Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo 2017 metais ataskaita
ĮVYKDYTI 2017 METAIS VEIKSMAI
Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai

Nr.

atsakingi
vykdytojai

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika visuomenė
01-01.Kryptis-Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas
01-01-01.Darbas-Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra
1.

01-01-01-03. Jaunimo politikos pagrindų
SADM
įstatymo pakeitimas, siekiant apibrėžti darbą su
jaunimu ir jo vykdymo principus, tobulinti
institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir
funkcijas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. SADM parengė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektą (toliau
– JPPĮ), kuris apsvarstytas 2017-12-06 Vyriausybės pasitarime.
2017-12-12 Nr. IX-1871 JPPĮ pakeitimo įstatymo projektas (nauja
redakcija) XIIIP-1479 įregistruotas Seime.

01-01-02.Darbas-Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti
2.

01-01-02-01. Socialinių išmokų susiejimas su
minimaliu vartojimo krepšeliu

SADM
(FM,
SADM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017-09-20 priimtas LRV nutarimas Nr. 756, kuriuo nuo 2018 m.
sausio 1 d. padidinta valstybės remiamų pajamų (VRP) suma nuo
102 iki 122 eurų.
2017 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas LR socialinės paramos išmokų
atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo
įstatymo Nr. X-1710 pakeitimo įstatymas XIII-820, kurio įtvirtintas
naujas socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklis – minimalių
vartojimo poreikių dydis (MVPD) bei galiojančių socialinės
apsaugos išmokų atskaitos rodiklių – bazinės socialinės išmokos,
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šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės, valstybės
remiamų pajamų susiejimas su šiuo dydžiu.
Įstatyme nustatyta, jog nuo 2019 m. bazinė socialinė išmoka negali
sudaryti mažiau nei 16 procentų, šalpos pensijų bazė negali sudaryti
mažiau nei 54 procentus, tikslinių kompensacijų bazė negali sudaryti
mažiau nei 47 procentus, valstybės remiamos pajamos negali
sudaryti mažiau nei 50 procentų praėjusių metų MVPD. Tai reiškia,
kad kiekvienais metais bus apskaičiuojamas MVPD ir priklausomai
nuo didėjančios metinės infliacijos, maisto ir ne maisto prekių bei
paslaugų kainų didės minėti socialinės paramos dydžiai.
2017-12-20 priimtas Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr.
1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio,
einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės
socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios
neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų bazės dydžio,
tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės
dydžio patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo nuo 2018 m. sausio 1 d.
padidintas šalpos pensijų bazės dydis iki 130 eurų.
01-01-03.Darbas-Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas
3.

01-01-03-01. Darbo kodekso pakeitimas,
SADM
siekiant lankstaus darbo santykių reguliavimo,
kartu užtikrinant darbo santykių saugumą

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017-06-06 Seime priimtas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo
ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymas, kuriuo
tikslintos darbo laiko režimo, darbuotojų atstovavimo bei
informavimo ir konsultavimo nuostatos, nustatyta kas įskaitoma į
kasmetinių atostogų stažą, nustatyta kokių darbuotojų atžvilgiu
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skaičiuojama darbo laiko apskaita.
4.

01-01-03-02. Didesnės socialinės apsaugos
SADM
nedarbo atveju suteikimas, padidinant nedarbo
draudimo išmoką ir išplečiant jos aprėptį

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017-06-06 Seime priimtas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 pakeitimo įstatymas
Nr. XIIIP-590, įsigaliojęs liepos 1 d., kuriuo: 1) padidinta nedarbo
draudimo išmoka – pastovią 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.

5.

01-01-03-03. Nacionalinis susitarimas dėl
būtinų reformų šalies pažangai

LRVK
(LRVK,
SADM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. spalio 11 d. Vyriausybės pasitarime buvo pritarta
Susitarimui dėl šalies pažangai būtinų reformų. Susitarimo tikslas –
kartu su socialiniais partneriais sutarti dėl pagrindinių sričių, kuriose
būtinos reformos šalies pažangai. Susitarime numatomi penki tikslai,
kurių reikia šalies ilgalaikei pažangai, siekiant kelti gyvenimo lygį ir
didinti šalies darbo rinkos patrauklumą. 2017 m. spalio 16 d.
Susitarimą pasirašiusios šalys įsipareigoja jį įgyvendinti,
vadovaudamosi geros valios, sąžiningumo, pasitikėjimo ir
konstruktyvaus dialogo principais. Susitarimo tekstas pridedamas.

6.

01-01-03-05. Darbo užmokesčio
pasiskirstymo, dinamikos analizė ūkio

SADM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Atlikus ES valstybių narių vidutinio mėnesinio bruto darbo
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užmokesčio ir minimalios mėnesinės algos dinamikos analizę bei
įvertinus šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ir
minimalios mėnesinės algos raidos tendencijas ir tarpusavio santykį,
ir palyginus šalies rodiklius su atitinkamais ES valstybių narių
rodikliais, parengtas Vyriausybės pasiūlymas Trišalei tarybai
nustatyti minimalųjį valandinį atlygį 2,45 euro ir minimaliąją
mėnesinę algą 400 eurų, kurie įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.
Atlikta valstybės įmonių ir valstybės valdomų bendrovių
vadovaujančių darbuotojų (vadovų ir jų pavaduotojų) darbo
apmokėjimo analizė. Analizuotos 122 įmonės pagal įmonių
kategorijas. Analizės rezultatai pateikti Vyriausybei ir Valstybės
kontrolei.
Atlikta viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba valstybė turi
daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo
užmokesčio analizė. Analizuotos 59 viešosios įstaigos pagal
kategorijas.
Atlikta darbo užmokesčio analizė buvo pristatyta 2017 m. gruodžio
12 d. Trišalės tarybos posėdyje, pranešėjai atsakė įklausimus, vyko
diskusijos.

sektoriuose ir viešos diskusijos skatinimas

01-01-04.Darbas-Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas
7.

01-01-04-02. Būsto pritaikymo neįgaliesiems
sistemos sukūrimas, prioritetą skiriant
šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, ir
jauniems neįgaliesiems

SADM
(AM,
SADM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-07-05 priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Nr. A1-363 ,,Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia,
socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką
2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai

Nr.

atsakingi
vykdytojai

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. būstas pritaikytas 87 šeimoms, auginančioms sunkios
negalios vaikus (88 vaikai). Šiam tikslui panaudota 298 tūkst. Eur.
(vidutiniškai vieno būsto pritaikymui skirta apie 3,4 tūkst. Eur).
01-02.Kryptis-Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas
01-02-01.Darbas-Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra
8.

01-02-01-01. Išmokos vaikui („vaiko pinigų“) SADM
visiems šeimoje auginamiems (globojamiems)
vaikams sistemos sukūrimas ir įteisinimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. gruodžio 5 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2018 m.
sausio 1 d. įteisinta vienodo dydžio išmoka vaikui visiems vaikams
nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose
besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo
ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne
ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, kiekvienam vaikui skiriant 0,79
BSI dydžio (30,02 Eur) išmoką per mėnesį.
Nustatyta, kad papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama
šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus,
jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės
negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, ir šeimoms, kurios
augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos
gaunamų pajamų. Papildomai skiriamos išmokos vaikui dydžiai:
vaikui nuo gimimo iki 2 metų – 0,75 BSI dydžio (28,5 Eur), nuo 2 iki
18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius
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pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo
programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki
jam sukaks 21 metai, – 0,4 BSI dydžio (15,2 Eur) išmoka per mėnesį.
Priimtais pakeitimais sudarytos vienodos sąlygos gauti vienodo
dydžio išmoką vaikui visiems vaikams, tiek augantiems šeimoje, tiek
globojamiems, neatsižvelgiant į globos (rūpybos) formą. Siekiant
mažinti šeimoje augančių vaikų skurdą ir pajamų nelygybę, įvertinus
tai, kad skurdo riziką labiausiai patiria šeimos, auginančios didesnį
skaičių vaikų, papildomai finansiškai bus remiamos gausios ir
nepasiturinčios šeimos, auginančios vaikus.
Numatoma, kad išmoką vaikui papildomai gaus apie 400,0 tūkst.
vaikų (iš viso 530,8 tūkst. vaikų), 2018 metų biudžete išmokos vaikui
mokėjimui valstybės biudžete papildomai numatyta 195,0 mln. Eur.
01-02-03.Darbas-Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo
procesus
9.

01-02-03-01. Bendruomeninės veiklos
stiprinimo savivaldybėse modelio parengimas
– palankių galimybių bendruomenėms
įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą
užtikrinimas

SADM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymu Nr. A1259 patvirtintas rekomendacinio pobūdžio aprašas,
reglamentuojantis, kaip bus vykdomas bendruomeninių veiklų
savivaldybėse rėmimas. Bendruomeninės organizacijos bus
įtraukiamos į išplėstinę seniūnaičių sueigą, kuri priims sprendimus
dėl vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertins paraiškas ir stebės
projektų įgyvendinimą. Siekiama, kad finansavimas bendruomeninei
veiklai stiprinti (2017 m. skirta 2 630 tūkst. eurų.) pasiektų visas
savivaldybes, skatinama bendruomenines organizacijas savarankiškai
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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 pasitvirtina atitinkamus savivaldybių
aprašus.
01-02-04.Darbas-Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka
10.

01-02-04-06. Kompleksinės pagalbos vaikui ir SADM
šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir
(SADM,
įdiegimas
SM, SAM,
ŠMM, TM,
VRM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. bendru įsakymu
Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų
švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos
aprašas, kuriuo nustatoma vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų ir
pagalbos veiksmų seka ir tvarka.

01-02-07.Darbas-Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus procedūros
11.

01-02-07-03. Aliarmo (pagalbos mygtukų)
sistemos, skirtos apsaugoti nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis nuo
pakartotinio smurto, įdiegimas ir tiesioginio
(automatinio) suinteresuotų institucijų
informavimo apie smurtą prieš vaikus
užtikrinimas

VRM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017-05-08 įsakymu Nr. 5V-427 patvirtintas Pagalbos iškvietimo elektroninių įrenginių
išdavimo, paėmimo ir saugojimo organizavimo tvarkos aprašas.
Vadovaujantis minėto aprašo nuostatomis (esant pagrindui),
įrenginiai dalijami nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.
2017 m. nukentėjusiems asmenims buvo išduotas 231 įrenginys.
Įdiegta ir pradėta naudoti automatinio specializuotos pagalbos centrų
ir vaiko teisių apsaugos skyrių informavimo apie smurtą prieš vaikus
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funkcija.
01-03.Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas
01-03-04.Darbas-Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
12.

01-03-04-02. Privalomojo sveikatos draudimo SAM
tarybos narių nepriklausomumo nuo išorės
poveikio užtikrinimas, siekiant skaidraus
sprendimų dėl kompensuojamųjų vaistų
priėmimo

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Siekiant užtikrinti skaidresnę, kokybiškesnę ir efektyvesnę
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą,
2017 m. gegužės 11 d. Seimas priėmė LR sveikatos draudimo
įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-361.
Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas sveikatos apsaugos ministras
2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-711, patvirtino pakeistus
Tarybos nuostatus. Nustatyta kad Taryba yra trišalio atstovavimo
pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija, Taryba sudaroma
dvejų metų kadencijai, nustatyti reikalavimai Tarybos nariams,
Tarybos darbo organizavimo, koordinavimo tvarka ir kt. klausimai.
Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V1072 patvirtinta naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo
taryba.

13.

01-03-04-03. Vaistų politikos gairių,
skatinančių racionalų vaistų vartojimą, kainų
konkurenciją ir užtikrinančių tolygų vaistų
prieinamumą, patvirtinimas

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Sveikatos apsaugos ministro 2017-08-28 įsakymu Nr. V-1008
patvirtintos Vaistų politikos gairės, kurių tikslas – pridėtinę terapinę
naudą turinčių vaistų pagalba gerinti ir stiprinti žmonių sveikatą,
užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą, racionalų valstybės biudžeto ir
gyventojų lėšų naudojimą. Gairėse nustatomi vaistų politikos plėtros
tikslai, uždaviniai, plėtros kryptys, laukiami rezultatai ir vertinimo

SAM
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kriterijai.
01-04.Kryptis-Visuomenės sveikatos stiprinimas
01-04-01.Darbas-Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą ,,nuo darželio“
14.

01-04-01-06. Bendruomenių iniciatyvų
SAM
sveikatos stiprinimo srityje skatinimas, remiant
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
įgyvendinamus projektus

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Vertinant tai, kad benduomenės ir nevyriausybinės organizacijos yra
arčiausiai žmonių, tiesiogiai susiduria su jų problemomis, todėl jos
yra puikus partneris sprendžiant visuomenės sveikatos problemas,
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas)
lėšomis 2017 m. buvo remiami bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų įgyvendinami projektai alkoholio vartojimo prevencijos
ir savižudybių prevencijos srityse. Sveikatos apsaugos ministro 2017
m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-1201 „Dėl valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšų paskirstymo“ lėšos skirtos
34 projektams, iš jų 18 nevyriausybinių organizacijų projektų.
2017 m. priimtas LR sveikatos sistemos įstatymo 381 straipsnio
pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad planuojant kiekvienų metų
valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatomas Vyriausybės
nustatytas procentas praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo
pajamų, gautų ne tik už parduotus alkoholinius gėrimus, bet ir už
apdorotą tabaką, taip pat įplaukų nuo lėšų, gautų iš loterijų ir
azartinių lošimų mokesčio, 2018 metams padidintas Fondo
finansavimas dvigubai – nuo 1,313 mln. eurų iki 2,691 mln. Eurų.
Fondo finansavimo didinimas 2018 m. suteiks didesnes galimybes
remti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamus
9
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projektus, kurie prisideda prie visuomenės sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo
01-04-02.Darbas-Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir
paklausos mažinimas
15.

01-04-02-04. Priklausomybių centrų
reorganizavimas, kad būtų užtikrintas
kvalifikuotas ir mokslu pagrįstas
priklausomybės ligų gydymas bei
priklausomybės ligų gydymo prieinamumas ir
kokybės gerinimas

SAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Lietuvoje veikę penki atskiri priklausomybės ligų centrai nuo 2018
m. lapkričio 1 d. pradėjo dirbti kaip viena įstaiga – Respublikinis
priklausomybės ligų centras.
Priklausomybės ligų centrų reorganizavimo tikslas – optimizuoti
biudžetinių įstaigų, veikiančių asmens sveikatos priežiūros srityje,
valdymą, sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, materialinius ir
finansinius išteklius, gerinti asmens sveikatos priežiūros srityje
teikiamų priklausomybės ligų prevencijos, gydymo paslaugų
prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams ir šių paslaugų kokybę.
Priklausomybės ligų centrai reorganizuoti jungimo būdu –
prijungiant juos prie Vilniaus priklausomybės ligų centro.

16.

01-04-02-06. Alkoholio kontrolės įstatymo
pataisų, numatančių alkoholio įsigijimo ir
vartojimo amžiaus padidinimą iki 20 metų bei
alkoholio reklamos draudimą, griežtesnį
prekybos alkoholiu laiko ir pardavimo vietų
ribojimą, kitų alkoholio pasiūlą ir paklausą
ribojančių reguliacinių priemonių taikymą,

SAM
(SAM,
ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė LR alkoholio kontrolės įstatymo
Nr. I-857 2, 16, 161, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo
įstatymą Nr. XIII-394, kuriuo sugriežtinti alkoholio pardavimo ir jų
reklamos reikalavimai, nustatant, kad asmenys iki 20 metų negali
įsigyti, turėti ir vartoti alkoholinių gėrimų, nustatant alkoholinių
gėrimų pardavimo laiką (draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais
10
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nuo 20 val. iki 10 val. darbo dienomis ir šeštadieniais, o
sekmadieniais – nuo 15 val. iki pirmadienio 10 val.), bei
uždraudžiant visų rūšių alkoholio reklamą.

01-04-03.Darbas-Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas
17.

01-04-03-06. Psichikos sveikatos centrų
veiklos optimizavimas, užtikrinant geresnį
pirminės psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau
specialistų (psichoterapeutų, psichologų)

SAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-59
pakeistas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato paslaugų teikimo
reikalavimus šias paslaugas teikiančiai įstaigai ir specialistams bei
šių įstaigų ir specialistų funkcijas ir kompetenciją. Planuojama:
1. sumažinti visai komandai tenkančio aptarnaujamų gyventojų
skaičiaus normatyvus pirminiuose psichikos sveikatos centruose
(planuojama nuo 20 000 iki 17 000);
2. Nustatyti naujus skatinamuosius priedus už pirminės
ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas:
2.1.psichodiagnostinis vertinimas po bandymo nusižudyti;
2.2.individuali psichoterapinė intervencija;
2.3. grupinė psichoterapinė intervencija;
3. Nustatyti, kad pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos
priežiūros komandos specialistų paslaugos būtų teikiamos ne mažiau
kaip 6 val. kiekvieną darbo dieną (šiuo metu LRV nutarime – 20 val.
per savaitę).
(SAM Strateginio planavimo grupė 2017 07 31 sprendimu skyrė
4000 tukst. eurų 6 veiksmo „Psichikos sveikatos centrų veiklos
optimizavimas, užtikrinant geresnį pirmines psichikos sveikatos
11
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informacija apie veiksmų vykdymą

priežiūros paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau specialistų
(psichoterapeutų, psichologų ) vykdymui;)
Privalomo sveikatos draudimo taryba (PSDT) lapkričio 30 d.
posėdžio metu pritarė nuo 2018 m. sausio 1 d taikyti vieno gyventojo
pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros metinę bazinę
kainą – 4,7 balo.
Šios priemonės pagerins psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą.
01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas
01-05-03.Darbas-Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą
18.

