2017-07-28 SUVESTINĖ ATASKAITA
apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (2017-03-13 nutarimas Nr.167) veiksmų vykdymą
VEIKSMAI, KURIŲ ĮVYKDYMO TERMINAS 2017 metų I-II ketv.

Eil.Nr
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3.

Vyriausybės programos prioritetų,
krypčių, darbų ir veiksmų
pavadinimai

Koordinatorius/
atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
data
(metai,
ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą

I PRIORITETAS. DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ
1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas
1.1.3. Darbas. Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas
1.1.3.1. Darbo kodekso pakeitimas,
SADM
2017 m. II
ĮVYKDYTA. 2017-06-06 Seime priimtas Darbo kodekso patvirtinimo,
siekiant lankstaus darbo santykių
ketv.
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymas, kuriuo
tikslintos darbo laiko režimo, darbuotojų atstovavimo bei informavimo ir
reguliavimo kartu užtikrinant darbo
konsultavimo nuostatos, nustatyta kas įskaitoma į kasmetinių atostogų stažą,
santykių saugumą
nustatyta kokių darbuotojų atžvilgiu skaičiuojama darbo laiko apskaita.
1.1.3.2. Didesnės socialinės apsaugos
SADM
2017 m. II
ĮVYKDYTA. 2017-06-06 Seime priimtas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
nedarbo atveju suteikimas, padidinant
ketv.
Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 pakeitimo įstatymas Nr. XIIIP-590,
nedarbo
draudimo
išmoką
ir
įsigaliojęs liepos 1 d., kuriuo: 1) padidinta nedarbo draudimo išmoka – pastovią
išplečiant jos aprėptį
išmokos dalį sudaro 30 proc. MMA; kintama išmokos dalis tiesiogiai priklauso nuo
bedarbio buvusių draudžiamųjų pajamų; padidėjo maksimalus išmokos dydis – 75
proc. šalies VDU; 2) padidinta nedarbo draudimo išmokos gavėjų aprėptis –
išmokai gauti pakanka turėti 12 mėn. per paskutinius 30 mėn. draudimo stažą
(anksčiau - 18 mėn. per 36 mėn.); 3) pailginta išmokos mokėjimo trukmė nuo 6 iki
9 mėnesių.
1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus
1.2.3.1. Bendruomeninės veiklos
SADM
2017 m. II ĮVYKDYTA. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymu Nr. A1stiprinimo savivaldybėse modelio
ketv.
259 patvirtintas rekomendacinio pobūdžio aprašas, reglamentuojantis, kaip bus
parengimas – palankių galimybių
vykdomas bendruomeninių veiklų savivaldybėse rėmimas. Bendruomeninės
bendruomenėms
įsitraukti
į
organizacijos bus įtraukiamos į išplėstinę seniūnaičių sueigą, kuri priims
sprendimų
priėmimo
procesą
sprendimus dėl vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertins paraiškas ir stebės projektų
užtikrinimas
įgyvendinimą. Siekiama kad finansavimas bendruomeninei veiklai stiprinti (2017
m. skirta 2 630 tūkst. eurų.) pasiektų visas savivaldybes, skatinama
bendruomenines organizacijas savarankiškai priimti sprendimus ir įgyvendinti

vietos bendruomenės poreikiams reikalingas veiklas.
2017-06-09 ministro įsakymu Nr. A1-293 bendruomenių veiklos paramai skirtos
lėšos paskirstytos savivaldybėms. Savivaldybių tarybos pagal pavyzdinį aprašą turi
pasitvirtinti atitinkamus savivaldybių aprašus (šiuo metu procesas vyksta
savivaldybėse).
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5.

