VYRIAUSYBĖS 2010 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PER I-IV KETVIRČIUS PAŽANGOS LENTELĖ
Kaip sekėsi įgyvendinti Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetus?
Praėjusiais metais pagrindiniai Vyriausybės darbo akcentai buvo nedarbo maţinimas, ekonomikos skatinimas, energetinė nepriklausomybė, kova su
korupcija, reformos sveikatos, socialinėje ir švietimo srityse, apskričių reforma. Realiems pokyčiams dar prireiks ne vienų metų nuoseklių pastangų,
tačiau kai kurie darbai ir laimėjimai matomi jau šiandien. Iš 9 Vyriausybės uţsibrėţtų uţdavinių praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinti uţdaviniai
viešųjų finansų konsolidavimo, energetikos sektoriaus pertvarkos, apskričių reformos srityse, papildomų pastangų reikia nedarbui toliau maţinti,
daugiabučių renovacijai skatinti, kovai su korupcija, ilgalaikėms „Sodros“ ir sveikatos sistemų reformoms įgyvendinti, valstybės tarnybai
modernizuoti.
NEDARBAS, VERSLAS, BIUROKRATIJA
Nuo Vyriausybės veiklos pradţios daug kalbėta apie tai, kaip palengvinti verslo sąlygas, sumaţinti biurokratines procedūras. Įmonę įregistruoti tapo
paprasčiau ir lengviau, individualias įmones ir uţdarąsias akcines bendroves jau galima įsteigti internetu. Maţoms įmonėms sumaţintas pelno
mokesčio tarifas, sumaţinta verslo liudijimo kaina, ketinančioms pradėti savo verslą maţoms įmonėms suteikiamos iki 86 tūkst. litų paskolos iš
Verslumo skatinimo fondo, startavo programos „Pradėk verslą“, „Verslo laiptai“, vyksta verslą kontroliuojančių institucijų reforma - 9 verslo
inspektavimo prieţiūros grupės atlieka koordinuotą verslininkų inspektavimą. Galima pasidţiaugti, kad Lietuvoje verslo sąlygos tampa palankesnės:
pernai paskelbtoje „DOING BUSINESS“ ATASKAITOJE LIETUVA PAKILO TRIMIS POZICIJOMIS IR UŢIMA 23 VIETĄ TARP 183
PASAULIO VALSTYBIŲ. Tiesa, reikia pripaţinti, kad šioje srityje nuveikta dar nepakankamai – didesnių pastangų reikia maţinant verslo
reguliavimo ir administracinę naštą.
Verslo pradţios steigimo procedūrų skaičius maţėjo lėčiau nei planuota, tačiau poslinkis į teigiamą pusę akivaizdus. Sutrumpintas verslo pradţios
terminas, sumaţėjo verslo pradţios steigimo procedūrų skaičius. Maţinant statybos proceso biurokratizmą iš esmės supaprastinta statybos leidimų
išdavimo tvarka. Ilgai lauktas Teritorijų planavimo įstatymas jau visai arti finišo. Kai šis įstatymas bus patvirtintas Seime, daugeliu atvejų nebereikės
detaliųjų planų, dokumentų skaičius, laikas ir sąnaudos sumaţės daugiau nei kelis kartus. Pernai BAIGTA APSKRIČIŲ REFORMA, kurios
rezultatas – nereikalingos tarpinės valdţios grandies panaikinimas, sumaţinus daugiau kaip 1 000 tarnautojų, sutaupyta biudţeto lėšų,. Reikia
pripaţinti, kad lėčiau nei planuota įgyvendinami viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai.
NEDARBO LYGIS LIETUVOJE STABILIZUOJASI. Vyriausybė priėmė keletą įdarbinimą lengvinančių sprendimų, skatino lankstesnį darbo
santykių reguliavimą – priėmęs į darbą patirties neturinčių asmenų, darbdavys uţ šiuos asmenis metus gali nemokėti dalies socialinio draudimo
įmokų, taikomos mokestinės lengvatos įdarbinant jaunimą, sudarytos lankstesnės galimybės dirbti su verslo liudijimais ir kt., Siekiant racionalizuoti
struktūrą, sumaţinti valdymo išlaidas ir didinti tiesiogiai klientus aptarnaujančių darbuotojų skaičių, pertvarkyta darbo birţų sistema. Taip pat
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pradėtas 87,9 mln. litų vertės projektas, skirtas nedarbui maţinti, darbo uţmokesčiui subsidijuoti, mokymo paslaugoms teikti. Įgyvendintos
verslumo ir ekonominio skatinimo priemonės, padedančios kurti ir išlaikyti daugiau darbo vietų: PARAMĄ KRIZĖS METU GAVO DAUGIAU
KAIP 11 000 ĮMONIŲ, JOS PASINAUDOJO DAUGIAU NEI 3 MLRD. LITŲ PARAMA.
KOVA SU KORUPCIJA, VALSTYBĖS TARNYBA
Pernai priimti sprendimai gerokai padidino skaidrumą Viešųjų pirkimų srityje. Taip pat reorganizuota Viešųjų pirkimų tarnyba, išplėsta šios tarnybos
kompetencija, sukurta rizikos valdymo sistema, padedanti nustatyti rizikingus pirkimus. Pirmą kartą pradėti nuodugniai tikrinti valstybės tarnautojai,
buvo tikrinamos jų pajamų ir turto deklaracijos ir neatitikimas tarp turimo turto ir gaunamų pajamų. Iš patikrintų 100 tūkstančių deklaracijų tyrimo
metu išskirta per 20 tūkst. papildomos rizikos asmenų. 200 rizikingiausių asmenų duomenys jau perduoti FNTT, STT ir vidinio tyrimo tarnyboms.
Specialiųjų tarnybų duomenimis, 8 asmenims iš to sąrašo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Maţinti korupcijos apraiškas turėtų padėti Seimui pateiktas Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymas, centralizuoto vaistinių
preparatų pirkimo nustatymas. Dar būtina baigti rengti kovos su korupcija labiausiai paţeistose srityse – policijos, viešųjų pirkimų, sveikatos
apsaugos – įgyvendinimo planus. Kova su korupcija turi būti gerokai veiksmingesnė, nors pirmieji, kad ir nedideli pokyčiai, pastebimi:
„TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ DUOMENIMIS, KORUPCIJOS SUVOKIMO INDEKSAS LIETUVOJE PAKILO NUO 4,9 IKI 5
BALŲ.
Toliau nuosekliai dirbama tobulinant valstybės tarnybą. Ji turi tapti daug dinamiškesnė, lankstesnė, orientuota į rezultatus ir į ţmogų, turi būti
sudarytos visos prielaidos korupcijai eliminuoti. Pirmieji atlikti darbai – sumaţintas ekonomikos augimo metais gerokai išpūstas valstybės tarnybos
aparatas, per dvejus metus atsisakyta 13 proc. realių etatų centrinėse valdţios institucijose, sunkmečio metu gerokai maţėjo darbo uţmokesčio
fondas. Šiuo metu visas dėmesys sutelktas į valstybės tarnybos veiklos kokybę. Pernai parengta ir patvirtinta valstybės tarnybos koncepcija –
NUMATOMA KEISTI EGZISTUOJANČIĄ ATLYGIO SISTEMĄ Į DAUG SKAIDRESNĘ, susieti ją su veiklos rezultatais ir sustiprinti
individualią tarnautojų atsakomybę uţ atliktus darbus.
VIEŠIEJI FINANSAI, EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS
Vienas pagrindinių ir esminių tikslų 2010 metais buvo valstybės viešųjų finansų konsolidavimas ir efektyvus išteklių naudojimas diegiant į rezultatus
orientuotą valdymo modelį. Iš esmės PAKEISTAS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS IR BIUDŢETO PLANAVIMAS. Institucijos savo biudţetus
pradėjo planuoti turėdamos aiškius Vyriausybės prioritetus ir valdymo sričių tikslus, taip pat paprastesnę planavimo dokumentų sistemą. Svarbu
paminėti, kad daug dėmesio praėjusiais metais buvo skiriama viešumui ir skaidrumui viešųjų finansų srityje uţtikrinti – valstybės biudţeto išlaidų
sąmatas galima matyti viešai. Taip pat atlikta privatizuotinų įmonių, kurių savininkė yra valstybė, perţiūra. Dabar reikės parengti šių įmonių
privatizavimo planą.
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Valstybės įmonių valdomas turtas
Pernai pirmą kartą per visą valstybės istoriją suskaičiuota, kiek valstybė turi turto, – PASKELBTA VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ 2009
METŲ TURTO ATASKAITA. Apţvalga parodė, kad iki šiol valstybės turtas buvo valdomas neveiksmingai, daugumos tokių įmonių veiklos
rezultatai buvo prasti. Todėl aktyviai dirbama, siekiant skaidrumo ir efektyvumo šiame sektoriuje, – pernai patvirtinta valstybės valdomų įmonių
skaidrumo politika ir programa.
SOCIALINĖ, SVEIKATOS IR ŠVIETIMO REFORMOS
Praėjusiais metais Vyriausybei pavyko uţtikrinti, kad visos įstatymo numatytos socialinės išmokos būtų mokamos laiku. Tačiau vėluojama pradėti
ilgalaikę „Sodros“ ir pensijų reformą, dėl kurios gairių šiuo metu dar diskutuojama Seime. Pernai VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO „SODROS“ IR
PENSIJŲ SISTEMOS PERTVARKOS KONCEPCIJĄ IR ATLIKO SVARBIUS DARBUS, BŪTINUS TRUMPUOJU LAIKOTARPIU.
Didesnių Vyriausybės pastangų reikia sveikatos apsaugos srityje. Nors optimizuotas sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas, jose sutelkiant geriausią
patirtį ir aukščiausio lygio paslaugas, dar trūksta esminių pokyčių. Todėl šiais metais Vyriausybė turės sutelkti visas pastangas sveikatos srities
reformai įgyvendinti. Šios reformos esmė –
GEROS KOKYBĖS IR PRIEINAMOS PASLAUGOS ŢMOGUI, KORUPCIJOS
IŠGYVENDINIMAS.
Švietimo srityje atlikta tikrai nemaţai svarbių darbų – PASIRENGTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO KREPŠELIO ĮVEDIMUI 2011 metais,
parengtas neformaliojo ugdymo finansavimo modelis, supaprastinti nevalstybinių ugdymo įstaigų steigimo reikalavimai, sumaţėjo popierizmas
mokyklose, baigtas mokslo institutų optimizavimas. Seimui buvo pateiktas Švietimo įstatymo projektas, susijęs su apskričių reforma ir švietimo
prieţiūros pertvarka. Daugiau pastangų reikia pertvarkant profesinio mokymo įstaigų tinklą, gerinant mokymo paslaugų kokybę.
ENERGETINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
Didelių permainų įvyko energetikos sektoriuje. Lietuva, o kartu ir Latvija bei Estija, tebėra energetiškai izoliuotos nuo Europos Sąjungos.
Energetinės monopolijos, vienintelės energetinių išteklių tiekėjos, diktuoja kosmines kainas. Todėl svarbiausias valstybės tikslas – pasiekti energetinę
nepriklausomybę, kuri garantuotų maţesnes kainas vartotojams, skaidrumą ir energijos tiekimo alternatyvas. Pernai pradėti labai konkretūs darbai –
PARENGTA NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJA, KAIP IKI 2020 METŲ LIETUVAI PASIEKTI ENERGETINĘ
NEPRIKLAUSOMYBĘ, pradėjo veikti elektros skirstykla Bitėnuose – tai leis perduoti elektros energiją Klaipėdos kraštui tik Lietuvoje esančiais
įrenginiais, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl „NordBalt“ projekto įgyvendinimo, toliau vyksta parengiamieji Atominės elektrinės darbai,
pasirašytos sutartys su kitomis šalimis dėl elektros tiekimo.
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VYRIAUSYBĖS 2010 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PER I-IV KETVIRČIUS PAŢANGOS LENTELĖ
I.