01-05-03-04. Kietojo biokuro kokybės
reikalavimų, taikytinų Lietuvoje naudojamam
(ypač mažuose ir vidutinio dydžio kurą
deginančiuose įrenginiuose) biokurui ir kitų
rūšių kurui, nustatymas ir taikymas ir jų
laikymosi kontrolės užtikrinimas

19.

01-05-03-05. Griežtesnių vidutinio dydžio (1– AM
50 MW) kurą deginančių įrenginių
eksploatavimo reikalavimų, įskaitant išmetamų
teršalų ribines vertes ir jų laikymosi kontrolę
pagal ES reikalavimus, nustatymas

EM
(AM, TM,
EM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-06 energetikos ministro įsakymu Nr. 1-310 buvo patvirtinti
Kietojo biokuro kokybės reikalavimai.

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 1. Perkeliant ES direktyvą (2015/2193) į nacionalinę teisę, aplinkos
ministro 2017-09-18 įsakymu Nr. D1-778 patvirtintos griežtesnės už
šiuo metu galiojančias 1 MW ir didesniems, bet mažesniems kaip 50
MW, kurą deginantiems įrenginiams taikomos Išmetamų teršalų iš
vidutinių kurą deginančių įrenginių normos, kurios palaipsniui (iki
2030 metų) pakeis galiojančias analogiškas normas, t. y. nuo 201812-20 jos bus taikomos naujiems kurą deginantiems įrenginiams; nuo
12
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2025-01-01 – esamiems 5 MW ir didesniems įrenginiams, nuo 203001-01 –1 MW ir didesniems, bet mažesniems kaip 50 MW
įrenginiams; taip pat jos bus taikomos ir stacionariems varikliams bei
dujų turbinoms.
2. Atsižvelgiant į tai, kad direktyva reikalauja į jos taikymo sritį
patenkančius kurą deginančius įrenginius eksploatuoti tik turint
leidimą arba juos įregistravus ir į tai, kad daugumai į šios direktyvos
taikymo sritį patenkančių įrenginių Aplinkos apsaugos įstatymo 192
straipsnyje nustatytais pagrindais reikia turėti taršos leidimą, 201711-07 Seime priimtas Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymas (Nr. XIII-667), į kurio priedą įrašyta šiuo
įstatymu įgyvendinama minėta direktyva ir sudarytas teisinis
pagrindas įgyvendinti direktyvą taikant 192 straipsnį.
3. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių pakeitimas patvirtintas aplinkos ministro 2017 m. gruodžio
14 d. įsakymu Nr. D1-995.
4. Į direktyvos taikymo sritį patenkančius biokurą deginančius
įrenginius keičiant naujais, yra sudarytos sąlygos pasinaudoti ES
2014–2020 m. finansine parama (Energetikos ministerijos
priemonės).
01-05-05.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
20.

01-05-05-01. Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo

AM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė Vyriausybės pateiktą naujos
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Nr.
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vykdytojai

pakeitimo įstatymo projekto priėmimas,
siekiant sutrumpinti poveikio aplinkai
vertinimo procedūras ir pagerinti poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų kokybę

21.

01-05-05-02. Jungtinių Tautų Darnaus

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

(metai,
ketvirtis)

redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymą, kuris įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.
Naujuoju įstatymu sumažintas veiklos rūšių, kurioms atliekama
atranka dėl PAV, skaičius, net perpus sutrumpintas atrankos dėl PAV
laikas (nuo 75 iki 31 dienos) ir daugiau kaip trečdaliu visas PAV
procesas (nuo 210 iki 150 dienų), sumažintas jame dalyvaujančių
institucijų galimybės delsti teikiant išvadas ir priimant sprendimus.
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 iškart
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 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.
AM

2017 m. Įvykdyta.
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vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų
įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo
mechanizmo nustatymas, sprendimų dėl
Lietuvos atsiskaitymo Jungtinių Tautų Aukšto
lygio politiniame forume priėmimas

(metai,
ketvirtis)

III ketv.

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. rugsėjo mėn. gautas Jungtinių Tautų Ekonominės ir
socialinės tarybos (ECOSOC) pritarimas dėl Darbotvarkės
įgyvendinimo nacionalinės ataskaitos pristatymo 2018 metais Aukšto
lygio politikos forume Niujorke. Vyriausybės 2017-10-31 pasitarime
priimti sprendimai dėl Darbotvarkės įgyvendinimo Lietuvoje
koordinavimo mechanizmo. Aplinkos ministerijai kartu su
Vyriausybės kanceliarija pavesta koordinuoti Darbotvarkės
įgyvendinimo nacionalinės ataskaitos rengimą ir pristatymą. Tai
atliks aplinkos ministro įsakymu sudaryta tarpžinybinė darbo grupė.
2017-11-29 darbo grupės posėdyje buvo patvirtinta ataskaitos
struktūra, parengimo grafikas ir nustatytos atsakingos institucijos.

01-05-06.Darbas-Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą
22.

01-05-06-10. Architektūros įstatymo projekto
priėmimas, siekiant reglamentuoti
visuomeninius santykius architektūros srityje

AM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Seimas 2017 m. birželio 8 d. priėmė Architektūros įstatymą, kurio
koncepciją Vyriausybė patvirtino dar prieš aštuonerius metus.
Architektūros įstatymas skirtas reglamentuoti visuomeninius
santykius architektūros srityje, įtvirtinti architektūros, 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.
Įstatyme taip pat numatytos architektūros plėtros kryptys, apibrėžtas
savivaldybės vyriausiojo architekto statusas bei funkcijos, valstybės,
savivaldybių ir kitų institucijų kompetencija architektūros srityje.
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02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas
02-01.Kryptis-Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę
ir veiksmingą darbo rinką
02-01-01.Darbas-Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas
23.

02-01-01-01. Kūrybingumo ir kritinio
ŠMM
mąstymo ugdymo modelių atranka ir įdiegimas (KM,
ŠMM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. ŠMM organizavo pasitarimą dėl OECD PISA 2021 kūrybinio
mąstymo tyrimo konstrukto ir diegimo. Buvo apibendrinta ir
susisteminta informacija apie kūrybinio ugdymo projektus iš ES SF
2007-2013 m. projektinio periodo.
Pasinaudojus surinkta informacija sukurta e-platforma –
https://kurybingumas.ugdome.lt. Vykdant platformos sklaidą, 2017
m. lapkričio 25 d., parodoje „Mokykla“, organizuota viešoji
konsultacija–diskusija mokytojams „Kūrybingumo ir kritinio
mąstymo ugdymas. Kas naujo?“. Jos metu pristatyta mokykloms
kūrybingumo ir kritinio mąstymo modelių e-platforma, siekiant
aptarti naujausius tyrimus apie kūrybingumą, pasidalinta praktinėmis
įžvalgomis bei planuojamais politiniais darbais šioje srityje, sulaukta
refleksijos ir siūlymų e-platformos veikimo ir tobulinimo klausimais.
E-platformoje patalpinti ir toliau bus talpinami ŠMM, KM ir NVO
kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo modeliai, suteikiant
galimybes mokykloms rinktis ir įgyvendinti šiuos modelius. Be
tyrimų, modelių ar metodinės, vaizdinės medžiagos, bus talpinami ir
Gerosios praktikos pavyzdžiai. Bus siekiama, kad Kūrybingumo ir
16
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kritinio mąstymo modelių diegimas bus tęsiamas ir veiklose
susijusiose su ugdymo turinio atnaujinimu integruojant kūrybingumo
nuostatas ugdymo rezultatų, atnaujintų programų parengime ir
įdiegime, integruojant kūrybingumo kompetenciją su darnaus
vystymosi, STEAM ugdymo elementais, plėtoti kūrybinio mąstymo
kompetenciją rengiant medijų ir informacinio raštingumo įrankius,
modernią skaitymo ir rašymo sampratą.
24.

02-01-01-02. Mokymosi dienų skaičiaus per
mokslo metus padidinimas

ŠMM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Švietimo ir mokslo ministro įsakymais 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).

02-02.Kryptis-Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
02-02-01.Darbas-Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra
25.

02-02-01-01. Perėjimo prie institucinio vaikų ŠMM
ugdymo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5
metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų) modelio
parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis
šalimis

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Seimo 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XIII-926 patvirtintas LR
švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(įsigalioja 2018-02-01).
Juo apibrėžtas modelis – 2018 metais dar tik skatinama savanoriškai
pradėti anksčiau priešmokyklinį institucinį ugdymą ir atitinkamai
pradinį.
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26.

02-02-01-02. Švietimo įstatymo pakeitimų dėl ŠMM
privalomo priešmokyklinio ugdymo nuo 5
metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų
parengimas

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Seimo 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XIII-926 patvirtintas LR
švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(Įsigalioja 2018-02-01).
Juo įteisintas mokymosi ankstinimas.

02-02-04.Darbas-Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas
27.

02-02-04-03. Mokslo ir studijų institucijų
ŠMM
tinklo optimizavimo plano parengimas,
konsultuojantis su socialiniais ir ekonominiais
partneriais

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Darbo grupės pasiūlymų pagrindu parengtas valstybinių aukštųjų
mokyklų tinklo optimizavimo planas ir pateiktas Vyriausybei. 2017
m. birželio 29 d. Seimas patvirtino nutarimą Nr. XIII-533 „Dėl
valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“.
Įgyvendinant Seimo nutarimą, Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d.
nutarimu Nr. 947, patvirtintos Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano įgyvendinimo priemonės ir numatyta finansinė
parama iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų 2014–2020
metų periodo ir bendrojo finansavimo lėšų. Švietimo ir mokslo
ministerijos siūlymu pertvarkoje dalyvaujantys universitetai parengė
ir pateikė jų pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų planus.
Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-32
sudaryta darbo grupė peržiūrės planus ir pateiks siūlymus dėl
veiksmų planuose numatytų veiklų finansavimo iš ES SF lėšų ir
papildomų lėšų poreikio kitų aukštojo mokslo sistemos struktūrinės
pertvarkos veiklų 2019–2020 metais.

02-03.Kryptis-Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka
18
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02-03-02.Darbas-Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas
28.

02-03-02-01. Mokslo doktorantūros nuostatų ir ŠMM
Meno doktorantūros nuostatų atnaujinimas,
(KM,
numatant didesnius tarptautiškumo
ŠMM)
reikalavimus

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. vasario 8 d. ministro įsakymu Nr. V-69 patvirtinti Meno
doktorantūros nuostatai.
2017 m. kovo 8 d. ministro įsakymu Nr.V-149 patvirtinti Mokslo
doktorantūros nuostatai.
Detaliau sureglamentuotas užsienio mokslo ir studijų institucijų
dalyvavimas doktorantūros procesuose Lietuvoje, reikalaujant iš jų
realaus indėlio. Padidinti tarptautinių straipsnių reikalavimai
disertacijoms.

29.

02-03-02-02. Konkursinės doktorantūros
tvarkos aprašo, kuriame numatytas verslo
dalyvavimas doktorantūros procese,
parengimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2018 m. sausio 30 d. ministro įsakymu Nr. V-80 patvirtintas
Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso
būdu tvarkos aprašas.

ŠMM

02-03-04.Darbas-Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka
30.

02-03-04-07. MTEP vertinimo sistemos
atnaujinimas, padarant ją dvipakopę,
susidedančią iš kasmečio formaliojo MTEP
vertinimo ir kas 5 metus vykdomo
palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo

ŠMM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Atnaujinta MTEP vertinimo sistema, padarant ją dvipakopę,
susidedančią iš kasmečio formaliojo MTEP vertinimo (Švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl
Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“) ir kas 5 metus vykdomo
palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo (Švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-747 „Dėl kasmetinio
universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
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eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento
patvirtinimo“).
31.

02-03-04-08. Naujo MTEP finansavimo
ŠMM
modelio, numatančio, kad 60 proc. lėšų
skirstoma pagal palyginamojo ekspertinio
MTEP vertinimo, o 40 proc. – pagal formaliojo
vertinimo rezultatus, įdiegimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarimu Nr. 668 patvirtintas
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir
studijų institucijoms tvarkos aprašas, numatantis, kad 60 proc. lėšų
skirstoma pagal palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo, o 40
proc. – pagal formaliojo vertinimo rezultatus.

02-03-05.Darbas-Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės
ir efektyvumo nuostatas
32.

02-03-05-01. Bendrojo ugdymo mokyklų
ŠMM
išorinio veiklos vertinimo tvarkos atnaujinimas
pagal Geros mokyklos koncepciją ir įtraukiojo
ugdymo nuostatas ir privalomo bendrojo
ugdymo mokyklų išorinio vertinimo ir
stebėsenos įgyvendinimo plano patvirtinimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Atnaujintas ir suderintas su suinteresuotomis šalimis mokyklų
veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
ir išorinio vertinimo rodikliai. Patvirtintas Mokyklų išorinio
vertinimo ir stebėsenos planas.

33.

02-03-05-02. Profesinio mokymo, rengimo ir
specialistų kvalifikacijos tobulinimo būklės,
raidos tendencijų stebėsenos integravimas į
nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos
sistemą

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Priėmus Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymą (2017 m.
gruodžio 14 d. Nr. XIII-888), profesinio mokymo ir žmogiškųjų
išteklių stebėseną pradėjo vykdyti Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras. Įstatymas sukūrė esmines teisines prielaidas
profesinio mokymo, rengimo ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo
būklės, raidos tendencijų stebėsenos integracijai į žmogiškųjų išteklių

ŠMM
(LRVK,
SADM,
ŠMM,
VRM, ŪM)
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stebėsenos sistemą.
34.

02-03-05-06. Sisteminės pagalbos mokyklų
veiklai tobulinti po išorinio vertinimo
įdiegimas

ŠMM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2018 m. sausio 3 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-9
patvirtintas Švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros
tvarkos aprašas. Ugdymo plėtotės centre yra įsteigtas Mokyklų
veiklos tobulinimo skyrius, kuris rūpinasi mokyklų konsultavimu
tobulinant veiklą (mokyklų planų rengimu ir įgyvendinimu). Šio
skyriaus koordinuojami konsultantai perima darbą su mokyklomis po
jų išorinio vertinimo. Mokyklos pateikia Nacionalinei mokyklų
vertinimo agentūrai „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimo ir
pažangos anketas“, kuriose aprašoma mokyklų pasiekta pažanga.
Mokyklų pažangos ataskaitos skelbiamos ŠVIS‘e.

02-03-06.Darbas-Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo
sąlygų užtikrinimas
35.

02-03-06-04. Kompleksinių kultūros projektų
ir meno mecenavimo populiarinimas bei
palankios filantropijai aplinkos gerinimas,
siekiant privataus investavimo (Mecenatystės
įstatymo ir susijusių įstatymų projektų
parengimas, kompleksinių investicijų ir
mecenavimo populiarinimas)

KM
(FM, KM,
ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Mecenavimo įstatymo projektas 2017 m. lapkričio mėn. pateiktas
Seimui.
Žiniasklaidoje paskelbti du straipsniai mecenavimo tema.

36.

02-03-06-06. Kultūros ir meno stebėsenos ir
analizės sistemos, reikalingos Lietuvos
kultūros politikai tobulinti, sukūrimas

KM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Lietuvos kultūros taryboje įsteigtas Stebėsenos ir analizės skyrius,
jame dirba 3 darbuotojai: 2 analitikai ir skyriaus vedėjas.
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(Kultūros raidos analizės ir tendencijų
prognozės centro Lietuvos kultūros taryboje
sukūrimas, Kultūros strateginių ir reikminių
tyrimų plano parengimas ir įgyvendinimas
Kultūros ministerijoje ir Lietuvos kultūros
taryboje)

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Parengta kultūros tyrimų duomenų bazė, kuri perduota LKT
stebėsenai: http://www.kulturostyrimai.lt/
LKT atnaujino VRM teikiamą projektą „Kultūros raidos analizės ir
tendencijų modeliavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas“
(projekto tikslas -sukurti ir išbandyti kultūros ir meno stebėsenos ir
analizės modelį, tobulinant administruojamų procesų valdymą ir
įdiegiant elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą
Lietuvos kultūros taryboje) (pareiškėjas – Lietuvos kultūros taryba)
2017 m. spalio 2 d. kultūros ministrės įsakymu Nr. ĮV-981
patvirtintas Kultūros ministerijos 2017–2020 metų strateginių ir
reikminių tyrimų planas, jis paskelbtas viešai Kultūros ministerijos
interneto svetainėje.

37.

02-03-06-07. Lietuvos kultūros ir meno
komunikacijos sistemos sukūrimas (Kultūros
ministerijos Lietuvos kultūros ir meno
informacijos skyriaus įkūrimas, Strateginės
komunikacijos ir medijų raštingumo
kompetencijų tobulinimas)

38.

02-03-09-03. Kultūros projektų ekspertavimo KM
ir konsultavimo sistemos atnaujinimas, siekiant
įgyvendinti pagarbaus atstumo principą

KM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Nuo 2018 m. sausio 15 d. įsigaliojo naujoji Kultūros ministerijos
struktūra, kurioje numatyti žmogiškieji ištekliai kultūros ir meno
komunikacijos koordinavimui bei medijų raštingumo veikloms.