1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas
1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
1.3.4.2
Privalomojo
sveikatos
SAM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Siekiant užtikrinti skaidresnę, kokybiškesnę ir efektyvesnę
draudimo
tarybos
narių
II ketv.
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą, 2017 m. gegužės
nepriklausomumo
nuo
išorės
11 d. Seimas priėmė Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio
poveikio
užtikrinimas,
siekiant
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-361. Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas, sveikatos
apsaugos ministras 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-711 patvirtino pakeistus
skaidraus
sprendimų
dėl
Tarybos nuostatus. Nustatyta, kad Taryba yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta
kompensuojamųjų vaistų priėmimo
kolegiali patariamoji institucija ir ji sudaroma dvejų metų kadencijai. Nustatyti
reikalavimai Tarybos nariams, Tarybos darbo organizavimo, koordinavimo tvarka
ir kt. klausimai.
1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas
1.5.5. Darbas. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės
aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius principus į viešąjį
sektorių
1.5.5.1. Planuojamos ūkinės veiklos
AM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Planuojamos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kuris įsigalios 2017 m.
II ketv.
pakeitimo įstatymo projekto
lapkričio 1 d. Naujuoju įstatymu sumažintas veiklos rūšių, kurioms atliekama
priėmimas, siekiant sutrumpinti
atranka dėl PAV, skaičius, net perpus sutrumpintas atrankos dėl PAV laikas (nuo
poveikio aplinkai vertinimo
75 iki 31 dienos) ir daugiau kaip trečdaliu visas PAV procesas (nuo 210 iki 150
procedūras ir pagerinti poveikio
dienų), sumažintas jame dalyvaujančių institucijų galimybės delsti teikiant išvadas
aplinkai vertinimo dokumentų
ir priimant sprendimus.
kokybę
Visuomenė ir PAV subjektai apie parengtą PAV programą turės būti informuojami
vienu metu – nebereikės laukti 10 dienų, kol pasibaigs šios programos viešinimo
procedūros. Atsisakyta atrankos išvados persvarstymo Aplinkos apsaugos
agentūroje. Ši išvada įsigalios iš karto po to, kai bus paskelbta AAA tinklapyje, ir
verslininkas leidimui gauti galės iš karto kreiptis į kitas institucijas.
Naujasis įstatymas nepanaikino savivaldybės tarybos veto teisės, tačiau įpareigoja
savivaldybės tarybą sprendimą priimti per 20 dienų. Jei per tą laiką jis nebus
priimtas, taryba nebegalės stabdyti PAV proceso.
Investuotojai įpareigoti kiekviename proceso etape konsultuotis tiek su visuomene,
tiek su valstybe ar savivaldybių institucijomis. Proceso ir sprendimų priėmimo
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8.

skaidrumui užtikrinti nustatyta PAV subjektų kompetencija.
Optimizuoti PAV procesą padės ir apribota PAV subjektų ir AAA teisė keletą kartų
teikti pastabas ir pasiūlymus, kuriuos galima teikti pirmą kartą nagrinėjant PAV
dokumentus.
1.5.6. Darbas. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą
1.5.6.10. Architektūros įstatymo
AM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Seimas 2017 m. birželio 8 d. priėmė Architektūros įstatymą, kurio
projekto priėmimas, siekiant
koncepciją Vyriausybė patvirtino dar prieš 8 metus. Šis įstatymas skirtas
II ketv.
reglamentuoti visuomeninius
reglamentuoti visuomeninius santykius architektūros srityje, įtvirtinti architektūros,
santykius architektūros srityje
kaip vienos svarbiausių ir ilgiausiai išliekančių žmogaus kultūrinės veiklos
rezultatų, svarbą, suformuoti vieningą architektūrinės, urbanistinės ir istorinės
kultūrinės aplinkos sampratą, sudaryti sąlygas kurti profesionalią, kokybišką
architektūrą. Bus kompleksiškai ir sistemingai sureguliuotos architektūros ir
architektūrinės veiklos sritys. Iki šiol galioję atskiri teisės aktai apėmė tik dalį tų
sričių.
Įstatyme nustatomi architektų rengimo, architektų kvalifikacijos, architektų veiklos
vykdymo reikalavimai, sąlygos ir tvarka, architektų teisės ir pareigos, architektų
veiklai ir veiklos rezultatams taikomi kokybės reikalavimai.
Įstatyme taip pat numatytos architektūros plėtros kryptys, apibrėžtas savivaldybės
vyriausiojo architekto statusas bei funkcijos, valstybės, savivaldybių ir kitų
institucijų kompetencija architektūros srityje.
II PRIORITETAS. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS
2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir
veiksmingą darbo rinką
2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas
2.1.1.2. Mokymosi dienų skaičiaus
ŠMM
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017 metų birželio 2 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymais
per mokslo metus padidinimas
II ketv.
patvirtinti Bendrojo ugdymo planai, kuriuose per mokslo metus didėja ugdymo
dienų skaičius:
1–4 klasėse 2017 / 2018 m. m. 10 dienų; 2018 / 2019 m. m. 5 dienos (10+5);
5–11 klasėse 2017 / 2018 m. m. 10 dienų; 2018 / 2019 m. m. 5 dienos (10+5).
2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas
2.2.4.3. Mokslo ir studijų institucijų
ŠMM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Darbo grupės pasiūlymų pagrindu parengtas valstybinių aukštųjų
tinklo optimizavimo plano
II ketv.
mokyklų tinklo optimizavimo planas ir pateiktas Vyriausybei.
parengimas, konsultuojantis su
2017 m. birželio 29 d. Seimas patvirtino nutarimą Nr. XIII-533 „Dėl valstybinių
socialiniais ir ekonominiais
universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“.
partneriais
Tolesni veiksmai: susitikimai su mokslo ir studijų institucijų specialistais, jų