DARBO VIETŲ KŪRIMAS, NEDARBO MAŢINIMAS IR EKONOMIKOS SKATINIMAS
Prioritetas iš dalies įvykdytas

Strateginis tikslas – realiai skatinti ūkio atsigavimą ir padėti pamatus ilgalaikiam augimui.
1. Sukurta ir išsaugota 60 tūkst. darbo vietų.
Paţangos vertinimas. Tikimasi iki 43 853 išlaikytų ir sukurtų naujų darbo vietų (įskaitant visus apdraustuosius socialiniu draudimu įmonėse, gavusiose
paramą pagal finansų inţinerijos ir su ja susijusias priemones) per 2010 m.
2. Lietuva „Doing Business“ ataskaitoje, kurioje vertinami 2011 metų rodikliai, pagerins savo reitingą, o pagal 2013 metų situacijos vertinimą įsitvirtins
pirmajame penkioliktuke
Paţangos vertinimas. 2010 m. lapkričio 4 d. paskelbtoje „Doing Business“ ataskaitoje Lietuva pakilo trimis pozicijomis ir uţima 23 vietą tarp 183 verslui
palankių pasaulio valstybių.
3. Per metus, palyginti su 2009 metais, 5 procentais padaugės naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų.
Paţangos vertinimas: (Statistikos departamentas duomenis paskelbs 2011 m. balandţio mėn.)
4. Modernizavus 2010–2011 metais daugiabučius namus, bus sutaupyta nuo 5 iki 10 GWh šilumos energijos.
Paţangos vertinimas. 2011 m. šildymo sezono metu numatoma sutaupyti apie 13,7 GWh šilumos energijos.
Tikslai
1.1. Pertvarkyti
kraštotvarkos sistemą –
supaprastinti teritorijų
planavimą, statybos leidimų
išdavimą ir kitas procedūras