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtas atviras ir viešas konkursas į
Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę, atnaujinti
konkursui reikiami dokumentai (Ekspertų atrankos aprašas, Ekspertų
darbo reglamentas); taip pat šiuo metu jau veikia parengtas ir
patvirtintas Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašas, pagal
kurį buvo sudarytos į pirmąjį 2018 m. finansavimo konkurso etapą
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pateiktų paraiškų vertinimo ekspertų darbo grupės.
Nuoroda į paskelbtą ekspertų atrankos konkursą https://www.ltkt.lt/naujienos/243-lietuvos-kulturos-taryba-skelbiaekspertu-atrankos-konkursa-.html
02-05.Kryptis-Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas
02-05-01.Darbas-Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką
39.

02-05-01-02. Įsitraukimo į tarptautines
mokslinių tyrimų infrastruktūras politikos
parengimas, apibrėžiant aiškias įsitraukimo
procedūras, finansavimo narystės išlaidoms
tvarką ir perspektyvas, narystės rezultatų
vertinimus, Lietuvos mokslinių tyrimų
kelrodžio misiją ir sudarymo principus

40.

02-05-01-04. Priemonių, skatinančių dalyvauti ŠMM
tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose,
įgyvendinimas

ŠMM

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. spalio 11 d. ministro įsakymu Nr. V-769 patvirtintas
"Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašas".

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. kovo mėn. MITA paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl
H2020 iki gegužės mėn. pabaigos, įsigyjant konsultacines paslaugas,
parengimo išlaidų apmokėjimo. Atrinktos 4 paraiškos, kurioms skirta
15 tūkst. eurų parama. Spalio mėnesį pakartotinai paskelbtas
kvietimas, atrinkta 1 paraiška, kuriai gruodžio mėn. skirtas apie
1000 eurų finansavimas.
2017 m. įgyvendinamas TYKU2 projektas (ESIF lėšos), kuriuo
skatinamas mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų iš mokslo
sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius MTEPI projektus ir t.t.

23

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai

Nr.

atsakingi
vykdytojai

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

H2020 veikloms skirta apie 100 tūkst. eurų.
Rugsėjo mėn. LMT paskelbė kvietimą MSI teikti paraiškas dėl
paramos, rengusiems H2020 paraiškas. Parama skirta 83 H2020
konkursų paraiškas, joms finansuoti skirta apie 270 tūkst. eurų.
Lapkričio mėnesį MITA paskelbė kvietimą (paraiškos buvo teikiamos
iki 2017 m. lapkričio 30 d.) MSI teikti paraiškas „Baltijos Bonus“
priemonei. Gruodžio mėn. buvo atrinktos 6 paraiškos, joms skirtas 6
tūkst. eurų finansavimas.
03.Prioritetas-Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas
03-01.Kryptis-Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
03-01-05.Darbas-Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant
finansinį tvarumą
41.

03-01-05-01. Projektinio valdymo principų
pritaikymas viešojo sektoriaus reformų
įgyvendinimui koordinuoti

LRVK

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. rugsėjo 28 d. Vyriausybės strateginių projektų portfelio
komisijos posėdyje patvirtintas Vyriausybės strateginių projektų
valdymo standartas, strateginių projektų portfelis ir atsakingi
asmenys, kurie projektinio valdymo principais įgyvendins 2017 m.
balandžio 19 d. Vyriausybės pasitarimo protokole Nr. 15 numatytus
Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinius darbus.
Siekiant sustiprinti struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų
koordinavimą Vyriausybės lygiu, spalio 4 d. Vidaus reikalų
ministerijai buvo pateiktas projektinis pasiūlymas „Viešosios
politikos pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas“.
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42.

03-01-05-06. Seimui ir visuomenei teikiamos
informacijos apie biudžeto išlaidų planą ir
vykdymą susiejimas su rezultatais

FM
(LRVK,
FM)

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Išsami informacija apie 2018 m. biudžeto projektą pateikta Seimo ir
Finansų ministerijos puslapyje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/biudzetas/finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/biudzetuprojektai/2018-m/issami-informacija-apie-2018-m-biudzeto-projekta

03-02.Kryptis-Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra
03-02-03.Darbas-Verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumo didinimas, užtikrinant, kad bus pasiektas tikslas (apsaugotas
saugomas gėris), ir mažinant priežiūros naštą verslui
43.

03-02-03-01. Priežiūros institucijų pažangumo ŪM
vertinimo (švieslentės) metodikos sukūrimas
pagal pažangių priežiūros priemonių taikymo
kriterijus

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. gruodžio 21 d. Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija) pritarė
ŪM parengtiems Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo
(švieslentės) pagal pažangių priežiūros priemonių taikymą metodikos
kriterijams, o 2018 m. sausio 5 d. pritarė metodikos projektui.
Metodika paskelbta ŪM svetainėje https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente
Pagal šią metodiką artimiausiu metu Ekspertų komisijos nariai atliks
įsivertinimą; vėliau ŪM vertins visas 56 ūkio subjektų veiklos
priežiūrą atliekančias institucijas.

03-03.Kryptis-Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas
03-03-03.Darbas-Kovos su korupcija sistemos tobulinimas
44.

03-03-03-02. Atsakomybės už korupcinio

TM

2017 m. Įvykdyta.
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pobūdžio nusikaltimus veiksmingumo
didinimas, pakeičiant teisės aktus,
reglamentuojančius baudos bausmės dydžius,
skyrimo taisykles ir baudžiamojo poveikio
priemonių terminus

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

IV ketv. 2017 m. rugsėjo 28 d. Seime buvo priimtas Prezidentės pateiktas LR
baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIII-653. Rengiant
šiuos Baudžiamojo kodekso pakeitimus buvo glaudžiai
bendradarbiaujama su TM, kuri teikė savo ekspertinius vertinimus ir
pasiūlymus dėl projekto.
Įstatymo nuostatos atitinka Septynioliktosios Vyriausybės programos
nuostatas: siekti proporcingų ir atgrasančių sankcijų už korupciją
taikymo, išgyvendinant praktiką, kai bausmės už korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas neturi nieko bendra su žala, kurią
kaltininkas padarė valstybei (287 p.); didinti pinigines bausmes už
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (288.1. p.); su korupcija ir
piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi būtina kuo aktyviau ir
veiksmingiau kovoti viešumu (294.4 p.); nustatyti ilgesnius draudimo
užimti bet kokias viešai renkamas pareigas terminus už korupcines
nusikalstamas veikas nuteistiems asmenims (288.2. p.).
Tuo pačiu pakeitimais įgyvendinamos EBPO rekomendacijos,
susijusios su baudos bausmės dydžiais fiziniams ir juridiniams
asmenims ir baudos veiksmingumo už korupcinio pobūdžio
nusikaltimus didinimu, padidinant pinigines baudas už visas
nusikalstamas veikas ir įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų
asmenų fondą dydį, sugriežtinant atsakomybę už korupcinio
pobūdžio nusikaltimus. Priimtomis pataisomis taip pat įtvirtintos
papildomos teisinės priemonės, siekiant veiksmingesnės kovos su
korupcija - numatytos papildomos baudos bausmės skyrimo
taisyklės, jeigu padaromas korupcinio pobūdžio nusikaltimas, bei
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prailginti tam tikrų baudžiamojo poveikio priemonių terminai.
45.

03-03-03-03. Baudžiamųjų įstatymų
tobulinimas pagal EBPO I fazės vertinimo
rekomendacijas, įstatymų projektų svarstymas
ir priėmimas

TM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. birželio 1 d. Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą
Baudžiamojo kodekso 20, 225, 227 ir 230 straipsnių pakeitimo
įstatymą Nr. XIII-391. Įstatymu įgyvendinta dalis preliminarių EBPO
I fazės vertinimo rekomendacijų.
Pakeitimai teigiamai įvertinti EBPO I fazės Lietuvos vertinimo
ataskaitoje.
Likusią dalį EBPO I fazės Lietuvos vertinimo ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų, susijusių su baudos bausmės dydžiais fiziniams ir
juridiniams asmenims ir baudos veiksmingumo už korupcinio
pobūdžio nusikaltimus didinimu, įgyvendina 2017 m. rugsėjo 28 d.
Seime priimtas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIII653.

46.

03-03-03-07. Konvencijos dėl kovos su
užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu
tarptautiniuose verslo sandoriuose
ratifikavimas

TM

2017 m. Įvykdyta.
I ketv. Seimas 2017-04-20 ratifikavo Konvenciją dėl kovos su užsienio
pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius
(įstatymas Nr. XIII-305). Šios konvencijos ratifikavimas yra labai
svarbus siekiant dalyvauti tolesniuose EBPO darbo grupės dėl
papirkimo sudarant tarptautinius verslo 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.
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03-03-04.Darbas-Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas
47.

03-03-04-03. Specialistų draugijų
rekomendacijų teikimo ir jų tvirtinimo
Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos
nustatymas ir rekomendacijas teikiančių
asmenų įpareigojimas atskleisti ir viešai
paskelbti visas aplinkybes, dėl kurių priimant
sprendimus gali kilti viešųjų ir privačių
interesų konfliktas

SAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Sveikatos apsaugos ministro 2018-01-05 įsakymu Nr. V-14
patvirtintas tvarkos aprašas, kuriame nustatyta specialistų draugijų
rekomendacijų teikimo ir jų tvirtinimo Sveikatos apsaugos
ministerijoje tvarka ir rekomendacijas teikiančių asmenų
įpareigojimas atskleisti ir viešai paskelbti visas aplinkybes, dėl kurių
priimant sprendimus gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas.

03-05.Kryptis-Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas
03-05-01.Darbas-Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas
48.

03-05-01-01. Regionų plėtros krypčių
(specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir
infrastruktūros plėtros gairių nustatymas

VRM
(LRVK,
AM, FM,
KM, ŠMM,
VRM, ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Visų regionų plėtros tarybų posėdžiuose surengtos diskusijos dėl
regionų plėtros krypčių nustatymo. Regionų plėtros kryptys išskirtos
ir joms pritarta regionų plėtros tarybose Alytaus, Kauno, Klaipėdos,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės regionuose.

03-05-03.Darbas-Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas
49.

03-05-03-01. Savivaldybių biudžetų pajamų
nustatymo metodikos įstatymo tobulinimas,
siekiant motyvuoti savivaldybes pritraukti
investicijas, kuriančias naujas darbo vietas, ir
didinti savivaldybių pajamas

FM

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017-10-11 Vyriausybė pateikė Seimui LR savivaldybių biudžetų
pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių
pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo
projektą (Seimas priėmė 2017-12-05). Pasiūlyta savivaldybėms iš
valstybės biudžeto skiriamą Bendrosios dotacijos kompensaciją
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pajamų mažėjimui kompensuoti, kuri yra patvirtinta 2017
biudžetiniams metams konkrečioms savivaldybėms, nuo 2018 m.
įteisinti kaip nekintantį tų savivaldybių pajamų šaltinį. Dėl to
savivaldybių biudžetų pajamų prieaugis visa apimtimi priklausys jų
biudžetams, taigi didės savivaldybių finansinis savarankiškumas, jos
bus įgalintos daryti įtaką savo pajamoms, ypač toms, dėl kurių
sprendimus priima savivaldybių tarybos. Bus padidinta savivaldybių
motyvacija dar aktyviau skatinti užimtumą, pritraukti investicijas,
kuriančias naujas darbo vietas.
04.Prioritetas-Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra
04-01.Kryptis-Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra
04-01-01.Darbas-MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį
bendradarbiavimą
50.

04-01-01-01. Naujos sudėties MTEPI
LRVK
strateginės tarybos atnaujinimas, įtraukiant į ją
ministrus ir socialinius partnerius pagal
sumanios specializacijos kryptis, numatant šiai
tarybai tvirtinti integralią MTEPI politiką ir
priskiriant jai atsakomybę už studijų, mokslo,
technologijų ir inovacijų politikos
koordinavimą ir strateginį valdymą

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017 m. birželio 28 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 542 patikslino
Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų strateginės tarybos funkcijas. Atnaujinta jos sudėtis,
siekiant sustiprinti politinę lyderystę, taip pat sumažinti mokslo
institucijų administracijų dalyvavimą. Komisiją sudarys ūkio,
švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, žemės ūkio, susisiekimo ir
energetikos ministrai, kurių veiklos sritys atitinka sumanios
specializacijos kryptis, taip pat užsienio reikalų ministras, atsakingas
už diplomatijos veiklą skatinant tarptautinį bendradarbiavimą mokslo
ir inovacijų srityje; Lietuvos pramonininkų konfederacijos
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prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas ir asociacijos
„Žinių ekonomikos forumas“ vadovas. Komisijos personalinė sudėtis
parvirtinta 2017 m. liepos 5 d. Ministro Pirmininko potvarkiu.
04-01-02.Darbas-Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas
51.

04-01-02-05. Kompleksinių bendrų mokslo ir
verslo projektų inicijavimas

ŠMM
(ŠMM,
ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Pagal 2017 m. gegužės 29 d. LRV pasitarimo protokolą Nr. 21
pritarta FM pateiktoms rekomendacijoms dėl ES lėšų investavimo
efektyvumo ir atitinkamos spartos užtikrinimo (t. y. pritarta FM
2017-05-02 rašte Nr. (24.34)-6K-1703079 pateiktiems siūlymams
sumažinti finansavimą ŠMM administruojamoms priemonėms ir
atitinkamai padidinti ŪM administruojamos priemonėms).
2017-06-30 paskelbtas kvietimas (Kvietimas Nr. 2 pradedantiems
inovatoriams ir Kvietimas Nr. 3 brandiems inovatoriams) teikti
paraškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. J05-LVPA-K
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ finansavimo sąlygų
aprašą Nr. 2. https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/20142020-m/intelektas-bendri
Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam derinimui priemonės
„Intelektas LT-2" įgyvendinimo plano projektą. Švietimo ir mokslo
ministerijos priemonei „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“
skirtos lėšos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupės 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimu buvo
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perkeltos finansuoti Ūkio ministerijos priemonės „INTELEKTAS
LT-2“ veiklas.
52.

04-01-02-08. Tarptautiniu lygiu konkurencingų LRVK
mokslo ir technologijų centrų plėtros
(LRVK,
galimybių numatymas
ŠMM, ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Siekiant išsiaiškinti europinio lygio technologinių centrų
infrastruktūros, įgalinančios efektyvią eksperimentinės plėtros veiklą,
kuri nedubliuotų per praėjusį finansavimo laikotarpį sukurtos
infrastruktūros ir įrangos, poreikį, Ūkio ministerija inicijavo viešą
diskusiją dėl technologinių centrų infrastruktūros (profilio, tematikos,
apimties) poreikio Lietuvoje. Prieš diskusiją buvo išplatinti kvietimai
teikti projektines iniciatyvas 324 suinteresuotiems subjektams, gauta
17 projektinių koncepcijų, atlikta technologinių centrų
infrastruktūros poreikio analizė. Iš gautų rezultatų galime daryti
išvadas, kad poreikis technologinių centrų infrastruktūros kūrimui
yra, suinteresuotos grupės aiškiai nurodė planus steigti tokio lygio
centrus. Po viešos diskusijos parengtas siūlymas dėl technologinių
centrų priemonės.

04-01-03.Darbas-Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas
53.

04-01-03-05. Konsultacinės pagalbos ūkio
subjektams, rengiantiems paraiškas dalyvauti
tarptautinėse MTEPI programose, teikimas

ŪM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Konsultacinė pagalba ūkio subjektams, rengiantiems paraiškas
dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose, teikiama per priemonės
„Inogeb LT“ projektą „Inospurtas“ (projekto veikla „paslaugų,
skatinančių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose,
teikimas“). 2017 m. kovo 29 d. pasirašyta projekto finansavimo
sutartis. Vyksta nuolatinis įmonių konsultavimas, pateikta 17
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paraiškų (MITA – 4, Lietuvos inovacijų centras – 13. Iš jų 4
paraiškos teikiamos 2-ą kartą).
04-01-05.Darbas-Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
54.

04-01-05-01. Teisinių ir finansinių priemonių
viešųjų pastatų atnaujinimui užtikrinti
pakeitimas

EM
(AM, FM,
EM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Priimti teisės aktai, kuriuose :
1) 2017 m. balandžio 11 d. energetikos ministro įsakymu Nr.1-100
pakeista pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo tvarka,
sudarant galimybes aktyviems pastatų valdytojams pasinaudoti
galimybe atnaujinti pastatus, taikant gražintinos subsidijos
finansavimo formą.
2) 2017 m. birželio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 539 patvirtintas
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos
pakeitimas: supaprastintas viešųjų pastatų atnaujinimas, taikant
Energijos taupymo paslaugų teikėjo modelį, ir leidžiama 20 procentų
nuo investicijų sumos skirti priemonėmis, nesusijusiomis su
energijos vartojimo efektyvumo didinimu.
3) 2017 m. liepos 27 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-200
patvirtintas priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės
teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo pakeitimas.
2017 m. rugsėjo 11 mėn. paskelbtas kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus. Šiuo metu vertinami gauti pasiūlymai. 2018 m. I ketv.
Energetikos ministro įsakymu planuojama sudaryti atnaujinamų
pastatų valstybės projektų sąrašą.
Finansų ministerija atlieka ex-ante vertinimą, kurio metu bus
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atnaujinta rinkos nepakankamumo analizė, peržiūrėtos privačių lėšų
pritraukimo alternatyvos, valstybės pagalbos klausimai ir lėšų
investavimo strategija.
55.