telkimas į darbo grupes tolesnių konkretizuojančių sprendimų parengimui.

9.

2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka
2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų
užtikrinimas
2.3.6.4.
Kompleksinių
kultūros
KM, FM,
2017 m. II Vykdoma.
projektų ir meno mecenavimo
ŪM
ketv.
Parengtas Mecenavimo įstatymo projektas 2017 m. liepos 17 d. pateiktas
Teisingumo ministerijai išvadoms gauti (reg. Seime Nr. 17-8093(2).
populiarinimas
bei
palankios
Įvertinus Teisingumo ministerijos išvadas, prireikus patikslintas Mecenavimo
filantropijai aplinkos gerinimas,
įstatymo projektas bus pateiktas Vyriausybei.
siekiant
privataus
investavimo
Viešųjų ryšių kontekste Mecenavimo įstatymo tematika buvo parengtas interviu,
(Mecenatystės įstatymo ir susijusių
pranešimas spaudai. Rugpjūčio mėn. numatomas viešinimo renginys.
įstatymų
projektų
parengimas,
kompleksinių
investicijų
ir
mecenavimo populiarinimas)

III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas
3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
3.3.3. Darbas. Kovos su korupcija sistemos tobulinimas
10. 3.3.3.7. Konvencijos dėl kovos su
TM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Seimas 2017-04-20 ratifikavo Konvenciją dėl kovos su užsienio
I ketv.
pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius (įstatymas Nr. XIIIužsienio
šalių
pareigūnų
305). Šios konvencijos ratifikavimas yra labai svarbus siekiant dalyvauti
papirkinėjimu tarptautiniuose verslo
tolesniuose EBPO darbo grupės dėl papirkimo sudarant tarptautinius verslo
sandoriuose ratifikavimas
sandorius Lietuvos vertinimo etapuose bei užtikrinti Lietuvos siekius į EBPO įstoti
2018 m. Prisijungdama prie Konvencijos Lietuva įsipareigoja aktyviai kovoti su
užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ir griežtai
bausti kyšius užsienio pareigūnams duodančias Lietuvos juridinius ir fizinius
asmenis.
IV. PRIORITETAS. DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA
4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra
4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą
11. 4.1.1.1. Naujos sudėties MTEPI
LRVK
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017 m. birželio 28 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 542 patikslino
Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
strateginės tarybos atnaujinimas,
II ketv.
strateginės tarybos funkcijas. Atnaujinta jos sudėtis, siekiant sustiprinti politinę
įtraukiant į ją ministrus ir socialinius
lyderystę, taip pat sumažinti mokslo institucijų administracijų dalyvavimą.
partnerius
pagal
sumanios
Komisiją sudarys ūkio, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, žemės ūkio,
specializacijos kryptis, numatant šiai
susisiekimo ir energetikos ministrai, kurių veiklos sritys atitinka sumanios
tarybai tvirtinti integralią MTEPI
specializacijos kryptis, taip pat
užsienio reikalų ministras, atsakingas už

politiką ir priskiriant jai atsakomybę
už studijų, mokslo, technologijų ir
inovacijų politikos koordinavimą ir
strateginį valdymą
4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
12. 4.1.5.8. Susitarimų dėl energinio
EM, FM
2017 m.
efektyvumo priemonių finansavimo ir
II ketv.
įgyvendinimo
pasirašymas
su
energetikos įmonėmis
!