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
I–II ketvirčiai
Parengtas
ir
pateiktas
Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (toliau –
Vyriausybė) naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos
teritorijų
planavimo
įstatymo,
nustatančio
supaprastintas
planavimo sąlygas ir tvarką, aiškiai
nurodančio atvejus, kuriais planavimo
procedūros netaikomos, projektas
III ketvirtis
1. Patvirtinti Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos
tvirtinami
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo įstatymo įgyvendinamieji teisės

Paţangos vertinimas
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Aplinkos
ministerija, Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
Ūkio ministerija
įstatymas 2010 m. lapkričio 12 d. pateiktas Vyriausybei.
Atsakingos institucijos

Rodiklis pasiektas.
Aplinkos
ministerija, Vyriausybė patvirtino, kaip buvo numatyta, 6 Teritorijų
Ūkio ministerija
planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius
teisės aktus, Vyriausybės įgaliotos institucijos – 7.
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aktai (6).
2. Detaliųjų planų pramoniniuose
parkuose rengimo laikas sutrumpės 80
procentų (2009 metais detaliųjų planų
parengimas pagal teisės aktų nustatytas
procedūras uţtruko nuo 6 iki 10 mėnesių;
pagal naująjį reglamentavimą planai
pramoniniuose parkuose galės būti
parengti per 1 ar 2 mėnesius)

1.2. Pradėti įgyvendinti
Viešojo ir privataus
sektorių partnerystės
skatinimo programą
(parengti teisinę bazę,
atrinkti konkrečius
partnerystės projektus,
sukurti uţsienio

