuose įrengti sektorinius greičio matuoklius
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

R 4.4.1.

R 4.4.2.

R 4.4.3.

R 4.4.4.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

IV

Vidaus reikalų
ministerija

IV

Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

IV

IV
Siektina
reikšmė
82

Vidaus reikalų
ministerija
Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija

Gyventojų, kurie saugiai jaučiasi savo gyvenamojoje
vietovėje, dalis, ne mažiau kaip, procentais (2014 metų
faktinė reikšmė – 80)
Gyventojų, manančių, kad rizika tapti nusikaltimo auka
68
Vidaus reikalų
savo gyvenamojoje vietovėje yra maža, dalis, ne mažiau
ministerija
kaip, procentais (2014 metų faktinė reikšmė – 66)
Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal A tipo
81
Vidaus reikalų
įvykių kategoriją dalis, kai didžiausia reagavimo trukmė –
ministerija
12 minučių, ne mažiau kaip, procentais (2014 m. faktinė
reikšmė – 81)
Pagrįstų skundų dėl teikiamų bendrojo pagalbos telefono
0,8
Vidaus reikalų
numerio 112 paslaugų skaičius, tenkantis šimtui tūkstančių
ministerija
skambučių, ne daugiau kaip (2014 m. faktinė reikšmė – 0,9)
Prioritetas – Europos Sąjungos, užsienio politikos ir šalies gynybos ir saugumo
stiprinimas
Prioritetinės kryptys, svarbiausi darbai ir vertinimo kriterijai
Prioritetinė kryptis
Integracijos į ES ir NATO stiprinimas, glaudesnė sąveika su
šių organizacijų valstybėmis narėmis bei kaimyninėmis
valstybėmis, ES Rytų partnerystės stiprinimas
Svarbiausi darbai
Vykdymo
Atsakinga
laikotarpiai,
institucija
ketvirčiais
Diplomatinėmis priemonėmis užtikrinti, kad būtų
I–IV
Užsienio
įgyvendinami NATO šalių vadovų susitikime Velse
reikalų
2014 metais priimti sprendimai, siekiant sustiprinti
ministerija
kolektyvinės gynybos garantijas Lietuvai, ir aktyviai
prisidėti prie Parengties veiksmų plano įgyvendinimo iki
NATO šalių vadovų susitikimo Varšuvoje 2016 m. liepos
mėn., siekti, kad NATO veikloje būtų tinkamai atspindėti
Lietuvos interesai energetinio saugumo užtikrinimo ir
NATO transporto logistikos srityse, kelti išorinės
ekonominės zonos saugumo užtikrinimo klausimus NATO
darbotvarkėje
Užtikrinti, kad Lietuvos interesus atitinkančios nuostatos
I–IV
Užsienio
būtų įtvirtintos ES dokumentuose šiais 2016 metų ES
reikalų
darbotvarkės klausimais: rengiamos Europos užsienio ir
ministerija
saugumo strategijos, ES išorės sienų apsaugos stiprinimo,
2014–2020 metų ES daugiametės finansinės programos
peržiūros, ES klimato kaitos politikos

19
Stiprinti praktinį ES Rytų partnerystės politikos
įgyvendinimą: suteikti politinę ir ekspertinę pagalbą
Moldovai, Ukrainai ir Gruzijai įgyvendinant asociacijos
susitarimus (AA/DCFTA), kitas šalių modernizacijai
būtinas reformas ir sėkmingai užbaigiant vizų dialogą,
prisidėti prie ES santykių su Armėnija, Azerbaidžanu ir
Baltarusija plėtojimo
Siekti Rusijos agresijos prieš Ukrainą nutraukimo ir taikaus
konflikto sprendimo užtikrinant Ukrainos teritorinį
vientisumą, integralumą ir suverenitetą, remti šią šalį ir
siekti ES ir JAV paramos stiprinimo, kartu dėti pastangas,
kad ES–Rusijos santykių ir sankcijų Rusijos atžvilgiu ateitis
būtų tiesiogiai susieta su Rusijos agresijos Ukrainos
atžvilgiu nutraukimu, siekti išlaikyti Krymo aneksijos
nepripažinimo klausimą tarptautinių organizacijų
darbotvarkėje
Plėtoti Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninį
bendradarbiavimą, stiprinti šalių dvišalius ir koordinacinius
ryšius, siekiant pagerinti Lietuvos interesų sklaidą; palaikyti
aktyvų dvišalį dialogą su JAV, Lenkija, Vokietija, Jungtine
Karalyste ir Prancūzija, organizuojant susitikimus ir
konsultacijas
Didinti Lietuvos dalyvavimą teikiant paramą vystymuisi,
siekti, kad ilgalaikėje perspektyvoje oficiali Lietuvos
parama vystymuisi atitiktų Lietuvos įsipareigojimus ES

I–IV

Užsienio
reikalų
ministerija

I–IV

Užsienio
reikalų
ministerija

I–IV

Užsienio
reikalų
ministerija

Siekiant efektyvesnio Lietuvos piliečių į(si)darbinimo
tarptautinėse ir ES institucijose ar užsienio valstybių
institucijose, patvirtinti veiksmų planą ir koordinuoti jo
įgyvendinimą
Siekti baigti demarkuoti valstybės sieną su Rusija

II–IV

5.1.9.