04-01-05-08. Susitarimų dėl energinio
efektyvumo priemonių finansavimo ir
įgyvendinimo pasirašymas su energetikos
įmonėmis

EM
(FM, EM)

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017-10-02 tarp EM ir AB ESO pasirašytas susitarimas dėl energijos
sutaupymų. ESO įgyvendintos energijos taupymo iniciatyvos padės
gyventojams ir verslui iki 2020 m. sutaupyti 1,6 TWh energijos.
2017-10-09 tarp EM ir valstybės valdomos energijos perdavimo ir
mainų įmonių grupės EPSO–G bendrovės pasirašytas susitarimas dėl
veiksmų ir priemonių, padėsiančių šalies vartotojams iki 2020 m.
pabaigos sutaupyti 269 GWh (0,27 TWh) energijos.

04-01-06.Darbas-Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius
56.

04-01-06-06. Paskirstytosios generacijos plėtrą EM
skatinančių teisinio reglamentavimo,
administracinės naštos mažinimo ir vartotojų
informavimo priemonių parengimas ir
įgyvendinimas

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Įgyvendinant 2017 m. liepos 1 d. priimto LR atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo nuostatas, 2017 metais buvo priimti
poįstatyminiai teisės aktai.
Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1-227
patvirtinus Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo
pakeitimus, buvo įgyvendinti visi numatyti pakeitimai, susiję su
paskirstytosios
generacijos
plėtros
skatinimu,
mažinant
administracinę naštą, tenkančią elektros energiją gaminantiems
vartotojams.
2017 m. spalio mėn. energetikos ministro įsakymais patvirtinti
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Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių
pakeitimai (supaprastino administracines procedūras elektros
energiją gaminantiems vartotojams, statantiems iki 5 kW galios
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines) ir
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių pakeitimai
(sumažinama administracinė našta tenkanti elektros energiją
gaminantiems vartotojams, statantiems iki 10 kW galios
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines;
atsisakoma kontrolinės elektros energijos apskaitos).
Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 923 patvirtinti
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti
skatinimo tvarkos aprašo pakeitimai.
Vykdomos informavimo priemonės, kurių tikslas – supažindinti
visuomenę su galimybe tapti gaminančiais vartotojais, kurie gamina
elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms.
Sudaryta sutartis su UAB „Delfi“ (10 straipsnių ir kelių
videoreportažų) dėl specialios rubrikos apie elektros energiją
gaminančių vartotojų modelį ir šio modelio kainodarą. Taip pat
informacija skelbiama EM tinklapyje ir paskyroje socialiniame tinkle
„Facebook“.
Šiuo metu Energetikos ministerija vykdo apklausą, dėl gaminančių
vartotojų plėtros, kurios tikslas – nustatyti, ar pakanka informacijos
apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu
būdu vartotojams būtų patogiausia gauti šią informaciją.
04-01-08.Darbas-Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas tradicinės pramonės transformacijai paskatinti
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57.

04-01-08-01. Nacionalinės produktyvumo
tarybos, atliekančios konkurencingumo ir
produktyvumo raidos bei juos skatinančių
veiksnių analizę ir rengiančios pasiūlymus dėl
tobulinimo, įkūrimas

ŪM

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Lietuvos pasirinktas Nacionalinės produktyvumo tarybos (NPT)
modelis – produktyvumo analitinių veiklų vykdymas panašias
veiklas vykdančiame ŪM padalinyje. Atitinkamai, praplėsti Ūkio
politikos skyriaus ir Ūkio plėtros departamento nuostatai bei
praplėstos Ūkio ministerijos Ūkio politikos skyriaus analitiko
funkcijos analitinėmis produktyvumo veiklomis, Nacionalinės
produktyvumo tarybos veiklos koordinavimu. Apie tokį NPT modelį
informuota Europos Komisija, kurios vertinimu, Lietuva patenka tarp
7 valstybių narių, nominavusių minėtą analizę vykdančias
institucijas. 2017 m. lapkričio 21 d. Briuselyje Ūkio ministerijos
atstovai dalyvavo 7 labiausiai pažengusių ES valstybių diskusijose su
Europos Komisija dėl pažangos ir praktikų įgyvendinant EK
rekomendaciją dėl NPT nominavimo.

04-02.Kryptis-Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas
04-02-01.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
58.

04-02-01-01. Juridinių asmenų steigimo
procedūrų, vykdomų elektroniniu būdu,
sutrumpinimas iki vienos darbo dienos

TM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017 m. spalio 11 d. priimti Juridinių asmenų registro nuostatų
pakeitimai, nustatantys registro tvarkytojo pareigą individualių
įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, asociacijų,
viešųjų įstaigų ar labdaros ir paramos fondų steigimo procedūras,
vykdomas elektroniniu būdu, atlikti per vieną darbo dieną (iki tol
buvo numatytas 3 darbo dienų įregistravimo terminas).
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Nurodytų teisinių formų juridinius asmenis steigiant elektroniniu
būdu steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis pavyzdinėmis
(nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis ir
visus teikiamus dokumentus sugeneruoja pati sistema asmenų
elektroniniu būdu pateiktų duomenų pagrindu. Atsižvelgiant į tai,
žymiai sutrumpėja patikrinimo procedūros, todėl atitinkamai
sutrumpintas ir elektroniniu būdu steigiamų (anksčiau nurodytų
teisinių formų) juridinių asmenų įregistravimo terminas.
59.

04-02-01-04. Nustatymas, kad elektros tinklų
operatorius, vykdantis prijungimo paslaugos
sutartį, turi atlikti ir projektavimo darbus,
susijusius su nebuitinio vartotojo elektros
įrenginių prijungimu prie elektros tinklų

60.

04-02-01-05. Kilnojamųjų elektros energetikos EM
objektų ir įrenginių įrengimo projektų derinimo (ŽŪM,
su kompetentingomis institucijomis terminų iki EM)
10 darbo dienų nustatymas teisės aktuose

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Energetikos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-125
pakeistos Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (toliau –
Taisyklės). Taisyklės papildytos nuostatomis dėl kilnojamųjų elektros
energetikos objektų ir įrenginių projektavimo ir įrengimo. Taisyklėse
nustatyta, kad atsakingos institucijos ir asmenys projektą suderina
per 5 darbo dienas nuo kilnojamųjų elektros objektų ir įrenginių
įrengimo projekto pateikimo jiems momento.

61.

04-02-01-06. Vartotojo elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų, kai elektros

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1-227

EM

EM
(AM,

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1-227
pakeistas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas ir nustatyta, kad
elektros skirstomųjų tinklų operatorius turi rengti nebuitinio vartotojo
elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą.

36

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai

Nr.
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įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų ŽŪM, EM)
projektą parengia elektros tinklų operatorius,
termino sutrumpinimas 25 kalendorinėmis
dienomis (nuo 85 iki 60)

62.

04-02-01-07. Nuostatos, kad apskaitos
prietaisai būtų įrengiami baigiant elektros
tinklų operatoriaus rangos darbus, įteisinimas

EM

63.

04-02-01-09. Smulkiųjų investuotojų apsaugos ŪM
stiprinimas, numatant teisės aktuose akcininkų (FM, ŪM)
teisę susipažinti su visa aktualia visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo
informacija

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

pakeistas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, kuriame sutrumpintas
prijungimo paslaugos terminas nuo 85 kalendorinių dienų iki 60
kalendorinių dienų, kai elektros įrenginių įrengimo ir (ar)
rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius (kai
prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę
vertę) neviršija 35 000 eurų be PVM). Ši Aprašo nuostata įsigalioja
2018 m. sausio 1 d.
2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1-227
pakeistas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas ir nustatyta, kad
apskaitos prietaisai įrengiami baigiant tinklų operatoriaus rangos
darbus, nelaukiant kol vartotojas gaus Valstybinės energetikos
inspekcijos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo
pažymą.
2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. lapkričio 21 d. Seime priimti Akcinių bendrovių įstatymo
pakeitimai, taip pat šio įstatymo lydimieji Įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymo pakeitimai, Finansinių ataskaitų audito
įstatymo pakeitimai ir Civilinio kodekso pakeitimai. Naujuose
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose įtvirtinta, kad visi
atsakymai į akcininkų iš anksto bendrovei pateiktus klausimus,
susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba
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vienu metu visiems bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų
susirinkimo. Be to, atsisakyta privilegijų 1/2 ar daugiau akcijų
turintiems ar valdantiems akcininkams susipažinti su visais
bendrovės turimais dokumentais, įskaitant ir dokumentus, susijusius
su komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, t. y.
visi bendrovės akcininkai, nepriklausomai nuo turimų akcijų
skaičiaus, turės vienodas galimybes susipažinti su bendrovės turima
informacija.
64.

04-02-01-10. Teisinio reguliavimo, susijusio su TM
įkeitimu, kaip prievolių užtikrinimo būdu,
keitimo poreikio įvertinimas, siekiant atitikti
„Doing Business“ kredito gavimo rodiklio
vertinimo kriterijus, ir siūlymų dėl tolesnio
reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis
veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje
srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Įvertinus įkeitimo, kaip prievolių užtikrinimo būdo, santykių teisinį
reguliavimą, nustatytą Civiliniame kodekse, ir siekiant išsiaiškinti,
kaip „Doing Business“ kredito gavimo rodiklio vertinimo kriterijų
įtakoja egzistuojantis teisinis reguliavimas ar teisės taikymo
problemos, kreiptasi į suinteresuotus subjektus (pvz., Lietuvos
advokatūrą, Lietuvos verslo konfederaciją, asociaciją
„Investors‘forum“ ir kt.). Įvertinus gautus atsakymus, Vyriausybei
pateiktas TM 2017-12-27 raštas, kuriame išdėstyta argumentacija,
kad poreikio keisti galiojantį teisinį reguliavimą ar egzistuojančią
praktiką nėra.

04-02-04.Darbas-Didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
65.

04-02-04-01. Vieno langelio koordinavimo ir
komunikacijos sistemos tikslinėms eksporto
rinkoms įdiegimas

ŪM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Vieno langelio tikslinėms eksporto rinkoms interneto svetainė
„Eksporto gidas“ nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pasiekiama vartotojams
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adresu https://eksportogidas.verslilietuva.lt/.
Siekiant didinti portalo lankytojų srautą ir žinomumą, spalio 23gruodžio 15 d. vykdyta viešinimo kampanija. Kampanija apėmė tris
skaitmenines priemones: turinio rinkodaros projektą portale vz.lt;
„Google AdWords“ kampaniją internetinėje paieškos sistemoje;
internetinio portalo reklamą „Facebook“ socialiniame tinkle.
66.

04-02-04-03. Bendradarbiavimo su Lietuvos
diaspora ir diasporos profesionalų tinklu
sistemos sukūrimas, pristatant Lietuvą
tikslinėse eksporto rinkose

ŪM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Tinklo plėtra numatyta į 12 tikslinių Lietuvos eksporto rinkų –
Švedija, Norvegija, Vokietija, UK, Prancūzija, JAV, Kinija, Izraelis,
Japonija, JAE, Kanada, PAR. Parinkti tiksliniai verslo sektoriai –
kūrybinės industrijos, aprangos ir tekstilės pramonė, informacinės ir
ryšių technologijos, elektronikos pramonė, lazerinės technologijos ir
optinė įranga, gyvybės mokslai, maisto pramonė.
„Globalios Lietuvos“ tinklas – jau sukurta ir funkcionuojanti lietuvių
profesionalų su tarptautine patirtimi bendradarbiavimo platforma. Per
2017 m. pritraukta 220 tarptautinių profesionalų – būtent tiek, kiek
buvo planuojama pradedant įgyvendinti projektą. Taip pat per šį
tinklą išplatinta užsienio rinkose 20 žinučių apie Lietuvos įmonių
dalyvavimą tarptautinėse parodose, verslo misijose bei eksportuotojų
duomenų bazę.

04-02-05.Darbas-Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant
investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais
67.

04-02-05-02. Palankių prisijungimo prie
elektros tinklų sąlygų pramonės vartotojams

EM
(ŪM, EM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-07-04 Seimas priėmė LR elektros energetikos įstatymo
39

Nr.

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai
atsakingi
vykdytojai

sudarymas siekiant nustatyti, kad vartotojas
moka 10 proc. prijungimo išlaidų dalį, jeigu jis
įsipareigoja 10 metų nemažinti užsakytos
elektros įrenginių leistinosios naudoti galios
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymą (toliau –
EEĮ), kuriame nustatyta, kad nauji vartotojai, kurių elektros
įrenginiai pirmą kartą prijungiami prie skirstomųjų tinklų, kurių
leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 1 MW, ir kurie su
skirstomųjų tinklų operatoriumi yra sudarę sutartį, kuria įsipareigoja
10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties
įsigaliojimo momento nemažinti leistinosios naudoti galios, apmoka
10 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal
šį dydį apskaičiuotą ir Komisijos patvirtintą įkainį. Šis punktas
netaikomas prijungiant gyvenamosios paskirties pastatų elektros
įrenginius prie skirstomųjų tinklų. Taip pat nustatyta, kad jei toks
vartotojas sumažina leistinąją naudoti galią nepraėjus 10 metų nuo
elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties įsigaliojimo,
vartotojas privalo apmokėti visas patirtas skirstomųjų tinklų
operatoriaus sąnaudas, susijusias su vartotojo elektros įrenginių
prijungimu prie skirstomųjų tinklų, proporcingai sumažintai
leistinajai naudoti galiai.
Įgyvendinant EEĮ straipsniuose nustatytus reikalavimus, 2017 m.
lapkričio 2 d. priimti 2 energetikos ministro įsakymai:
Nr. 1-276 (pakeistas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų
elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas);
Nr. 1-280 ( pakeistas Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas)

04-02-07.Darbas-Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos
investicijas
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68.

04-02-07-01. Atskiros specialios grupės VšĮ
„Investuok Lietuvoje“ stambiems gamybos
projektams pritraukti sudarymas

ŪM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017 m. sausio 17 d. Strateginio planavimo darbo grupės
protokoliniu sprendimu nutarta sukurti tris pareigybes stambiems
gamybos projektams pritraukti. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ baigiama
formuoti strateginių projektų grupė, skirta stambiems gamybos
projektams pritraukti. Gupė sudaryta iš trijų darbuotojų: strateginių
projektų komandos vadovo ir 2 projektų vadovų.

69.

04-02-07-04. Specialių rinkodaros priemonių ŪM
sukūrimas, siekiant pritraukti stambias didelės
pridėtinės vertės gamybos investicijas

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Surinkti ir išanalizuoti duomenys dėl Lietuvai tinkamos pridėtinės
vertės gamybos investicijoms pasiūlymo pateikimo, jis parengtas ir
identifikuoti asmenys, kuriems šis pasiūlymas teikiamas.
Inicijuotos dvi publikacijos tikslinėse rinkose, sukurtas Gigafactory
Minecrafte projektas. Video filmu pasiekta daugiau nei 5 mln.
auditorija, kuri inicijavo reakcijas Tesla Twitter paskyroje,
publikacijas mashable.com, engadget.com, nytimes.com
tinklalapiuose, taip pat sulaukė daugiau nei 300 000 video peržiūrų.
Lietuvos vertės pasiūlymas išsiųstas Tesla atstovams. Atsakymas dar
negautas.

04-02-11.Darbas-Tvari finansų rinkų plėtra, pritraukiant privatų kapitalą verslo ir viešojo intereso infrastruktūrai finansuoti
70.

04-02-11-06. Priemonių finansinių
technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje
skatinti plano parengimas

FM
(LRVK,
FM, SM,
TM, URM,
ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje
veiksmų planas buvo patvirtintas 2017 m. gegužės 8 d. finansų
ministro įsakymu Nr. 1K-185„Dėl finansinių technologijų
(FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje“.
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04-02-12.Darbas-Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant
vartotojų apsaugos procesus
71.

04-02-12-06. Azartinių lošimų įstatymo
pataisų, reglamentuojančių visų lošimo
automatų sujungimą į kontrolės sistemą ir
griežtinančių grynųjų pinigų prie lošimo stalų
kontrolę, parengimas

FM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017-11-21 Seime buvo priimtas Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
15(1) ir 16(1) straipsniais įstatymas..
Iki įstatymo pakeitimo lošimų operatoriai periodiškai ranka
nurašydavo lošimo automatų skaitiklių duomenis ir teikdavo
popierines ataskaitas priežiūros institucijai apie automatų apyvartas
(įmokas, išmokėtus laimėjimus), taip pat teikdavo ataskaitas apie prie
lošimo stalų įmokėtas grynųjų pinigų sumas. Priėmus įstatymą
kontrolės sistema įgalina duomenis gauti ir ataskaitas apie automatų
veiklos rezultatus teikti elektroniniu būdu, valstybės institucijoms
(Lošimų priežiūros tarnybai ir VMI) sudaro sąlygas realiai
kontroliuoti automatų pinigų apyvartas bei sugriežtina grynųjų
pinigų, įmokėtų prie lošimo stalų, inkasavimo kontrolę (bus
filmuojama). Tai taip pat leidžia efektyviau priežiūros institucijoms
kontroliuoti, ar lošimų organizatoriai išmoka įstatyme nustatyto
dydžio laimėjimų fondą lošėjams.