diplomatijos veiklą skatinant tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir inovacijų
srityje; Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, Lietuvos mokslų
akademijos prezidentas ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas.
Komisijos personalinė sudėtis parvirtinta 2017 m. liepos 5 d. Ministro Pirmininko
potvarkiu.
VĖLUOJAMA. Siekiant įgyvendinti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo
įstatymo 7 straipsnio nuostatas, bendradarbiaujant su darbo grupės, sudarytos iš
Energetikos ministerijos ir Įstatymu įpareigotų įmonių (ESO, EPSO-G, AmberGrid,
Litgrid, Lietuvos energijos) atstovų buvo parengtas Energijos sutaupymo susitarimų
sudarymo tvarkos aprašo projektas. Aprašo rengimas užtruko dėl ilgo derinimo.
Aprašas patvirtintas energetikos ministro 2017-07-14 įsakymu Nr. 1-187 „Dėl
Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2017-0719 išsiųstas EM raštas, raginantis įpareigotąsias įmones remiantis Aprašo
nuostatomis sudaryti susitarimus su EM.
Siekiant nustatyti tikslias privalomo sutaupyti energijos kiekio proporcijas,
papildomai Įstatymo įpareigotosioms įmonėms 2017-07-14 išsiųsta užklausa,
prašant pateikti informaciją apie 2016 metais savo vartotojams pateiktus elektros
energijos ir gamtinių dujų kiekius. Atsižvelgiant į pateiktus Įstatymu įpareigotų
įmonių duomenis EM planuoja artimiausiu metu pateikti susitarimus dėl Energijos
sutaupymų Įstatymu įpareigotoms įmonėms.

4.1.6. Darbas. Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius
13. 4.1.6.6. Paskirstytosios generacijos
EM
2017 m.
VĖLUOJAMA. Kadangi 2017 m. liepos 4 d. Seimas priėmė Atsinaujinančių
plėtrą
skatinančių
teisinio
II ketv.
išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis
reglamentavimo,
administracinės
nustatomas palankesnis paskirstytosios generacijos plėtrą skatinantis teisinis
naštos
mažinimo
ir
vartotojų
reglamentavimas bei sumažinama administracinė našta, tenkanti nedidelės apimties
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines įsirengiantiems ir jose
informavimo priemonių parengimas
elektros energiją gaminantiems vartotojams, tai EM neplanuoja rengti naujo
ir įgyvendinimas
įstatymų projektų paketo, kurį turėjo parengti vykdant Vyriausybės posėdžio 2017
!
m. gegužės 29 d. protokolą Nr. 21.
Šiuo metu rengiami įstatymų pataisas įgyvendinančių teisės aktų pakeitimai,
kuriuos planuojama priimti iki š. m. spalio 31 d. Pakeitimai susiję su palankesnės
kainodaros ir finansavimo mechanizmų sukūrimu.
Elektros energiją gaminančių vartotojų informavimo priemones planuojama
parengti po kainodaros bei finansavimo mechanizmų principų pakeitimo

įsigaliojimo (2018 m. sausio 1 d. ).
4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas
4.2.1. Darbas. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal
Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas
14. 4.2.1.1. Juridinių asmenų steigimo
TM
2017 m.
Vykdoma. Jau šiuo metu praktikoje Juridinių asmenų steigimo procedūros,
II
ketv.
vykdomos elektroniniu būdu, vyksta per vieną darbo dieną. Artimiausiu metu
procedūrų, vykdomų elektroniniu
Vyriausybei bus pateikti atitinkami Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimai,
būdu, sutrumpinimas iki vienos darbo
aiškiai nustatantys registro tvarkytojo pareigą juridinių asmenų steigimo
dienos
procedūras, vykdomas elektroniniu būdu, atlikti per vieną darbo dieną.
Registrų centro preliminariu vertinimu, per 1 d. d. įregistruojama apie 80 procentų
visų el. būdu steigiamų juridinių asmenų.
15. 4.2.1.4. Nustatymas, kad elektros
tinklų
operatorius,
vykdantis
prijungimo paslaugos sutartį, turi
atlikti ir projektavimo darbus,
susijusius su nebuitinio vartotojo
elektros įrenginių prijungimu prie
elektros tinklų
16. 4.2.1.7. Nuostatos, kad apskaitos
prietaisai būtų įrengiami baigiant
elektros tinklų operatoriaus rangos
darbus, įteisinimas

EM

2017 m.
II ketv.