Įtvirtinti JAV ir kitų NATO sąjungininkų tęstinį karinį
buvimą Lietuvoje ir regione

I–IV

5.1.10.

Aktyviai dalyvauti įgyvendinant partnerystės ir paramos
programas su Ukraina, Gruzija, Moldova

I–IV

5.1.11.

Stiprinti NATO kolektyvinę gynybą, atspindint Lietuvos
gynybos interesus NATO sprendimuose

I–IV

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
R 5.1.1.

5.2.

Aukšto lygio susitikimų su Baltijos ir Šiaurės valstybių,
Vokietijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos
pareigūnais skaičius (2014 m. faktinė reikšmė – 34)
Prioritetinė kryptis
Lietuvos kariuomenės modernizavimas ir personalo
komplektavimas rengiant kolektyvinei ir savarankiškai
valstybės gynybai, tarptautinių įsipareigojimų
įgyvendinimas ir parama NATO sąjungininkų buvimui
regione

IV

IV

Siektina
reikšmė
40

Užsienio
reikalų
ministerija,
kitos
ministerijos
pagal
kompetenciją
Užsienio
reikalų
ministerija
Užsienio
reikalų
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Atsakinga
institucija
Užsienio
reikalų
ministerija
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Svarbiausi darbai

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Įgyvendinti modernaus kario projektą, įsigyjant
individualios karių įrangos, ginkluotės, ekipuotės ir
aprangos
Formuoti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Sausumos
pajėgose (toliau – SP) Motorizuotąją pėstininkų brigadą:
įsteigti brigados štabą, steigti Ryšių ir Štabo kuopas ir
priskirti brigadai Lietuvos didžiojo kunigaikščio (toliau –
LDK) Kęstučio mechanizuotąjį pėstininkų ir LDK
Butigeidžio dragūnų batalionus
Pertvarkyti Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis
Vilkas“ – priskirti jai Didžiosios kunigaikštienės Birutės
ulonų ir Karaliaus Mindaugo husarų batalionus
Organizuoti šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą 3 000 karo prievolininkų ir pagerinti jų aprūpinimą,
rengimo ir apgyvendinimo sąlygas
Sukomplektuoti LK kovinius vienetus ir kovinės paramos
bei kovinio aprūpinimo vienetus iki 90 procentų, o vienetus,
sudarančius Greitojo reagavimo pajėgas ir įgyvendinančius
NATO įsipareigojimus, ne mažiau kaip 90 procentų pagal
karinių vienetų organizacinės sistemos ir įrangos lentelėse
(toliau – OSĮL) ir Personalo aprūpinimo lentelėse
patvirtintus pareigybių skaičius
Didinti LK karinių vienetų aprūpinimą ginkluote ir karine
technika, siekiant, kad jų kiekis palaipsniui atitiktų OSĮL
nustatytus ginkluotės ir karinės technikos kiekius
Formuoti Valstybės gynybos strateginę ir ginkluotųjų
pajėgų vadavietes

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
I–IV

IV

IV

I–IV

I–IV

I–IV

IV

5.2.8.

Modernizuoti paieškos ir gelbėjimo iš oro ir jūros sistemą

I–IV

5.2.9.

Plėtoti poligonų infrastruktūrą, siekiant pagerinti pratybų
vykdymo ir aprūpinimo sąlygas:
Generolo Silvestro Žukausko poligone plėtoti pratybų
užtikrinimo infrastruktūrą;
LDK Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione
įrengti daugiafunkcį treniruoklių kompleksą, skirtą
pėstininkų kovos mašinoms, taip pat plėtoti palaikymo ir
pratybų užtikrinimo infrastruktūrą;
Pulkininko Igno Musteikio (Rokų) poligone įrengti
šaudyklą
Išlaikyti ir aprūpinti NATO pajėgų integravimo vienetą
(angl. NATO Force Integration Unit, NFIU)

I–IV

Gerinti sąlygas rotacinėms sąjungininkų pajėgoms,
dislokuotoms Lietuvos Respublikoje, ir NATO oro policijos
misiją vykdantiems sąjungininkams
Skirti karius budėti į NATO ypač greito reagavimo pajėgas
(angl. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF),
ypatingą dėmesį skirti jų rengimui ir treniravimui

I–IV

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

I–IV

I–IV

Atsakinga
institucija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija

Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija

Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija

Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija

21

5.2.13.

5.2.14.