04-03.Kryptis-Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas
04-03-01.Darbas-Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas
72.

04-03-01-01. Pridėtinės vertės mokesčio ir
FM
avansinio pelno mokesčio preliminarių
deklaracijų formavimo ir duomenų sutikrinimo

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Pridėtinės vertės mokesčio ir avansinio pelno mokesčio preliminarių
deklaracijų formavimo ir duomenų sutikrinimo paslaugos įdiegtos
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paslaugų įdiegimas
73.

04-03-01-04. Mokesčių mokėtojų švietimo
strategijos nuoseklus įgyvendinimas

FM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Įvykdytos VMI prie FM 2017—2021 metų Mokesčių mokėtojų
švietimo ir sąmoningumo ugdymo strategijoje ir jos įgyvendinimo
priemonių plane, patvirtintame VMI prie FM viršininko 2017 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-428, numatytos priemonės, kurių
vykdymo tarpinis terminas buvo 2017 m. IV ketvirtis

74.

04-03-01-05. EBPO automatinių mokestinės
informacijos mainų iniciatyvų įgyvendinimas
ir efektyvaus automatinių informacijos mainų
būdu gautos informacijos naudojimo pradžia

FM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Sukurtos IT priemonės – baigtas kurti ir testuoti TIES portalas
duomenims iš finansų įstaigų gauti, duomenų apdorojimo priemonės
bei ryšio kanalai informacijos apsikeitimui. Duomenys pateikti ES
valstybėms ir ne ES valstybėms 2017 m. rugsėjo 30 d.
Išsiųstos 48463 ataskaitos į 43 valstybes ir teritorijas.
Gautos 21769 ataskaitos iš 36 valstybių ir teritorijų.
Duomenys identifikuoti ir paruošti tolimesniam panaudojimui.

75.

04-03-01-06. IMAS duomenų nuoseklus
FM
naudojimas siekiant didinti mokesčių vengimo
rizikos analizės ir kontrolės veiksmų
efektyvumą

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Per 2017 m. po stebėsenos ir kontrolės veiksmų, inicijuotų i.SAF ir
i.VAZ duomenų analizės pagrindu, mokesčių mokėtojai papildomai
deklaravo 3,7 mln. eurų PVM. Pastebima, kad vykdomos priemonės
turi teigiamą poveikį gerinant PVM administravimą, tai atspindi ir
PVM prievolės augimo tempai: per 2017 m. I-III ketv. deklaruotos
PVM prievolės augimo tempai (7,7 proc.) 0,6 proc. punkto viršijo to
paties laikotarpio galutinio vartojimo išlaidų augimo tempus (7,1
proc.).
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04-03-02.Darbas-Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas
76.

04-03-02-02. Mokesčių naštos mažiausias
pajamas gaunantiems asmenims ir vaikus
auginantiems asmenims nuoseklus mažinimas

FM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-07 Seimas pritarė Vyriausybės 2017 m. spalio mėn.
pateiktam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų projektui,
kuriame pasiūlyta: padidinti maksimalų taikytiną mėnesio NPD nuo
310 iki 380 eurų; kartu didinti neįgaliems asmenims taikomus
individualius NPD - mažesnę negalią turintiems nuo 320 iki 390
eurų, didesnę negalią turintiems nuo 380 iki 450 eurų; taip pat
atsisakyti papildomo NPD už vaikus, pereinant (kitų teisės aktų
pakeitimais) prie tikslinių vaiko išmokų, kurios būtų mokamos už
visus vaikus nevertinant šeimos pajamų.

77.

04-03-02-03. Galiojančių mokestinių lengvatų
įvertinimas ir panaikinimas tų, kuriomis
nepasiekti joms keliami tikslai ir kurios nėra
efektyvios ir socialiai teisingos

FM
(FM, KM,
SADM,
SM, SAM,
ŠMM, ŪM,
ŽŪM, EM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-05 Seimo priimtu LR valstybinio socialinio draudimo
įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-823 atsisakyta lengvatų,
kuriomis nepasiekti joms keliami tikslai ir kurios nėra efektyvios ir
socialiai teisingos.
Galiojančios mokestinės lengvatos buvo įvertintos, apibendrinus ir
įvertinus viešosios konsultacijos metu gautus visuomenės ir
suinteresuotų asociacijų pasiūlymus buvo:
1) parengtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisų projektas,
(Seimas priėmė 2017-12-05). Šiame projekte numatoma lengvatinį 5
proc. PVM tarifą taikyti visiems receptiniams
nekompensuojamiesiems vaistams, taip pat taikyti 9 proc. lengvatinį
PVM tarifą šilumos energijai ir karštam vandeniui.
2) parengtas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisų
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projektas (Seimas priėmė 2017-12-05). Šiame projekte numatoma
atsisakyti galiojančios sektorinio pobūdžio lengvatos, kuria naudojasi
verslą vykdantys asmenys, t. y. panaikinti mokesčio lengvatą,
taikomą turtui, fizinio asmens naudojamam kulto apeigų reikmenų
gamybai, taip pat fizinio ar juridinio asmens naudojamam laidojimo
paslaugoms teikti; kartu siekiant mokesčių sistemos struktūros
tobulinimo ekonomikos augimui palankia kryptimi siūlomas
progresinis fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo
turto apmokestinimas.
3) parengtas Akcizų įstatymo pataisų projektas (Seimas priėmė 201712-05). Įstatymo pakeitimais panaikinama neefektyvi akcizų lengvata
aplinkai žalingiems akmens anglims, koksui ir lignitui.
4) parengtas Pelno mokesčio įstatymo pataisų projektas (Seimas
priėmė 2017-12-05). Šiame įstatyme atsisakyta lengvatų, kuriomis
nepasiekti joms keliami tikslai, kurios nėra efektyvios ar socialiai
teisingos, atsisakymas (ne visų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų,
bet tik kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį
laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės
ūkio veiklos, apmokestinamasis pelnas bus apmokestinamas taikant 5
proc. mokesčio tarifą; vienetų, turinčių socialinės įmonės statusą,
apmokestinamasis pelnas nebebus apmokestinamas taikant 0 proc.
mokesčio tarifą; neapmokestinamosioms pajamoms nebebus
priskiriamos jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavų ir už
jūrų uosto žemės nuomą surinktos lėšos).
78.

04-03-02-04. Galiojančio smulkiojo verslo

FM

2017 m. Įvykdyta.
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ir panaikinimas siekiant palengvinti

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017-12-07 Seimas priėmė Vyriausybės pateiktus Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo pakeitimo ir Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo
projektus.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais atsisakyta
individualios veiklos apmokestinimo atsižvelgiant į individualios
veiklos rūšį, o tokios veiklos pajamų apmokestinimo lygis
reguliuojamas mažinant patį apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį,
t. y. taikant tarptautinėje praktikoje taikomą vadinamąjį mokesčio
kreditą, kurio dydis apskaičiuojamas pagal nustatytas formules,
kurias pritaikius yra pasiekiama, kad tais atvejais, kai individualios
veiklos pelnas neviršija 20 000 eurų per metus, jis faktiškai
apmokestinamas 5 procentais; kai metinis pelnas viršija 20 000 eurų
per metus, jam taikomas efektyvus pajamų mokesčio tarifas
palaipsniui kyla, kol pasiekia toliau jau nekintantį 15 procentų
nominalų tarifą, kai pelnas siekia 35 000 eurų per metus. Pelno
mokesčio įstatymo pataisų įstatymu nuo pelno mokesčio atleistas
smulkių vienetų už pirmą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas
apmokestinamasis pelnas.
2017-12-05 Seimo priimtu Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-823 suvienodinta mokestinė
našta savarankiškai dirbantiems asmenims, įteisintos mokestinės
atostogos.

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-07 Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą Pelno mokesčio
įstatymo pakeitimo projektą. Šiuo įstatymu nustatyta palankesnė
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mokestinė aplinka kolektyvinio investavimo subjektams ir
vienetams, investuojantiems į kolektyvinio investavimo subjektus.
Taip pat nustatytos palankesnės rizikos ir privataus kapitalo subjektų
apmokestinimo sąlygos.

80.

04-03-02-06. Galiojančių pelno mokesčio
lengvatų investicijoms į technologinį
atsinaujinimą, mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą įvertinimas siekiant
paskatinti investicijas

FM
(FM,
ŠMM, ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-07 Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą Pelno mokesčio
įstatymo pakeitimo projektą. Šiuo įstatymu vienetai papildomai
paskatinti investuoti į esminį technologinį atsinaujinimą bei
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (išplečiama lengvatos
taikymo apimtis).

81.

04-03-02-08. Dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarčių tinklo nuosekli plėtra,
galiojančių sutarčių peržiūra ir keitimas, be
kita ko, honorarų apmokestinimo peržiūra ir
EBPO BEPS rezultatų, kuriais siekiama
užkirsti kelią piktnaudžiavimo praktikoms
sutarčių srityje, įgyvendinimas

FM
(FM, URM,
ŪM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Siekiant teisinio aiškumo dėl Konvencijos taikymo apimties Lietuvos
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartims bei Konvencijos
nuostatų suderinamumo, vyksta dvišalės konsultacijos su kitomis
Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių šalimis
(kadangi Konvencijos taikymo apimtis Konvencijos pasirašymo metu
konkrečiai Konvencijos šaliai apibrėžta konkrečios Konvencijos
šalies preliminariomis rezervacijomis, opcijomis ir pranešimais).
Parengti Konvencijos ir Lietuvos išlygų bei pranešimų ratifikavimo
dokumentai ir 2017-12-28 pateikti Vyriausybei.
Siekiant plėsti Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių
tinklą, pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutartis dėl
pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir
vengimo prevencijos, parengtas ratifikavimo projektas ir jo lydimieji
dokumentai svarstyti 2017-12-13 Vyriausybės posėdyje, priimtas
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nutarimas.
04-03-03.Darbas-Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas
82.

04-03-03-01. Valstybinio socialinio draudimo
fondo (VSDF) susikaupusios skolos
perkėlimas valstybės iždui

FM
(FM,
SADM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-12-12 Seimo priimto 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr.
XIII-868 14 straipsniu nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d.
Valstybinio socialinio draudimo fondo iki 2017 m. gruodžio 31 d.
susikaupusi skola perkeliama į valstybės iždą.

83.

04-03-03-03. Valstybinio socialinio draudimo
rezervinio fondo sudarymo ir valdymo
reikalavimų nustatymas

SADM

2017 m. Įvykdyta.
I ketv. 2017-06-14 Vyriausybė pritarė Valstybinio socialinio draudimo
rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatams (2017-06-14
nutarimas Nr. 438). Nuostatuose reglamentuojama šio rezervinio
fondo sudarymo tvarka (iš kokių lėšų), valdymas, dydis,
panaudojimo sąlygos, atskaitomybė.

84.

04-03-03-07. Pensijų tarybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įsteigimas

SADM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017-10-04 SADM pateikė Vyriausybei Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriame vienas iš
siūlymų buvo steigti Pensijų tarybą prie LRV. Pensijų tarybai buvo
numatyta patariamoji funkcija sprendžiant visos pensijų sistemos
esminius klausimus: esamos situacijos ir ypatingai svarstant
pertvarkų ar tobulinimo būtinybę bei kryptis. Vyriausybė šiam
siūlymui pritarė, tačiau LRS Pensijų tarybos prie LRV steigimui
nepritarė. Minėtas įstatymo projektas priimtas be Pensijų tarybos
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steigimo.
04-04.Kryptis-Infrastruktūros jungčių su ES plėtra
04-04-02.Darbas-Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas
85.

04-04-02-04. Elektroninės paslaugos,
SM
informuojančios apie elektromobilių įkrovimo
prieigų tipą, būseną ir užimtumą, sukūrimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Valstybinės reikšmės keliuose jau įrengta 10 elektromobilių įkrovimo
prieigų, kurios susijungtos į vieningą sistemą. Vykdomi
elektromobilių įkrovimo prieigų integravo į valstybinės reikšmės
kelių eismo informacinę sistemą www.eismoinfo.lt darbai. Kelių
eismo informacinė sistema (EIS) pritaikoma duomenų Open charge
protocol apsikeitimui.
Informacinėje sistemoje www.eismoinfo.lt. bus teikiamos
elektroninės paslaugos, informuojančios apie šių elektromobilių
įkrovimo prieigų vietą, tipą, būseną, užimtumą tikruoju laiku ir šių
paslaugų pagalba elektromobilių naudotojai galės planuotis savo
kelionę tarp miestų elektromobiliu, nebijodami keliauti didesniais
atstumais ne miesto ribose.

86.

04-04-02-05. Savivaldžio automobilio teisinės SM
bazės sukūrimas ir išmanaus kelio įrengimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. gruodžio 7 d. Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-856, kuriame,
atsižvelgiant į šiuo metu tobulėjančias automobilių valdymo
technologijas, apibrėžta sąvoka „savivaldis automobilis“, išplėsta
sąvoka „transporto priemonės vairavimas“, nustatyti pagrindiniai
savivaldžio automobilio dalyvavimo viešajame eisme principai ir
paskirtos institucijos, atsakingos už savivaldžių automobilių
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bandymus keliuose.
2018 m. sausio 2 d. priimtas vidaus reikalų ministro įsakymas Nr.
1V-2, kuris nustato laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimą
savivaldžių automobilių bandymams.
2018 m. sausio 10 d. priimtas susisiekimo ministro įsakymas Nr. 311, kuris nustato savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo
viešajame eisme sąlygas ir tvarką.
Išvardytas reglamentavimas įteisino savivaldžių automobilių
bandymus ir dalyvavimą viešajame eisme. Ateityje dėl savivaldžių
(autonominių) automobilių pagerės eismo saugumo situacija šalies
keliuose, tokiu būdu sumažės eismo įvykių, juose žuvusių ir sužeistų
eismo dalyvių.
2018 m. sausio 5 d. išmaniajame kelyje Vilnius–Kaunas (visame 100
km kelio ruože) įdiegta elektros instaliacija ir sumontuoja įranga,
skirta užtikrinti automobilių ir infrastruktūros komunikavimą.
Išmanaus kelio įranga leis keistis informacija dėl eismo sąlygų,
pavojų kelyje, kelio darbų, oro sąlygų, kelio ženklų ir kt. su
automobilyje esančia įranga.
04-05.Kryptis-Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas
04-05-02.Darbas-Skatinimo sistemos tausiam ūkininkavimui plėtoti diegimas
87.

04-05-02-02. Tausaus ūkininkavimo remtinų
veiklų sąrašo išplėtimas

ŽŪM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Atsižvelgiant į 2017-02-14 Europos Komisijos sprendimu
C(2017)1167 patvirtintą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos pakeitimą, 2017-04-07 žemės ūkio ministro įsakymu Nr.
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3D-237 patikslintos ir papildytos priemonės „Agrarinė aplinkosauga
ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės, sudarant galimybę 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 yra susijęs su dideliais ariamosios
žemės plotais, kurie nesiriboja su natūralia augalija apaugusiais
plotais. Įvairia žemės ūkio technika žemę dirbant pavasarį, laukų
paukščių masinio veisimosi sezono pradžioje, dažniausiai
sunaikinami anksčiausiai susukti pempių, dirvinių vieversių ir kitų
ariamoje žemėje perinčių paukščių lizdai, daug dirvos paviršiuje
gyvenančių vabzdžių, varliagyvių, ir smulkių žinduolių, kurie
palaipsniui visiškai išnyksta. Įgyvendinant šią veiklos sritį,
daugiamečių žolių plotai ariamosios žemės laukuose formuojami
specialiai ir yra labai svarbūs šios faunos išlikimui.
05.Prioritetas-Saugi valstybė
05-01.Kryptis-Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra
05-01-04.Darbas-Kariuomenės komplektavimo ir motyvavimo sistemos pertvarka
88.

05-01-04-02. Karinio personalo motyvavimo KAM
priemonių ir socialinių garantijų įvertinimas ir
pasiūlymų parengimas

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Atlikta karių socialinių garantijų analizė ir parengtas socialinių
garantijų plėtros priemonių plano projektas, apimantis tokia
priemones kaip:
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- „vieno langelio“ sukūrimas konsultacijoms socialinės paramos
klausimais;
- socialinės paramos specialistų etatų įsteigimas, kad būtų teikiama
socialinė pagalba atskiroms karių grupėms;
- papildomos išmokos kariams sutrikus jų sveikatai nelaimingų
atsitikimų atvejais;
- atskirtų karių grupių draudimas papildomoms sveikatos paslaugoms
gauti (valstybinėse ir privačiose įstaigose);
- materialinės pašalpos kariams savanoriams;
- medicininė reabilitacija Karių reabilitacijos centre atsargos ir
dimisijos kariams, sužeistiems tarnyboje.
89.

05-01-04-03. Visuotinės karo prievolės
įvedimo galimybių įvertinimas

KAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Atliktas visuotinės karo prievolės įvedimo galimybių vertinimas,
kuriame nustatyti preliminarūs tokio sprendimo įgyvendinimo kaštai,
galimos implikacijos krašto apsaugos sistemai ir kariuomenei,
tikėtini įgyvendinimo terminai, taip pat poveikis kitoms valstybės
valdymo sritims. Vertinimo išvadas planuojama pristatyti LRV, LR
Seimui ir LR Prezidentūrai 2018 m. sausio mėn.

05-01-05.Darbas-Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui
90.