VĖLUOJAMA. 2017-07-18 parengtas ir pateiktas derinti suinteresuotoms
institucijoms energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriame planuojama
nustatyti, kad elektros skirstomųjų tinklų operatorius privalomai turės rengti
nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą.

EM

2017 m.
II ketv.

VĖLUOJAMA. 2017-07-18 parengtas ir pateiktas derinti suinteresuotoms
institucijoms Vartotojų prijungimo aprašo pakeitimo projektas, kuriame
planuojama nustatyti, kad apskaitos prietaisai turi būti įrengiami baigiant tinklų
operatoriaus rangos darbus, nelaukiant kol vartotojas gaus Valstybinės energetikos
inspekcijos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (šiuo
metu nustatyta, kad apskaitos prietaisas įrengiamas per 3 darbo dienas kai
vartotojas yra gavęs VEI pažymą ir užbaigti rangos darbai).

4.2.7. Darbas. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas
17. 4.2.7.1. Atskiros specialios grupės
ŪM
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017 m. sausio 17 d. Strateginio planavimo darbo grupės
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ stambiems
protokoliniu sprendimu nutarta sukurti tris pareigybes stambiems gamybos
II ketv.
gamybos projektams pritraukti
projektams pritraukti. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ baigiama formuoti strateginių
sudarymas
projektų grupė, skirta stambiems gamybos projektams pritraukti. Šiuo metu ši
grupė sudaryta iš dviejų darbuotojų: strateginių projektų komandos vadovo ir
projektų vadovo. Rugpjūčio mėnesį planuojama įdarbinti dar vieną projektų vadovą
– 2017 m. pabaigoje strateginių projektų grupėje dirbs 3 VšĮ „Investuok Lietuvoje“

darbuotojai.
4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas
18. 4.2.9.1. „Startup Visa“ procedūros
ŪM
VĖLUOJAMA. Įgyvendinant „Startup Visa“ procedūrą:
2017 m.
įgyvendinimas ir „Startup Employee
- parengtas Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės
I ketv.
veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir
Visa“ procedūros, leisiančios
socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, ir ar šiai veiklai vykdyti
Lietuvos startuoliams pritraukti
aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš
užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašas
(patvirtintas 2017 -01-26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-56);
užsienio, sukūrimas
- įvertintos 23 paraiškos, iš kurių 9 paraiškos patvirtintos ir perduotos Migracijos
departamentui;
- paskelbta 17 žinučių bei naujienų socialiniuose tinkluose;
- sukurta internetinė platforma http://www.startupvisalithuania.com.
- organizuoti 4 pristatymai užsienyje (Sankt Peterburge, Minske, Tel Avive,
Kijeve).
„Startup Employee Visa“ procedūra šiuo metu rengiama.
"Startup Employee Visa" procedūros sukūrimas įtrauktas į VšĮ "Versli Lietuva"
2017 metų veiklos planą, pateiktas siūlomos procedūros aprašymas. Šiuo metu
vykdoma analizė dėl startuolio teisinio reglamentavimo ir tuo pačiu dėl reikalingų
veiksmų, siekiant parengti "Startup Employee Visa" procedūrą bei keistinų teisės
aktų poreikio. Planuojama įgyvendinti šių metų III ketv. arba IV ketv.,
priklausomai nuo atliktos analizės rezultatų.
4.2.11. Darbas. Tvari finansų rinkų plėtra, pritraukiant privatų kapitalą verslo ir viešojo intereso infrastruktūrai finansuoti
19. 4.2.11.6.
Priemonių
finansinių
FM, TM,
2017 m.
ĮVYKDYTA. Finansinių technologijų industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planas
patvirtintas 2017 m. gegužės 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-185„Dėl
technologijų
industrijos
plėtrai
ŪM, SM,
II ketv.
finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje“
Lietuvoje skatinti plano parengimas
URM,
LRVK
4.2.12. Darbas. Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos
procesus
20. 4.2.12.6. Azartinių lošimų įstatymo
FM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių
II ketv.
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) ir 16(1) straipsniais įstatymo projektas
pataisų, reglamentuojančių visų
XIIIP-714 gegužės mėn. pateiktas Seimui, svarstomas Seimo komitetuose.
lošimo automatų sujungimą į
Projektas 2017-05-23 notifikuotas Europos komisijoje (priėmimas atidėtas iki
kontrolės sistemą ir griežtinančių
2017-08-24, bus priimamas tik rudens sesijoje).
grynųjų pinigų prie lošimo stalų
Priėmus įstatymo projektą, kontrolės sistema įgalins duomenis gauti ir ataskaitas
kontrolę, parengimas
apie automatų veiklos rezultatus teikti elektroniniu būdu (dabar popierinės
ataskaitos), valstybės institucijoms (Lošimų priežiūros tarnybai ir VMI) sudarys