Padidinti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įstaigų,
įeinančių į ginkluotųjų pajėgų sudėtį, kovinę parengtį ir
pajėgumus: atnaujinti ir modernizuoti Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ginkluotę, techniką ir amuniciją; vykdyti šių
įstaigų bendras pratybas su kariniais vienetais, stiprinti
integruotą pajėgų veikimą
Atlikti Gyventojų perspėjimo informacinės sistemos (GPIS)
funkcionalumo analizę ir pasirengti jos plėtrai į 4G tinklus
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)

R 5.2.1.

Lietuvos gyventojai, pasitikintys Lietuvos kariuomene,
procentais (2014 m. faktinė reikšmė – 54)

R 5.2.2.

Pagal nustatytus kovinės parengties lygius parengtų
Lietuvos kariuomenės karinių vienetų, kurių paskirtis –
reaguoti į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus,
procentas, palyginti su numatytu parengti skaičiumi
(2014 m. faktinė reikšmė – 100)
Sausumos pajėgumai, parengti dalyvauti tarptautinėse
operacijose ir misijose kartu su sąjungininkų pajėgomis,
procentais (2014 m. faktinė reikšmė – 22,3)
Pašauktų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo
prievolininkų skaičius (2015 m. rugsėjo mėn. – 1 131, iki
metų pabaigos planuojama pašaukti 3 000)
Užtikrintos infrastruktūros, maitinimo ir apgyvendinimo
sąlygos sąjungininkų rotuojamiems kariniams vienetams
dalyvauti pratybose Lietuvoje (2014 m. – užtikrintos)
GPIS pranešimų pasiekiamumas, ne mažiau kaip,
procentais (2015 m. faktinė reikšmė – 53)
Prioritetinė kryptis
Informacinio ir kibernetinio saugumo didinimas
Svarbiausi darbai

R 5.2.3.

R 5.2.4.

R 5.2.5.

R 5.2.6.
5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Kelti informacinio saugumo klausimus aukšto lygio
dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose, siekti, kad būtų
įgyvendinami bendri projektai, stiprinantys informacinį
saugumą ir strateginę komunikaciją ES, NATO ir jų
valstybėse narėse, Rytų partnerystės šalyse
Užtikrinti koordinuotą Lietuvos institucijų strateginę
komunikaciją užsienyje

I–IV

Vidaus reikalų
ministerija

III

Vidaus reikalų
ministerija
Atsakinga
institucija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija

Siektina
reikšmė
55

100

26,9

3 000
užtikrintos

60

Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
IV

IV

5.3.3.

Įdiegti kibernetinio saugumo informacinį tinklą

IV

5.3.4.

Surengti nacionalines kibernetinio saugumo pratybas

IV

Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Atsakinga
institucija
Užsienio
reikalų
ministerija
Užsienio
reikalų
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
Krašto
apsaugos
ministerija
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5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.

R 5.3.1.
5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Tobulinti kompleksinę Saugaus valstybinio duomenų
IV
perdavimo tinklo (toliau – SVDPT) apsaugos sistemą, skirtą
SVDPT klientų tinklams saugoti nuo kibernetinių atakų,
konfidencialių duomenų perėmimo, kenkėjiškų programų
plitimo, tinklo įrenginių prievadų skenavimo, tinklo
funkcionavimo sutrikdymo
Stiprinti priemones, mažinančias kibernetinių atakų grėsmę
I–IV
vidaus reikalų sistemoje
Nustatyti ilgalaikes strategines kryptis pilietiškai atsakingai
IV
žiniasklaidai skatinti ir visuomenės medijoms bei
informaciniam raštingumui ugdyti
Vertinimo kriterijai (pagrindiniai rodikliai)
Siektina
reikšmė
Vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų
6,25
suvaldymo laikas vidaus reikalų sistemoje, valandomis
Prioritetinė kryptis
Sklandus pasirengimas Lietuvos narystei EBPO
Svarbiausi darbai
Vykdymo
laikotarpiai,
ketvirčiais
Siekiant užtikrinti sklandų Lietuvos stojimo į EBPO
I–IV
procesą, koordinuoti Lietuvos stojimo į EBPO veiksmų
plano nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos institucijų
veiksmus – nustatytais terminais pristatyti Lietuvos pradinį
memorandumą sudarančias nacionalines pozicijas ir teikti
informaciją EBPO, rengti vizitus ir konsultacijas su EBPO
sekretoriatu ir valstybėmis narėmis
Koordinuoti valstybės institucijų veiklą stojimo į EBPO
I–IV
laikotarpiu: atlikti stojimo į EBPO proceso monitoringą
(stebėseną), Vyriausybės lygmeniu inicijuoti reikiamus
veiksmus ir priimti sprendimus, reikalingus sklandžiam
stojimo į šią organizaciją procesui užtikrinti

––––––––––––––––––––

Susisiekimo
ministerija

Vidaus reikalų
ministerija
Kultūros
ministerija
Atsakinga
institucija
Vidaus reikalų
ministerija

Atsakinga
institucija
Užsienio
reikalų
ministerija

Vyriausybės
kanceliarija