05-01-05-02. Pasirengimo PŠP ir PŠP teikimo KAM
valdymo efektyvumo įvertinimas ir pasiūlymų
parengimas

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Atlikus PŠP teikimo valdymo efektyvumo įvertinimą, parengti šie
teisės aktų projektai:
1) krašto apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl PŠP teikimo
užduočių atlikimo KAS tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris šiuo metu
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derinamas su KAS institucijomis. Jame aiškiai apibrėžtos visų KAS
institucijų atsakomybės planuojant, organizuojant ir vykdant PŠP.
Taip pat reglamentuotos procedūros, susijusios su NATO pajėgų
integravimo vienetu (angl. NATO Force Integration Unit, NFIU),
NATO priešakinėmis pajėgomis (ang. (angl. Enhanced Forward
Presence, EFP), NATO VJTF.
2) Pagal atnaujintus PŠP poreikius parengtas LR Vyriausybės 2012
m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos
teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms
aprašo patvirtinimo“ tikslinimo projektas.
LK bendradarbiavo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, identifikuojant
geležinkelių infrastruktūros trūkumus ir gerinant pritaikomumą LK ir
NATO sąjungininkų poreikiams. 2017 m. I ketv. Mockavos
geležinkelio stotyje įrengta galinė rampa, kuri karinių krovinių
pralaidumą per Suvalkų koridorių geležinkeliais turėtų padidinti bent
du kartus. Taip pat patobulintos 7 platformos, kurios pritaikytos
sunkiosios technikos vežimui.
05-01-06.Darbas-Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas
91.

05-01-06-01. Galimybės žvalgybos
pareigūnams tarnauti ilgesnį laiką įteisinimas

KAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM ir Valstybės
saugumo departamento diskusijų metu nuspręsta šiuo metu atsisakyti
galimybės visiems žvalgybos pareigūnams tarnauti ilgesnį laiką
įteisinimo. Nuspręsta, kad dabartinis teisinis reglamentavimas,
nustatantis galimybę žvalgybos pareigūnui tarnybą pratęsti iki
senatvės pensijos amžiaus, šiuo metu yra pakankamas. Dabar
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egzistuoja praktika, kuomet į senatvės pensiją išėję žvalgybos
pareigūnai, esant tarnybiniam būtinumui ir turintys reikalingą
išskirtinę kvalifikaciją, gali tęsti darbą pagal darbo sutartį.
05-02.Kryptis-Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas
05-02-01.Darbas-Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas
92.

05-02-01-01. Ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros sąrašo parengimas

VRM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017 m. kovo 8 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 177-2 patvirtino
ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų
sąrašą.

05-03.Kryptis-Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas
05-03-01.Darbas-Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei
bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas
93.

05-03-01-06. Pasirenkamos nacionalinio
saugumo ir krašto gynybos dalyko programos
parengimas bendrojo ugdymo mokykloms

KAM
(KAM,
ŠMM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Parengtas programos „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“
bendrojo ugdymo mokykloms projektas 2017 m. liepos 18 d.
pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijai. Programa patvirtinta
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V943 „Dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos
patvirtinimo“.

05-04.Kryptis-Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas
05-04-01.Darbas-Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas
94.

05-04-01-02. Vidaus tarnybos pareigūnų

VRM

2017 m. Įvykdyta.
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1. Lietuvos policijos generalinio komisaro:
2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 5-V-478 patikslintas Policijos
pareigūnų, reaguojančio į įvykius, aprūpinimo standartas (įtrauktas
papildomas policijos pareigūnų, atkuriančio viešąją tvarką masinių
neramumų metu, aprūpinimas);
2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-195 patvirtintas Bendruomenės
pareigūno aprūpinimo standartas;
2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-504 patvirtintos reagavimo,
konvojavimo ir eksperto automobilio techninės specifikacijos;
2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM vado 2017 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 4-389 patvirtinti:
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pareigūnų ir kursantų
aprūpinimo standartas ir
Pareigūnų darbo vietos aprūpinimo standartas;
3. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado įsakymais:
2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 47V-691 patvirtintas Viešojo
saugumo tarnybos prie VRM padalinių ir pareigūnų aprūpinimo
standartas;
2017 m. balandžio 25 d. vado įsakymu Nr. 47V-422 patvirtintos
Pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo normos.
4. Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktoriaus 2016 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-318 patvirtintas pareigūnų ir
struktūrinių padalinių aprūpinimo standartas.
5. LRV nutarimu 2013-04-17 Nr.354 patvirtintas Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM priešgaisrinės saugos
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užtikrinimo standartas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
direktoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-206 ir 2017 m.
rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-278 patvirtintos 2017 m. specialiosios
uniformos normos bei sudėtis. Reglamentuotas ugniagesių gelbėtojų
minimalus aprūpinimas įranga transporto priemonėse bei nuolatinėje
darbo vietose – komandose, kuri yra būtina užtikrinti vykdomas
funkcijas.
05-04-04.Darbas-Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas
95.

05-04-04-01. Krizių prevenciją ir pasirengimą
jas valdyti koordinuojančio padalinio
įsteigimas Vyriausybės kanceliarijoje

LRVK

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. liepos 18 d. Vyriausybės kanceliarijoje įkurtas Grėsmių
valdymo ir krizių prevencijos biuras, kurio vienas iš uždavinių koordinuoti bei užtikrinti tinkamą krizių valdymą valstybėje, rengti
procedūras sėkmingam krizių suvaldymui ir galimų nuostolių
minimizavimui. Biuro nuostatai patvirtinti Vyriausybės kanclerio
2017-05-18 įsakymu Nr. V-59.
Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 477 sukurta
Vyriausybės nacionalinio saugumo komisija, kurios funkcija – teikti
pasiūlymus Vyriausybei ir kitoms įstaigoms dėl svarbiausių
nacionalinio saugumo klausimų.

05-04-06.Darbas-Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas
96.

05-04-06-05. Socialiai patrauklių ir
konkurencingų sąlygų tarnauti bausmių
vykdymo sistemoje sukūrimas

TM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. spalio 19 d. Seimas priėmė Tarnybos Kalėjimų departamente
prie Teisingumo ministerijos statuto pakeitimus, kuriais nustatė
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pataisos pareigūnams patrauklią ir konkurencingą kitų statutinių
valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistemą, skatinančią
asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos
sistemoje. Nauja darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka įsigalioja
2017 m. gruodžio 1 d., o nuo 2019 m. sausio 1 d. pareigūnams bus
mokami didesni priedai ir už tarnybinį rangą.
05-05.Kryptis-Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas
05-05-01.Darbas-Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra
97.

05-05-01-05. Branduolinio neplatinimo
iniciatyvos seminaro ir pratybų Lietuvoje
surengimas

URM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. birželio 5–6 dienomis Vilniuje vyko Branduolinio
neplatinimo iniciatyvos regioninis seminaras ir pratybos Šiaurės ir
Baltijos jūros šalims, skirtas 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.

98.

05-05-01-14. Lietuvos Respublikos
diplomatinio atstovavimo JAV sustiprinimas

URM
(KAM,
URM)

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV
įsteigiama nauja pareigybė politikos klausimų kuravimui. Užsienio
reikalų ministro įsakymas dėl darbuotojo skyrimo į šią pareigybę
priimtas 2017 m. balandžio 24 d.

05-05-03.Darbas-Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas
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99.

05-05-03-01. Lietuvos Respublikos karinių
vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose
2018–2019 m. įteisinimas ir įgyvendinimas

KAM
(KAM,
URM)

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. spalio 12 d. Seimas priėmė nutarimą Nr. XIII-678 „Dėl
Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse
operacijose“. Nutarimu nustatomos tarptautinės operacijos, į kurias
nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. galės būti
siunčiami LR kariniai vienetai, sudaryti iš karių ir civilių KAS
tarnautojų. Nutarimu taip pat nustatyti ribiniai karių ir civilių KAS
tarnautojų skaičiai dalyvauti NATO, Europos Sąjungos, Jungtinių
tautų, JAV vadovaujamos koalicijos karinėse operacijose, NATO
programose bei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo operacijoje
Ukrainoje.

05-05-06.Darbas-Atstovavimas Lietuvos interesams, įskaitant Lietuvos piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, teisių apsaugą,
derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir jos naujų santykių su ES
100. 05-05-06-01. Lietuvai aktualiausių klausimų
ES derybose su Jungtine Karalyste sąvado
parengimas

URM

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. 2017 m. pirmoje pusėje sudarytas ir VESK aptartas Lietuvai
svarbiausių ES-JK derybų klausimų sąvadas, apimantis visus su ES
piliečių padėtimi JK susijusius klausimus (rezidavimo, darbo, studijų
ir socialinės apsaugos galimybių); vidaus rinkos ir ekonominio
bendradarbiavimo klausimus (prekyba, paslaugų teikimas, žemės
ūkis, transportas, paštas ir telekomunikacijos, audiovizualinės
paslaugos, turizmas, IT paslaugos, mokesčiai, autorių teisės, patentai,
energetika ir klimato kaita), institucinio bendradarbiavimo ir
tarptautinių susitarimų su trečiosiomis valstybėmis, taip pat
bendradarbiavimo užsienio ir saugumo srityse klausimus.
Sąvade pateikiama informacija apie galimus pokyčius, susijusius su
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JK pasitraukimu iš ES, jų poveikį Lietuvos verslui ir piliečiams bei
įvardijami svarbiausi Lietuvos interesai derybų metu. Sąvadu
remiamasi formuluojant Lietuvos pozicijas ES derybų su JK procese,
kuris tęsis iki 2019 m. kovo 30 d.
LR institucijos, atsižvelgdamos į naujausius 2017 m. liepos –
rugsėjo mėn. pateiktus ES ir JK derybinius dokumentus ir pozicijas,
atnaujino Lietuvai aktualiausių klausimų sąvadą. Sąvadas bus
reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į ES-JK derybų eigą.

101. 05-05-06-02. Reguliaraus tarpinstitucinio
konsultacinio mechanizmo sukūrimas

URM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Pasirengimą ES ir JK deryboms koordinuojančios Vyriausybės
Europos Sąjungos komisijos sprendimu sukurta tarpinstitucinė darbo
grupė JK išstojimo iš ES klausimams svarstyti. Per 2017 metus
surengta 16 darbo grupės susitikimų bei eilė neformalių mažesnės
apimties susitikimų, kurių metu buvo dalinamasi informacija apie
derybų eigą, derinamos pozicijos, suformuluoti svarbiausi Lietuvos
interesai Brexit derybose bei užtikrintas jų tolesnis atstovavimas.
Nuolatinės tarpinstitucinės konsultacijos ir darbinių koordinatorių
ryšių palaikymas tapo kasdiene darbo dalimi intensyviame Brexit
derybų procese.
Tarpinstitucinis konsultacinis mechanizmas reguliariai veiks iki pat
Brexit derybų pabaigos.
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05-05-07.Darbas-Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo
įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra
102. 05-05-07-07. Sąlygų sąjungininkų pajėgoms
judėti per Baltijos šalis supaprastinimas

KAM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. 2017 m. Baltijos šalių ministrams pasirašius bendrą komunikatą dėl
sąjungininkų judėjimo procedūrų supaprastinimo ir sutrumpinimo,
kiekviena iš Baltijos šalių dėjo pastangas supaprastinti sąjungininkų
atvykimo procedūras.
Susitarta su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM (toliau –
LAKD) ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie SM (toliau –
VKTI), kad LK gali išduoti leidimus dėl negabaritinių ir sunkiasvorių
krovinių transportavimo bei tokių transporto priemonių vykimo
Lietuvos valstybiniais keliais. Po šios tvarkos pakeitimo LK
nebemoka rinkliavos už leidimų negabaritiniams ir sunkiasvoriams
kroviniams išdavimą.
Vienas iš techninio pobūdžio klausimų – leidimų išdavimas
kroviniams, sveriantiems daugiau nei 80 t, kuris vis dar turi būti
derinamas su LAKD (nedirbančia vakarais ir savaitgaliais). Šiuo
metu aktyviai bendradarbiaujama su SM, LAKD, VKTI, siekiant
išspręsti šį klausimą. Tokiu būdu bus galutinai užtikrintas
supaprastintas sąjungininkų pajėgų judėjimas, kertant sienas
sausumos keliais.
Siekiant užtikrinti supaprastintą sąjungininkų judėjimą šalies viduje,
būtina pasiekti susitarimą su savivaldybėmis dėl leidimų vykti
savivaldybių administruojamais keliais. Siekiama inicijuoti diskusijas
su savivaldybėmis, kaip LK ir sąjungininkų pajėgos galėtų greitai
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gauti leidimus gabenti negabaritinius ir sunkiasvorius krovinius.
2017 m. rugsėjo 21 d. krašto apsaugos ministro įsakymu sutrumpinti
užsienio karių atvykimo į LR teritoriją terminai nuo 14 iki 5 dienų, o
skubiais atvejais iki 24 val.
Kariniams orlaiviams ir laivams išduodami tik diplomatiniai
leidimai. Diplomatinių leidimų išdavimas kariniams orlaiviams
nekelia problemų.
2018 m. sausio 10 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 41 „Dėl
Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo
į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų
švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių
krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio
valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“. Pagal šį patikslintą nutarimą karo ir
valstybiniams laivams, prieš įplaukiant į uostą, pakaktų informuoti
KJP prieš 24 val., kai pagal Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų
karinio bendradarbiavimo renginių įstatymą yra priimti sprendimai
leisti užsienio valstybių kariams atvykti į Lietuvą.
05-05-08.Darbas-Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius
interesus
103. 05-05-08-07. Susitarimo memorandumo su
Lenkija dėl Tarptautinės šiaurės rytų divizijos
(MND NE) įsteigimo parengimas

KAM
(KAM,
URM)

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Susitarimo memorandumas su Lenkija dėl Tarptautinės šiaurės rytų
divizijos įsteigimo pasirašytas 2017 m. spalio 3 d.
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05-05-09.Darbas-Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos
plėtojimas
104. 05-05-09-02. Siekimas ES kuo greičiau
užbaigti Asociacijos susitarimo su Ukraina
ratifikavimo ir bevizio režimo suteikimo
Gruzijai ir Ukrainai procedūras

URM

2017 m. Įvykdyta.
IV ketv. Lietuvos atstovai įvairaus lygio susitikimuose su ES institucijų ir
valstybių narių atstovais nuosekliai pasisakė už įmanomai greitesnį
bevizio režimo suteikimą Gruzijai ir Ukrainai bei ES – Ukrainos
Asociacijos susitarimo ratifikavimą. Bevizis režimas Gruzijai
įsigaliojo 2017 m. kovo 28 d., Ukrainai – 2017 m. birželio 11 d. 2017
m. birželio mėn. Nyderlandai užbaigė nacionalines ES – Ukrainos
Asociacijos susitarimo ratifikavimo procedūras ir Asociacijos
susitarimas su Ukraina visiškai įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.

105. 05-05-09-07. Lietuvos nuolatinės atstovybės
ES stiprinimas Rytų partnerystės klausimams
koordinuoti

URM

2017 m. Įvykdyta.
III ketv. Nuo 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES
įsteigta nauja pareigybė Rytų partnerystės klausimų koordinavimui.
Užsienio reikalų ministro įsakymas dėl darbuotojo skyrimo į šią
pareigybę pasirašytas 2017 m. balandžio 5 d.

05-05-12.Darbas-Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir
saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi
106. 05-05-12-08. Steigiamosios Azijos ir Europos
susitikimo (ASEM) konferencijos moterų
įgalinimo klausimu surengimas Vilniuje 2017
m. gegužės 25–26 d.

URM
(SADM,
URM)

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. 2017 m. gegužės 25–26 d. Vilniuje URM surengė steigiamąją Azijos
ir Europos Susitikimo (ASEM) konferenciją “Moterų ekonominis
įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje”. Renginio partneriais
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buvo SADM, Mykolo Romerio universitetas, Europos lyčių lygybės
institutas ir Moterų verslo asociacija. Konferenciją globojo
Respublikos Prezidentė. 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. Konferencijos tikslai
buvo pilnai įgyvendinti, Lietuvos iniciatyva pradėtas naujas ASEM
dialogas: priimta Vilniaus deklaracija dėl moterų ekonominės galios
stiprinimo ir ASEM dialogo šia tema įsteigimo, kuria politiškai buvo
paremta Lietuvos idėja, kad ASEM formate turi prasidėti dialogas
lyčių lygybės tema. Indija pasisiūlė surengti 2–ąją ASEM
konferenciją, tai užfiksuota deklaracijoje, kurioje taip pat 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.
Tolesni veiksmai ir pasiūlymai: pristatyti renginį ASEM ministrų ir
viršūnių susitikimuose, siekti, kad kitos ASEM valstybės tęstų
Lietuvos pradėtą dialogą ir rengtų tolesnes ASEM konferencijas
moterų įgalinimo tema, įtvirtinti „lyčių diplomatiją“ kaip Lietuvos
užsienio politikos elementą.
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Nr.

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, Koordinato Įvykdymo
rius/
data
darbų ir veiksmų pavadinimai
atsakingi
vykdytojai

(metai,
ketvirtis)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

05-05-14.Darbas-Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas
107. 05-05-14-01. Lietuvos Respublikos
diplomatinio atstovavimo tinklo analizė ir
pasiūlymų dėl jo pertvarkos pateikimas

URM

2017 m. Įvykdyta.
II ketv. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo analizė atlikta,
2017 m. birželio 16 d. analizė ir pasiūlymai el. paštu pateikti
Ministro Pirmininko patarėjui užsienio politikos klausimais.
Parengtas ir vykdomas „Lietuvos Respublikos diplomatinio
atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas“ projektas.
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VĖLUOJAMI VYDYTI 2017 METAIS VEIKSMAI
(pagal ministerijas)
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

Aplinkos ministerija
1.