Rodiklis nepasiektas.
Pramoninių parkų, laisvųjų ekonominių zonų ir valstybinių
jūrų uostų teritorijų, kurioms yra parengti detalieji planai,
žemės sklypų padalijimo, atidalijimo, sujungimo ar
perdalijimo (amalgamacijos), planų, prilyginamų detaliojo
teritorijų planavimo dokumentams, rengimo ir tvirtinimo
taisykles Ūkio ministerija parengė ir derino su
suinteresuotomis institucijomis. Derinimo metu institucijų
nuomonės išsiskyrė, buvo pasiūlyta taisykles tvirtinti
Vyriausybės nutarimu. Šiuo metu taisyklių klausimo
sprendimas atidėtas, jį siejant su Seimui pateikto naujos
redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.
IV ketvirtis
Rodiklis pasiektas
Finansinės
teritorijų
planavimo Aplinkos
ministerija, Vyriausybė patvirtino Žemės sklypo plano, prilyginamo
dokumentų rengimo sąnaudos sumaţėja Ūkio ministerija
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo
30 procentų (2009 metais detaliojo plano
ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašą, pagal kurį
parengimas kainavo nuo 10 000 litų; jeigu
ţemės sklypų planų parengimas uţtrunka iki 2 mėn., jų
pagal naująjį reglamentavimą vietoj
parengimo kaina – apie 2 000 lt.
detaliųjų planų galės būti rengiami ţemės
sklypų planai, jų parengimo kaina bus nuo
3 000 litų)
I ketvirtis
Rodiklis pasiektas.
Sukurta viešojo ir privataus sektorių Finansų ministerija
Teisinė bazė ir administracinė sistema sukurta.
partnerystės teisinė bazė ir administracinė
sistema

6
investuotojams skirtą
informacijos bazę)

II ketvirtis
Patvirtinta Viešojo ir privataus sektorių Ūkio ministerija
partnerystės skatinimo programa

III ketvirtis
Parengta uţsienio investuotojams skirta Ūkio ministerija,
informacija
Finansų ministerija,
Uţsienio reikalų
ministerija

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. balandţio 7 d. nutarimu Nr. 415
patvirtinta Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
skatinimo 2010–2012 metų programa.
2010 m. liepos 4 d. ūkio ministro įsakymu patvirtintas
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–
2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.
Nustatyti viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo
tikslingumo kriterijai investicijų projektams.

Rodiklis pasiektas.
Ūkio ministerija. Uţsienio šalių investuotojams yra parengti
trys leidiniai anglų kalba apie verslo sąlygas Lietuvoje ir
investicijų galimybes: Advantage Lithuania, leidinys EXPO
parodai bei 9 pramonės sektorių pristatymai. Parengti
pristatymai uţsienio investuotojams 16-oje renginių
uţsienyje bei suteikta informacija ir konsultacijos uţsienio
investuotojams (158 paklausimai).
IV ketvirtis
Rodiklis nepasiektas.
Parinkti privatūs partneriai (investuotojai) ministerijos
pagal Parinktas privatus investuotojas 1 bandomajam viešojo ir
ir įgyvendinami maţiausiai 6 konkretūs valdymo sritis, Ūkio privataus sektorių partnerystės švietimo srities projektui
viešojo ir privataus sektorių partnerystės ministerija
„Balsių mokyklos statyba Vilniuje“, kurį įgyvendina Vilniaus
bandomieji sveikatos apsaugos, švietimo,
miesto savivaldybė.
transporto, socialinio būsto, visuomenės
5 bandomiesiems projektams parengti konkursinės
apsaugos ir viešosios tvarkos sričių
dokumentacijos projektai dėl privačių investuotojų atrankos.
projektai
Transporto sritis.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija
įvertino viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą
"Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės prieţiūros
vykdymo projektas" ir pateikė Vyriausybei siūlymą dėl šio
partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo (šį projektą
įgyvendins Lietuvos automobilių kelių direkciją prie
Susisiekimo ministerijos ).
Visuomenės apsaugos ir viešosios tvarkos sritis.
Parengtas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas
„Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus miesto 1-ojo ir 5-ojo policijos komisariatų pastato
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1.3. Pasiekti, kad būtų
pradėti įgyvendinti pirmieji
daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
investiciniai projektai,
parengti pagal naująjį
finansavimo kreditavimo
mechanizmą, ir parengti
pirmieji tipiniai
daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo) projektai