21.

22.

23.

24.

sąlygas realiai kontroliuoti automatų pinigų apyvartas bei sugriežtins grynųjų
pinigų, įmokėtų prie lošimo stalų, inkasavimo kontrolę (bus filmuojama). Tai taip
pat leis efektyviau priežiūros institucijoms kontroliuoti, ar lošimų organizatoriai
išmoka įstatyme nustatyto dydžio laimėjimų fondą lošėjams.
4.3. Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas
4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas
4.3.3.3.Valstybinio
socialinio
SADM
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017-06-14 Vyriausybė nutarimu Nr. 438 pritarė Valstybinio
draudimo rezervinio fondo sudarymo
I ketv.
socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatams.
ir valdymo reikalavimų nustatymas
Nuostatuose reglamentuojama šio rezervinio fondo sudarymo tvarka (iš kokių lėšų),
valdymas, dydis, panaudojimo sąlygos, atskaitomybė.
4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas
4.5.2. Darbas. Skatinimo sistemos tausiam ūkininkavimui plėtoti diegimas
4.5.2.2. Tausaus ūkininkavimo
ŽŪM
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017-04-07 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-237 patikslinus ir
remtinų veiklų sąrašo išplėtimas
II ketv.
papildžius priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles,
sudaryta galimybė pareiškėjams ir (arba) paramos gavėjams prisiimti
įsipareigojimus pagal naują veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių
juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai
ariamojoje žemėje“.
Šios naujos veiklos srities įgyvendinimas ypatingai svarbus aplinkosauginiu
požiūriu, nes padės išsaugoti dideliuose ariamosios žemės plotuose perinčių
paukščių lizdus, daug dirvos paviršiuje gyvenančių vabzdžių, varliagyvių ir
smulkių žinduolių, kurie palaipsniui visiškai išnyksta. Įgyvendinant šią veiklos sritį,
ariamosios žemės laukuose specialiai formuojami daugiamečių žolių plotai, kurie
yra labai svarbūs faunos išlikimui.
V PRIORITETAS. SAUGI VALSTYBĖ
5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas
5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas
5.2.1.1.
Ypatingos
svarbos
VRM
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017 m. kovo 8 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 177-2 patvirtino
informacinės infrastruktūros sąrašo
II ketv.
ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašą.
parengimas
5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas
5.5.12. Darbas. Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą,
ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi
5.5.12.8. Steigiamosios Azijos ir
URM,
2017 m.
ĮVYKDYTA. 2017 m. gegužės 25–26 d. Vilniuje bendradarbiaujant su Mykolo
Europos
susitikimo
(ASEM)
SADM
II ketv.
Romerio universitetu, Europos lyčių lygybės institutu ir Moterų verslo asociacija,
konferencijos
moterų
įgalinimo
surengta steigiamoji Azijos ir Europos Susitikimo (ASEM) konferencija “Moterų
klausimu surengimas Vilniuje 2017

m. gegužės 25–26 d.

ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje”. Renginyje dalyvavo
125 ASEM valstybių delegatų ir pranešėjų (iš jų 11 valstybių atstovai buvo
ministro arba viceministro lygmens) iš 31 ASEM narės, taip pat Azijos – Europos
fondo, aukšto lygio ES, UN Women, EBPO atstovės, Pasaulio Banko, Tarptautinės
darbo organizacijos, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ir kitų tarptautinių
organizacijų atstovai, kviestiniai mokslininkai iš ASEM valstybių. Lietuvos
iniciatyva pradėtas naujas ASEM dialogas: priimta Vilniaus deklaracija dėl moterų
ekonominės galios stiprinimo ir ASEM dialogo šia tema įsteigimo, įsipareigota
pradėti kurti gerųjų praktikų ir mechanizmų inventorių. Konferencija sulaukė
atgarsių žiniasklaidoje, sudomino beveik šimtą Lietuvos institucijų, aukštųjų
mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, užsienio delegatams buvo
pristatytas Lietuvos akademinis ir turistinis potencialas.
Planuojama, kad antroji ASEM konferencija šia tema vyks Indijoje.
5.5.14. Darbas. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas
25. 5.5.14.1.
Lietuvos
Respublikos
URM
2017 m.
ĮVYKDYTA. Atlikta Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo
diplomatinio atstovavimo tinklo
II ketv.
analizė ir 2017 m. birželio 16 d. pateikta Ministro Pirmininko patarėjui užsienio
politikos klausimais D. Matulioniui. Remiantis šia analize Ministrui Pirmininkui,
analizė ir pasiūlymų dėl jo pertvarkos
Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai biudžeto derybose buvo pateikti
pateikimas
pasiūlymai dėl diplomatinio atstovavimo tinklo.
KITI ĮVYKDYTI VEIKSMAI (anksčiau laiko įvykdyti veiksmai)

Eil.Nr.

Vyriausybės programos prioritetų,
krypčių, darbų ir veiksmų
pavadinimai

KoordinaĮvykdymo
Informacija apie veiksmų vykdymą
data (metai,
torius/
ketvirtis)
atsakingi
vykdytojai
I PRIORITETAS. DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ
1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas
1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra
1.2.1.2. Finansinės paramos
SADM
2018 m.
ĮVYKDYTA.
įvaikinusioms šeimoms įteisinimas,
IV ketv.
2017 m. kovo 30 d. Seimas priėmė Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 8,
nepaisant vaiko amžiaus
12, 13 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo
81 straipsniu įstatymą Nr. XIII-244, kuriuo nuo 2018 m. sausio 1 d., įvaikinus
vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo

įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo
pradžios) dienos, nepaisant vaiko amžiaus, būtų skiriama 8 bazinių socialinių
išmokų dydžio (304 eurai) išmoka įvaikinus vaiką ir mokama ne ilgiau kaip iki
vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, kai įtėviai pagal Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis
yra ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.
1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas
1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
1.3.4.4 Generinių vaistų kainų
SAM
2020 m.
Vykdoma (įvykdyta, kas planuota 2017 m.)
mažinimas, didinant konkurenciją
III ketv.
Vyriausybė 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 323 patvirtino
nepatentinių vaistų segmente
Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo
pakeitimus. Tvarkos aprašo pakeitimas, įsigaliojus 2017 m. Kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kainynui, pacientams leis sutaupyti apie 20 mln. eurų.
Kompensuojamųjų vaistų kainynas įsigaliojo 2017 m. liepos 3 dieną.
1.4.Kryptis.Visuomenės sveikatos stiprinimas
1.4.2.Darbas. Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų-alkoholio) pasiūlos ir paklausos
mažinimas
1.4.2.6 Alkoholio kontrolės įstatymo
SAM
2017 m.
ĮVYKDYTA.
pataisų, numatančių alkoholio
ŪM
IV ketv.
Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2,
įsigijimo ir vartojimo amžiaus
16, 161, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-394,
padidinimą iki 20 metų bei alkoholio
kuriuo sugriežtinti alkoholio pardavimo ir jų reklamos reikalavimai, nustatant,
reklamos draudimą, griežtesnį
kad asmenys iki 20 metų negali įsigyti, turėti ir vartoti alkoholinių gėrimų,
prekybos alkoholiu laiko ir
nustatant alkoholinių gėrimų pardavimo laiką (draudžiama prekiauti
pardavimo vietų ribojimą, kitų
alkoholiniais gėrimais nuo 20 val. iki 10 val. darbo dienomis ir šeštadieniais, o
alkoholio pasiūlą ir paklausą
sekmadieniais – nuo 15 iki pirmadienio 10 val.) bei uždraudžiant visų rūšių
ribojančių reguliacinių priemonių
alkoholio reklamą.
taikymą, parengimas ir priėmimas
2.3. Kryptis – Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka
2.3.2. Darbas – Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas
2.3.2.1. Mokslo doktorantūros
ŠMM, KM
2017 m.
ĮVYKDYTA.
nuostatų ir Meno doktorantūros
IV ketv.
2017 m. kovo 8 d. ministro įsakymu Nr.V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros
nuostatų atnaujinimas, numatant
nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Mokslo doktorantūros nuostatai.
didesnius tarptautiškumo
2017 m. vasario 8 d. ministro įsakymu Nr. V-69 „Dėl Meno doktorantūros
reikalavimus
nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Meno doktorantūros nuostatai.
Detaliau sureglamentuotas užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas
doktorantūros procesuose Lietuvoje reikalaujant iš jų realaus indėlio. Padidinti