2.

01-05-03-03. Mokslinis medienos kompozitų (plokščių)
gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus
pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant
naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių
įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės
reikalavimus (IV ketv.)
01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas,
siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius (IV
ketv.)

3.

01-05-05-04. Aplinkos monitoringo aprašo parengimas ir
patvirtinimas, užtikrinant efektyvų duomenų surinkimą,
panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir
tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti (IV ketv.)
Energetikos ministerija

4.

04-01-06-04. Kruonio HAE 5 bloko projekto tikslingumo
įvertinimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus,
projekto įgyvendinimo pradžia (IV ketv.)

Neatliktas galimybių mokslinis įvertinimas, nes 2017 m. neįvyko 2 kartus
organizuoti paslaugos pirkimai. AM ieškos papildomo finansavimo 2018
metams, kad suinteresuoti mokslo institucijas atlikti aplinkos oro taršos
mažinimui ir oro kokybės gerinimui svarbų tyrimą.
Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai
priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo. Dėl
užsitęsusio derinimo tik 2017 m. gruodžio 1 d. įstatymo projektas pateiktas
Vyriausybei. Vyriausybei apsvarsčius projektą ir pateikus Seimui, tikimasi, kad
jis bus svarstomas Seimo pavasario sesijos pradžioje.
Vėluojama aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Valstybinio aplinkos
monitoringo vykdymo planą, nes laukiama kol Seimas pavasario sesijoje pritars
atitinkamų įstatymų pakeitimams.

Iš dalies įvykdyta.
Remiantis atliktais vertinimais Kruonio HAE 5 bloko projekto įgyvendinimo
pradžia šiuo metu nebūtų tikslinga.
2017 m. lapkričio 29 d. Vyriausybės posėdyje pritarta atnaujintos NENS
projektui, kuriame yra numatyta, kad KHAE 5 bloko projektas turėtų būti
įgyvendinamas siekiant užtikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugų teikimą ir
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5.

05-02-02-01. Sprendimo dėl sinchronizacijos krypties
patvirtinimas BEMIP formatu (atsižvelgiant į Jungtinio
tyrimų centro atliktos Baltijos šalių sinchronizacijos
alternatyvų studijos rezultatus) (III ketv.)
Finansų ministerija

6.

7.

8.

01-04-02-09. Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos
stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir
Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų
ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į
lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir
kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų
įpročių asmenims (IV ketv.)
03-01-03-02. Atitinkamų turto rūšių valdymo efektyvumo
rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas, remiantis
valstybės turto (žemės, miškų, kelių, mineralinių išteklių,
kultūros kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių) valdymo
analize (IV ketv.)

03-01-03-03. Naujų valstybės nekilnojamojo turto
centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės
nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo
pakeitimas (IV ketv.)

tik esant socialiniam ir ekonominiam pagrindimui.
Priklausomai nuo NENS projekto patvirtinimo Seime aplinkybių, gali būti, jog
KHAE 5 bloko projektas turės būti įvertintas papildomai pagal NENS numatytus
kriterijus.
Vėluojama vykdyti, nes Estija ir Latvija nėra pasirengusios priimti sprendimo.
2017 m. gruodžio 18 d. Briuselyje vykusios Energetikos tarybos paraštėse
Europos Komisijos atstovai ir Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos
ministrai sutarė, kad galutinis politinis sutarimas dėl sinchronizacijos su KET,
dalyvaujant ES vadovams, turėtų būti pasirašytas 2018 m. birželio mėn.
Užtruko Loterijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimas su
institucijomis ir jo tikslinimas.
Netikslinga rengti Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, nes
Seimo narių grupė 2017-10-19 užregistravo atitinkamą įstatymo projektą. 201801-24 Vyriausybė svarstė ir pateikė Seimui savo išvadas dėl šio projekto.
Iš dalies įvykdyta.
Finansų ministerija įvertino AM, ŽŪM, SM ir KM pateiktą informaciją apie kitų
valstybės turto rūšių valdymo efektyvumo rodiklius. 2018-01-19 Finansų
ministerijoje įvyko šių rodiklių aptarimas, pateiktos FM pastabos dėl rodiklių,
kurie neparodo kaip bus vertinamas efektyvus turto valdymas, kur bus naudojami
nustatomi rodikliai. Ministerijų atstovai iki kovo 1 d. turi atsižvelgti į pastabas,
suderinti rodiklius ir jų reikšmes su savo ministerijų vadovybe ir pateikti FM
patikslintus rodiklius ir jų panaudojimo paskirtį.
Finansų ministerija vėluoja Vyriausybei pateikti atitinkamų įstatymų pakeitimus,
nes teisinio reguliavimo pokyčius įtakos nauji STT ir Valstybės kontrolės
pasiūlymai. Tikslinga apjungti visus siūlymus į vieną įstatymų paketą. Kadangi
tik 2018 m. sausio 24 d. paskelbta valstybinio audito ataskaita dėl valstybės
66

nekilnojamojo turto valdymo, taip pat atsižvelgus į tai, kad Vyriausybės priėmė
sprendimą iki 2019 m. VĮ Turto banką pertvarkyti į akcinę bendrovę, FM siūlo
įstatymų projektų pateikimą Vyriausybei atidėti iki 2018 m. balandžio mėn.
9. 03-01-05-09. Valstybės investicijų planavimo procesų
Iš dalies įvykdyta.
peržiūra, konsoliduojant visų lėšų šaltinių investicijas ir
Vyriausybė 2017-09-20 nutarimu Nr. 749 numatė, kad Valstybės investicijų
būdus
programoje bus planuojami tik valstybei svarbūs projektai, į ją netraukiant
ilgalaikiam turtui atnaujinti reikalingų lėšų, numatyta visiems naujiems
investicijų projektams pagrįsti taikyti sąnaudų ir naudos analizės būdą, patikslinta
investicijų projektų vertinimo ir atrankos tvarka.
Siekiant konsoliduoti visų lėšų šaltinių investicijas ir būdus, iki 2017 m. III ketv.
pabaigos surinkta informacija apie vykdomus projektus, finansuojamus 20142020 ESI fondų lėšomis, įgyvendinamus viešosios ir privačios partnerystės būdu
ir finansuojamus Valstybės investicijų programos lėšomis. Šiuo metu vyksta
duomenų sisteminimas ir konsolidavimas.
Taip pat, šiuo metu vykdomas Biudžeto formavimo sistemos pertvarkos projektas
– esamo valstybės biudžeto formavimo proceso tobulinimas. Vienas iš numatytų
pertvarkos projekto darbų yra Valstybės investicijų planavimo ir valdymo tvarkos
patobulinimas. Pradedami vykdyti pirmieji darbai: atliekama detali valstybės
investicijų analizė, įvertinant sąsajas su strateginio planavimo dokumentuose
numatytais tikslais bei atliekama esamų atrankos kriterijų peržiūra ir papildomų
galimų atrankos procedūrų suformavimas. Atsižvelgiant į Pertvarkos projekto
planą, šiuos darbus numatyta įvykdyti iki 2018 m. gegužės 31 d.
10. 03-05-01-02. Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio Vėluojama, nes reikalinga išsami analizė.
planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo
Parengtas preliminarus naujo strateginio planavimo dokumentų modelio
dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo
aprašymas, kuris perduotas išorės ekspertų įvertinimui. Iki 2018-08-31
sistemą (IV ketv.)
planuojama sukurti naują strateginio planavimo dokumentų modelį, apimantį
valstybės ir savivaldybės lygio strateginio ir teritorinio planavimo dokumentus.
11. 04-03-01-08. Papildomų kovos su mokesčių vengimu ir
Vėluojama pateikti Vyriausybei.
slėpimu priemonių nustatymas atsižvelgiant į ES ir EBPO Parengtas Pelno mokesčio įstatymo pataisų projektas, kuriuo į nacionalinę teisę
rekomendacijų rezultatus, – Pelno mokesčio įstatymo
perkeliamos 2016 m. liepos 12 d. Europos Tarybos direktyvos (ES 2016/1164),
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pakeitimų parengimas (IV ketv.)
12. 04-03-02-07. Akcizų tarifų ir akcizų taikymo apimties
nuoseklus keitimas įvertinus jų įtaką viešiesiems
finansams, šalies ekonomikai ir akcizų surinkimui (IV
ketv.)

kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia
vidaus rinkos veikimą, taisyklės, nuostatos. Projektas šiuo metu yra derinamas su
suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis.
Vėluojama, nes Finansų ministerija 2017-11-13 pakartotinai paprašė VRM,
SAM, ŪM ir ŽŪM pateikti nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusių akcizų tarifų visų
rūšių alkoholiniams gėrimams poveikio viešiesiems finansams, šalies
ekonomikai, akcizų mokesčio surinkimui vertinimus. Jie šiuo metu yra
analizuojami.

Krašto apsaugos ministerija
13. 05-01-05-01. Priimančiosios šalies paramos (PŠP)
teikimo užduočių išplėtimas įtraukiant daugiau valstybės,
savivaldybių institucijų ir įstaigų (III ketv.)

14. 05-02-01-02. Kibernetinio saugumo reikalavimų
įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir
ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje (II ketv.)

15. 05-03-02-03. Efektyvių kovos su priešišku informaciniu
poveikiu priemonių, leidžiančių stebėti informacinę erdvę
ir vertinti strateginių sričių pažeidžiamumo riziką,
sukūrimas (IV ketv.)

Veiksmo įvykdymas vėluoja dėl užsitęsusio 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98
pakeitimo projekto derinimo. Pagal LRVK pastabas buvo papildomai parengta
analizė, pagrindžianti, kaip buvo atrinktas baigtinis PŠP teikimo užduočių sąrašas
valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms.
Nutarimo projektas jau pateiktas Vyriausybei ir įtrauktas į 2018-01-31
Vyriausybės posėdžio dienotvarkę.
Pagrindinė veiksmo įgyvendinimo problema – valstybės įstaigos nevykdo ar
vėluoja vykdyti nustatytus reikalavimus. Šis probleminis klausimas pristatytas
2017 m. kovo 29 d. ir liepos 3 d. Vyriausybės pasitarimuose, įvardintos
pagrindinės vėlavimo priežastys.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nuolat konsultuoja minėtų
reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
Iš dalies įvykdyta.
2017 m. atliktas informacinės aplinkos vertinimo metodikos ir analitinių
produktų tikslinimas, atnaujintas analitinių produktų formatas ir sukurta
informacinio poveikio efektingumo matavimo koncepcija.
Atsižvelgiant į besikeičiančias informacinio poveikio grėsmes, informacinių
technologijų evoliuciją ir siekiant užtikrinti priemonių efektyvumą, priemonės
turės būti atnaujinamos tikslinant metodologiją ir įsigyjant naujus elektroninės
aplinkos vertinimo instrumentus. Todėl reikalingas šio veiksmo įgyvendinimo
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Kultūros ministerija

termino pratęsimas iki 2020 m. III ketv.

16. 02-03-06-01. Lietuvos kultūros politikos pagrindų
įstatymo projekto parengimas (IV ketv.)

Vėluojama parengti įstatymo projektą, nes užtruko derinimas ministerijoje bei
probleminių klausimų derinimas su kultūros institucijomis. Šiuo metu įstatymo
projektas rengiamas ir numatyta jį pateikti Seimui 2018 m. II ketv.

17. 02-03-07-01. Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir
ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir
optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir procesų
savireguliacijos (IV ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
Parengtas ir suderintas su Kultūros ministerijos kolegija KM tarybų ir ekspertų
komisijų pertvarkos ir optimizacijos projektas.
Vėluojama parengti pertvarkai reikalingus teisės aktų pakeitimus, nes Tarybų ir
ekspertų komisijų pertvarkos principai bus reglamentuoti Lietuvos kultūros
politikos pagrindų įstatymo projekte. Pagal darbo grupės parengtas
rekomendacijas, atsižvelgiant į patvirtintą struktūrą, rengiamas galutinis teisės
aktų rengimo/pakeitimo planas ir įgyvendinimo terminai, atsižvelgiant į tai, kad
dalis keistinų teisės aktų yra įstatymai.
Iš dalies įvykdyta.
Parengtas koncepcijos projektas išsiųstas skubos tvarka derinti su ŠMM. Gavus
suderinimo raštą dėl parengto koncepcijos projekto, jis bus tvirtinamas kultūros
ministro įsakymu (numatoma šių metų vasario mėnesio), kopija susipažinimui
bus išsiųsta Vyriausybei.

18. 02-04-04-01. Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių
minėjimo koncepcijos sukūrimas (IV ketv.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
19. 04-03-02-01. Įvertinus galimybę ir nustačius tikslingumą,
visos ar dalies darbdavio socialinio draudimo įmokos
(įskaitant privalomojo sveikatos draudimo įmokas)
perkėlimas darbuotojui, gyventojų pajamų mokesčio ir
bendrajai pensijai finansuoti skirtos valstybinio socialinio
draudimo įmokų dalies sujungimas (IV ketv.)

Neįvykdyta. SADM, teikdama pasiūlymus konsultaciniam dokumentui
„Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas“, pateikė skaičiavimus ir siūlymus
dėl visos ir dalies darbdavio socialinio draudimo įmokos (įskaitant privalomojo
sveikatos draudimo įmokas) perkėlimo darbuotojui, gyventojų pajamų mokesčio
ir bendrajai pensijai finansuoti skirtos valstybinio socialinio draudimo įmokų
dalies sujungimo. Įvertinus pateiktus skaičiavimus ir grėsmes, kad darbdaviai gali
atitinkamai nepadidinti atlyginimų, sprendimas dėl mokesčių konsolidavimo
nebuvo priimtas. SADM siūlys pratęsti vykdymo terminą, nes gali būti
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apsispręsta dėl įgyvendinamo ateityje.
Susisiekimo ministerija
20. 03-01-04-04. Valstybės ir valstybės valdomų įmonių
elektroninių ryšių tinklų valdymo efektyvumo įvertinimas
ir optimizavimas

Iš dalies įvykdyta.
2017 m. įgyvendintos visos priemonės, kurios ir buvo numatytos: konsoliduota
VĮ „Infostruktūra“ ir Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymas
vienoje ministerijoje (KAM), Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybės
valdomų tinklų plėtros planavimo aprašas, kurio tikslas – nustatyti valstybės
valdomų elektroninių ryšių tinklų plėtros planavimo tvarką, kuri bus taikoma
ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kitoms
Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, valstybės
įmonėms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė.
Siekiant toliau efektyvinti ir optimizuoti valstybės valdomus elektroninių ryšių
tinklus, iki 2019 m. bus įgyvendinamos Valstybės kontrolės rekomendacijos,
numatytos VK audito ataskaitoje „Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros
plėtra“.

Sveikatos apsaugos ministerija
21. 01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios
įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų
parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas (III ketv.)
22. 01-03-03-02 Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių
centralizavimas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę
23. 01-03-04-06 Koncentracijos mažmeninės prekybos
rinkoje ribojimas ir alternatyvių prekybos vaistais kanalų
atsiradimo skatinimas, taikant reguliacines priemones
24. 03-03-04-04. Pacientų ir darbuotojų skatinimas pranešti
apie nusižengimus ir galimą piktnaudžiavimą sveikatos

Vėluojama parengti reikalavimus, nes vyksta derinimas su parneriais Vokietijoje
dėl jų sertifikato panaudojimo teisių.
SAM prašo veiksmo įgyvendinimo terminą nukelti į 2018 m. II ketv.
Vykdoma.
Ministerija pagal kompetenciją parengė teisinę bazę. Sveikatos apsaugos ministro
2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintas Greitosios medicinos
pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas.
Vėluojama.
Farmacijos įstatymo projekte reglamentuojamos naujos veiklos, todėl užtruko
projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis ir asociacijomis. Šiuo
metu Farmacijos įstatymo projektas tikslinamas pagal LRVK pateiktas pastabas.
Tik 2017 m. gruodžio mėn. ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai
pavesta parengti tvarkos aprašo projektą iki 2018 m. kovo 31 d.
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apsaugos sistemos įstaigose, įdiegiant saugią tokių
pranešimų sistemą ir reguliariai informuojant visuomenę
apie pranešimų srautus ir priimtus sprendimus (IV ketv.)
25. 03-03-04-05. Kyšininkavimo sveikatos apsaugos
sistemoje lygio sumažinimas, skatinant gydymo įstaigas
imtis naujų kovos su korupcija ir skaidrumo didinimo
būdų, visuomenės nepakantumo korupcijai formavimas
per gerųjų pavyzdžių sukūrimą ir viešinimą (IV ketv.)

26. 03-03-04-08. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimo bei
stebėsenos viešinimo modelio paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti, gydymo įstaigų konkurencijai
skatinti sukūrimas ir įgyvendinimas, numatant įstaigos
korupcijos rodiklių vertinimą ir reitingavimą (IV ketv.)

SAM prašo nukelti šio veiksmo vykdymo terminą metams, nes jo įgyvendinimas
tiesiogiai susijęs su TM vykdomu 3.3.3.1. veiksmu „Asmenų, pranešusių apie
korupciją, apsaugos sistemos sukūrimas“, kurio įgyvendinimas numatytas 2018
m. IV ketv.
SAM vėluoja vykdyti ir prašo nukelti terminą. Transparency International
Lietuvos skyrius kvietė SAM būti partneriu projekte, tačiau nepateikė projekto
paraiškos ir projekto nevykdys.
Todėl SAM derina bendradarbiavimo susitarimą su nevyriausybinėmis,
visuomeninėmis, žiniasklaidos organizacijomis dėl visuomenės nepakantumo
korupcijai formavimo per gerųjų pavyzdžių sukūrimą ir viešinimą. Numatoma
susitarimo trukmė − 2 metai, todėl tikslinga keisti įgyvendinimo terminą iki 2019
m. IV ketv.
Vėluojama sukurti modelį ir jį įgyvendinti dėl didelės darbų apimties ir dėl to,
kad šios veiklos yra suplanuotos vykdyti, įgyvendinant ES fondų lėšomis
finansuojamus projektus.
Įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos
rodiklių sistemos sukūrimas“ (2017 m. rugpjūčio 30 d. sutartis su ESFA) SAM
baigia vykdyti atviro viešojo konkurso „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimo paslaugų“ pirkimo procedūras.
Šio projekto tikslas: Įgyvendinti priemones, reikalingas asmens sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos valdymo ir tobulinimo sprendimų, grįstų objektyviais
duomenimis, priėmimui nacionaliniu, įstaigų ir specialistų lygiu, o uždavinys:
Sukurti sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų veiklos vertinimo bei
tobulinimo sistemą. Vienas iš projekto darbų yra ir stebėsenos rodiklių viešinimo
modelio parengimas. Šio projekto įgyvendinimas susijęs su 1.3.3.6 veiksmu
„Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas“ (įvykdymo terminas 2019
m. IV ketv.).
Gydymo įstaigų korupcijos rodikliai ir jų vertinimo kriterijai bus nustatyti
įgyvendinant projektą „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje
stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ (2017 m. spalio 19 d. sutartis su
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ESFA).
2017 m. gruodžio 20 d. ministro įsakymu patvirtintas asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
vertinimo rodiklių sąrašas. Šiuo metu derinamas Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos
kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo projektas.
Pagal projektų veiklų grafikus 3.3.4.8. veiksmas gali būti įgyvendintas ne
anksčiau, kaip 2019 m. IV ketvirtyje.
Švietimo ir mokslo ministerija
27. 02-01-03-06. Trumpųjų studijų įteisinimas (IV ketv.)
28. 02-02-02-05. Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų
veiklos kokybės užtikrinimo modelio parengimas ir
patvirtinimas (IV ketv.)
29. 02-02-03-05. Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir
žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio
kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas
(IV ketv.)
30. 02-02-04-01. Profesinio mokymo tinklo pertvarkos plano
patvirtinimas (IV ketv.)
31. 02-02-04-06. Studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas
tvarkos atnaujinimas (IV ketv.)
32. 02-02-06-02. Centralizuotos užsienio lietuvių ir
sugrįžusių asmenų prašymų dėl pagalbos integruotis į
švietimo sistemą teikimo sistemos sukūrimas (IV ketv.)

Vėluojama, nes dar vyksta diskusijos, kokiu būdu įteisinti trumpąsias profesines
studijas: keičiant Mokslo ir studijų įstatymą ar ir Vyriausybės nutarimą dėl
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo.
Vėluojama patvirtinti modelį, nes jis turi būti išbandytas 6 atrinktose
savivaldybėse. Tai suplanuota atlikti iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos (siejasi su
2.2.2. darbo 6 veiksmu).
Optimizavimo plano projektas parengtas, tačiau užtruko derinimas su
suinteresuotomis institucijomis. Susitarta dėl optimizavimo krypčių, planuojamos
priemonės joms įgyvendinti.
Tinklo pertvarkos 2018–2020 metų bendrojo plano projektas parengtas, tačiau jį
dar turi svarstyti profesinių mokymo įstaigų bendruomenės ir savivaldybės, kurių
teritorijoje yra įstaigos.
Tikimasi planą patvirtinti 2018 m. vasario mėnesį.
Vėluojama, nes užsitęsė svarstymai dėl galimų finansavimo modelių.
Apsisprendus, bus parengti teisės aktų projektai (dėl studijų finansavimo
metodikos keitimo ir sprendimo dėl sutarties su aukštąja mokykla).
Iš dalies įvykdyta.
ŠMM interneto svetainės pagrindiniame lange sukurta nuoroda < Grįžtantiesiems
į Lietuvą>. Čia per „vieną langelį“ galima sužinoti apie švietimo sistemą ir
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užduoti (parašyti) klausimą. Šis puslapis yra tobulinamas atsižvelgiant į
gaunamas pastabas ir idėjas bei bendradarbiaujant su puslapio
www.renkuosilietuva.lt kūrėjais.
33. 02-03-01-01. Pedagogų rengimo, kvalifikacijos
tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos, kurioje
numatyta, kad už pedagogų rengimą ir jų kvalifikacijos
tobulinimą atsakingos stipriausią mokslinį bei profesinį
potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir
įdiegimas (IV ketv.)

34. 02-03-03-02. Mokyklų savarankiškumo modelio
sukūrimas ir įdiegimas (IV ketv.)
35. 02-03-03-03. Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų skyrimo
tvarkos, įtraukiančios pedagogų, tėvų, mokinių,
bendruomenių bei verslo atstovus į vadovų atrankos ir
veiklos vertinimo procesus, patvirtinimas ir taikymas (IV
ketv.)
36. 02-03-03-05. Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų
kadencijų nustatymas, siekiant gerinti švietimo įstaigų
veiklos kokybę ir efektyvumą (IV ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
Parengti kai kurie dokumentai:
Pedagogų rengimo modelio aprašas, kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.
Parengtas pedagogų veiklai reikalingų kompetencijų aprašo projektas. Rengiamas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) veiklos
vertinimo modelis; Pedagogų rengimo reglamentas ir Pedagogų etikos kodeksas.
Problema: pagal šakos sutartį su profesinėmis sąjungomis visi rengiami su
pedagogų veikla susiję teisės aktai turi būti derinami su socialiniais partneriais ir
šis procesas reikalauja laiko sąnaudų.
Iš dalies įvykdyta.
Mokyklų savarankiškumo modelio projektas yra parengtas ir derinamas su
suinteresuotomis šalimis.
Patvirtinus modelį numatyta patikslinti atitinkamus teisės aktus.
ŠMM vėluoja tvirtinti dokumentus (parengti vykdant 2017 m. birželio 30 d.
Seimo priimtus Švietimo įstatymo pakeitimus) dėl užsitęsusio derinimo.
Parengti 7 poįstatyminių teisės aktų projektai švietimo srityje.
KM iš dalies įvykdė. 2017 m. KM parengė Konkursų į nacionalinių, valstybinių
ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašą,
patvirtintą LRV 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326
ŠMM įvykdė.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo 59 straipsnis, kuris nustato,
kad švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovas viešo konkurso
būdu į pareigas skiriamas 5 metams.
KM iš dalies įvykdė. Parengti įstatymų projektai ( Muziejų įstatymo, Bibliotekų
įstatymo ) dėl 5 metų ir ne daugiau kaip dviejų kadencijų iš eilės, termino
kultūros įstaigų vadovams nustatymo.
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37. 02-03-03-07. Profesinių mokyklų valdymo modelio
modernizavimas ir įveiklinimo užtikrinimas (IV ketv.)

38. 02-03-05-03. Formaliojo profesinio mokymo programas
vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir
išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio
vertinimo plano patvirtinimas (IV ketv.)

“Kadencijų paketas”, kuris apima 6-7 įstatymus, po 2017 m. gruodžio 20 d.
Vyriausybės posėdyje išsakytų pastabų patikslintas ir 2018 m. sausio 29 d.
pateiktas Vyriausybei.
Vėluojama įgyvendinti, nes užtruko Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo
įstatymo tvirtinimas Seime (patvirtinta 2017 m. gruodžio 14 d. Nr. XIII-888).
Įstatymas numato, kad Valstybinės ir savivaldybių profesinio mokymo įstaigos,
kurios nėra viešosios įstaigos, iki 2019 m. sausio 1 d. bus pertvarkytos į viešąsias
įstaigas. Modernizuojant įstaigų valdymo modelį, įstatymas įpareigoja profesinio
mokymo įstaigą turėti kolegialų valdymo organą – tarybą, sudarytą iš 9 deleguotų
narių. 4 nariai bus paskirti iš socialinių partnerių atstovų, siekiant įtraukti ir
įveiklinti regionuose veikiančio verslo atstovus. Taip bus užtikrinamas darbdavių
lūkesčius atitinkančios kokybės ir darbo rinkos poreikius (nacionalinius ir
regionų) atitinkančių profesinio mokymo paslaugų teikimas.
Sistemos sukūrimas vėluoja, nes dar rengiamas naujas ES lėšomis finansuojamas
projektinis pasiūlymas, kurio preliminarus pavadinimas „Profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“. Projekto veiklos gali
prasidėti tik 2018 m. gegužės pabaigoje.

39. 02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo
tvarkos koregavimas (IV ketv.)

Vėluojama parengti Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos
aprašą, nes prieš tai turi būti ministro įsakymu patvirtintas studijų krypčių
išorinio vertinimo tvarkos aprašas (jis jau baigiamas derinti).

40. 02-05-02-01. Kultūros, meno įstaigų ir aukštųjų mokyklų,
humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinių tyrimų
institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistemos
sukūrimas (IV ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
Švietimo ir mokslo ministerija, skatindama bendradarbiavimą MTEP srityje yra
sukūrusi Reikminių tyrimų koncepciją, pagal kurią Reikminių tyrimų projektų
priemonę, skirtą finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius
trumpalaikius mokslinius tyrimus, administruoja Lietuvos mokslo taryba. Pagal
LMT 2017 metų kvietimą teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų
projektams 2018–2019 metais vykdyti iš viso gautos 27 paraiškos (taip pat ir
Kultūros ministerijos).
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Teisingumo ministerija
41. 03-02-02-01. Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir
įgyvendinimo įteisinimas (IV ketv.)

TM 2017 m. gruodžio 29 d. pateikė Vyriausybei patikslintą Balsavimo internetu
sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą, tačiau projektas grąžintas
patobulinti pagal LRVK pastabas.
Seimui priėmus įstatymą, bus sudarytos galimybės steigti balsavimo internetu
informacinę sistemą ir ją testuoti prieš įteisinant balsavimą internetu įvairaus
lygio rinkimuose ir referendumuose.

Užsienio reikalų ministerija
42. 05-05-11-01. Ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos Koncepcija neparengta, nes nepasiektas tarpinstitucinis sutarimas dėl reformos
reformos koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano
krypčių ir apimties. 2017 m. liepos 13 d. Ekonominės diplomatijos tarybos
parengimas (III ketv.)
(EDT) posėdyje URM ir ŪM pristatė skirtingus pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 28
d. sutarta dėl esamos ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos tobulinimo,
neatliekant esminės reformos. URM siūlo, rengiant LRV programos
įgyvendinimo plano pakeitimą, atitinkamai patikslinti veiksmo formuluotę.
43. 05-05-11-04. Kanados ir ES ir jos valstybių narių
išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS)
ratifikavimas

Seimas vėluoja ratifikuoti susitarimą.
2017 m. gegužės mėn. LR įstatymo dėl Kanados ir ES ir jos valstybių narių
išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo projektas
pateiktas Seimui.
Problemos: diskusijos dėl sutarties ratifikavimo Seime nevyksta, siekiant
ratifikavimą atidėti.

44. 05-05-12-11. Asmenis deleguojančių institucijų
bendradarbiavimo ir atsakomybės sustiprinimas,
delegavimo rezervo sudarymo ir administravimo, asmenų
delegavimo proceso supaprastinimas

Vėluojama Seimui pateikti Asmenų delegavimo į tarptautines ar Europos
Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą. 2017-12-18 projektas pateiktas Vyriausybei, 2018-01-02
LRVK grąžino projektą tobulinti ministerijai. Suderinus pastabas, projektas bus
pateiktas Vyriausybei 2018 m. vasario mėn.
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Ūkio ministerija
45. 04-01-08-02. Paskatų įmonėms atlikti technologinius
auditus, kurie padėtų nustatyti modernizavimo poreikį ir
problemines sritis, sukūrimas

Vėluojama vykdyti, nes tai siejasi su planuojama patikslinti Investicijų skatinimo
ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa. ŪM šiuo metu rengia priemonės
“Pramonės skaitmenizavimas LT“ projektų atrankos kriterijus, kurie patikslinus
programą, bus skelbiami viešam aptarimui socialinių ekonominių partnerių ir
įgyvendinančios institucijos pastaboms gauti.
Priemonę planuojama patvirtinti 2018 m. I ketv.

46. 04-02-09-01. „Startup Visa“ procedūros įgyvendinimas ir
„Startup Employee Visa“ procedūros, leisiančios Lietuvos
startuoliams pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus
iš užsienio, sukūrimas (I ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
1. „Startup Visa“ procedūra įgyvendinama – priemonė įvykdyta. Nuo 2017 metų
startuolio vizas gali gauti ne ES šalių piliečiai, ketinantys užsiimti naujų
technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių
diegimu.
2. Vėluojama įgyvendinti „Startup Emplyee Visa“ procedūrą, nes jai įteisinti turi
būti priimti 2 įstatymų (Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros bei Užsieniečių
teisinės padėties) pakeitimai. Įstatymų pakeitimus planuojama pateikti tik 2018
m. IV ketv., kadangi planuojami pakeitimai susiję ne tik su supaprastintu
užsieniečių įdarbinimu startuoliuose, bet ir su kitais aspektais. Atsižvelgdama į
tai, 2017 m. rugsėjo 27 d. ŪM kreipėsi į Vyriausybę su prašymu nukelti vykdymo
terminą į 2019 m. I ketv.
Vėluojama Produktų saugos įstatymo pakeitimo projektą pateikti Vyriausybei dėl
suinteresuotų institucijų pastabų suderinimo. Planuojama, kad įstatymo projektas
2018 m. vasario mėn. bus pateiktas Vyriausybei ir 2018 m. birželio mėn.
pateiktas Seimui.

47. 04-02-12-01. Produktų saugos įstatymo pakeitimų
parengimas ir priėmimas siekiant sukurti aiškią produktų
saugos reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą,
sustiprinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimus (IV
ketv.)
48. 04-02-12-02. Turizmo įstatymo pakeitimų parengimas ir
priėmimas siekiant patobulinti turizmo paslaugų teikėjų
priežiūrą ir turistų apsaugą (IV ketv.)

Vėluojama priimti, nes 2017 m. spalio 10 d. Seimo sprendimu įstatymų (Turizmo
ir Civilinio kodekso) projektai buvo grąžinti tobulinti. 2017 m. gruodžio 8 d.
patobulinti įstatymų projektai pateikti Vyriausybei, o 2018 m. sausio 10 d.
Vyriausybės posėdyje jiems pritarta.
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Vidaus reikalų ministerija
49. 03-01-01-01. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos
tobulinimo koncepcijos parengimas ir patvirtinimas (IV
ketv.)

Vėluojama. 2017 m. gegužę VRM iš Europos Komisijos Paramos struktūrinėms
reformoms tarnybos gavo patvirtinimą, kad VRM bus suteikta parama Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano
projektų rengimui. Kadangi Tarnyba vėlavo pradėti paramos projektą, pirmasis
jos deleguotų ekspertų vizitas įvyks 2018 m. sausio 30-31 d. Paramos projektas
negalės būti užbaigtas, kol parengtas koncepcijos projektas nebus įvertintas
Tarnybos ekspertų.

Vyriausybės kanceliarija
50. 03-01-05-03. Strateginio planavimo ir atsiskaitymo
procesų supaprastinimas, strateginio veiklos plano
struktūros pakeitimas ir biudžeto programų
optimizavimas (IV ketv.)
51. 04-01-01-02. MTEPI sistemos institucinės sąrangos
pertvarka, nustatant dalyvių funkcijas, pareigas ir
paslaugas (atsakingi LRVK, ŠMM, ŪM) (IV ketv.)

52. 05-04-04-02. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių
grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir
įteisinimas (LRVK, KAM, URM, VRM) (IV ketv.)

Vykdoma.
Pradėti rengti Strateginio planavimo metodikos pakeitimai, kuriuos planuojama
priimti 2018 m. I ketv.
Nespėta įvykdyti pertvarkos per trumpą terminą.
Išnagrinėta geroji patirtis, kaip veikia mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI)
politiką įgyvendinančios institucijos pažangiose pasaulio valstybėse, atlikta visų
MTI politiką įgyvendinančių institucijų Lietuvoje funkcijų analizė. Bus
vykdomas projektas „MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas“. Planuojama
iki 2020 metų IV ketv. konsoliduoti MTEPI politiką įgyvendinančių institucijų
sąrangą, sutelkiant visas MTEPI veiklos skatinimo funkcijas vienoje agentūroje.
Vėluojama vykdyti dėl 2017 m. liepos 18 d. Vyriausybės kanceliarijoje įkurto
Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuro žmogiškųjų išteklių stokos. Biuras
nagrinėja ir vertina 2017 m. liepos mėn. Valstybės saugumo departamento
pateiktus siūlymus dėl Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių
užkardymo sistemos modelio įteisinimo.
Vertinimo metu bus nuspręsta, kokie bus siūlomi galiojančių teisės aktų
pakeitimai.
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