tarptautinių straipsnių reikalavimai disertacijoms.
V PRIORITETAS. SAUGI VALSTYBĖ
5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas
5.5.1. Darbas. Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra
5.5.1.5. Branduolinio neplatinimo
URM
2017 m.
ĮVYKDYTA.
2017 m. birželio 5–6 d. Vilniuje surengtas Branduolinio neplatinimo iniciatyvos
iniciatyvos seminaro ir pratybų
IV ketv.
regioninis seminaras ir pratybos Šiaurės ir Baltijos jūros šalims, skirtas
Lietuvoje surengimas
iniciatyvos tikslų įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui stiprinti
!
masinio naikinimo ginklų ir įprastinės ginkluotės neplatinimo srityje. Seminaro
ir pratybų metu sustiprinti Lietuvos institucijų praktiniai gebėjimai reaguoti į
grėsmes, susijusias su branduoliniu platinimu; pagerintas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas ekspertų ir vadovų lygmenyse.
5.5.1.14. Lietuvos Respublikos URM, KAM
2017 m.
ĮVYKDYTA.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV įsteigiama
diplomatinio atstovavimo JAV
III ketv.
nauja pareigybė politikos klausimų kuravimui.
sustiprinimas
Užsienio reikalų ministro įsakymas dėl darbuotojo skyrimo į šią pareigybę
priimtas 2017 m. balandžio 24 d.
5.5.9. Darbas. Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas
5.5.9.7.
Lietuvos
nuolatinės
URM
2017 m.
ĮVYKDYTA.
Nuo 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES įsteigta nauja
atstovybės ES stiprinimas Rytų
III ketv.
pareigybė Rytų partnerystės klausimų koordinavimui. Užsienio reikalų ministro
partnerystės klausimams koordinuoti
įsakymas dėl darbuotojo skyrimo į šią pareigybę pasirašytas 2017 m. balandžio 5
d.
5.5.9.9. Vilniaus Rusijos forumų
URM
2020 m.
Vykdoma (įvykdyta, kas planuota 2017 m.)
Tęsiant bendradarbiavimą su Rusijos liberaliosios opozicijos, pilietinės
surengimas bendradarbiaujant su
III ketv.
visuomenės ir akademinės bendruomenės atstovais 2017 m. gegužės 18–19 d.
nevyriausybinėmis organizacijomis
surengtas tradicinis „Vilniaus Rusijos forumas“. Tai jau ketvirtas Vilniaus
ir Rusijos pilietinės visuomenės
Rusijos forumas. Nuo 2013 m. rengiamuose Rusijos Forumuose aptariamos
atstovais
Rusijos vidaus ir užsienio politikos aktualijos, žmogaus teisių padėtis, Rusijos
!
santykiai su Vakarais, šių santykių perspektyvos, įvertinamos Rusijos raidos
tendencijos, ekonominė padėtis, diskutuojama kovos su Rusijos propaganda
tema, kitais aktualiais klausimais. Forume dalyvavo daugiau kaip 100 politikų,
pilietinės visuomenės atstovų, žmogaus teisių gynėjų, akademikų, žurnalistų iš
Rusijos, Lietuvos, kitų Vakarų šalių. Šiais metais pagrindinis dėmesys skirtas
Rusijos gyventojų nuotaikoms prieš 2018 m. vyksiančius Rusijos prezidento
rinkimus, kitiems su šiais rinkimais susijusiems procesams, pasikeista
nuomonėmis, kaip būtų galima stiprinti ryšius su Rusijos žmonėmis,
pasisakančiais už atvirą, demokratišką ir europietišką Rusiją.