1.4. Parengti teisės aktų,

I ketvirtis
1. Parengti maţiausiai 5 daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
investiciniai projektai
2. Parengta ir įgyvendinama Daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
programos viešinimo 2010–2011 metų
strategija

Aplinkos ministerija,
Būsto ir urbanistinės
plėtros agentūra
Aplinkos ministerija,
Būsto ir urbanistinės
plėtros agentūra

IV ketvirtis
3. Įgyvendinta ne maţiau kaip 50 Aplinkos ministerija,
daugiabučių
namų
atnaujinimo Būsto ir urbanistinės
(modernizavimo) investicinių projektų.
plėtros agentūra
4. 20 procentų sumaţėja šiluminės
energijos
sąnaudos
atnaujintų
(modernizuotų)
daugiabučių
namų
naudingojo ploto vienetui, palyginti su
sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.
5. Parengta maţiausiai 10 tipinių
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) projektų
III ketvirtis

Vilniuje, P.Vileišio g., statybos ir Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato areštinės Vilniuje, Birţelio
23-iosios g. 10, statybos ir ūkio prieţiūros projektas“, kurį
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
artimiausiu metu teiks Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų komisijai.
Parengtas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas
„Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų teritorijoje esančių
nenaudojamų pastatų rekonstravimo į kalėjimą ir ūkio
prieţiūros vykdymo projektas“, kurį Teisingumo ministerija
artimiausiu metu teiks Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų komisijai.
Rodiklis pasiektas.
Per 2010 metus parengta 10 daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) investiciniai projektai (iš jų 5 per I ketvirtį).
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Parengtas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos viešinimo 2010–2011 metų strategijos projektas.
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra vykdė Daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomenės
informavimo kampanijos 2010–2011 metų įgyvendinimo
paslaugų pirkimą, tačiau viešieji pirkimai dėl teisminių ginčų
sustabdyti. Todėl visuomenės informavimo kompanijos
įgyvendinimo pradţia numatyta 2011 m. I ketv.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. atnaujinti (modernizuoti) 78 daugiabučių namai ir
patvirtinti 26 daugiabučių namų atnaujinimo investicijų
projektai.
Šiluminės energijos sąnaudos atnaujintų daugiabučių namų
naudingojo ploto vienetui sumaţintos vidutiniškai 48
procentais.
Parengta 10 tipinių daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) projektų.

Rodiklis iš dalies pasiektas
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kurie sumaţintų verslo
sąlygas vertinančiose
ataskaitose „Doing
Business“
nurodytų procedūrų, jų
trukmę ir (ar) išlaidas
norintiems pradėti verslą
asmenims, projektus

1. Verslo pradţios procedūrų nuo 7 Ūkio ministerija
sumaţėja iki 4, o terminas nuo 26 dienų
sutrumpėja iki 11–13 dienų

2. Iš 17 procedūrų, kurių reikia statybos
leidimui gauti, lieka 4 procedūros, o Aplinkos ministerija
statybos
leidimo
gavimo
laikas
sutrumpėja nuo 2 ar 3 metų iki vienų metų

3.
Juridiniai
asmenys
steigimo
dokumentus perduoda Juridinių asmenų
registrui elektroniniu būdu. Jeigu juridinių
asmenų steigimo dokumentai pildomi ir
teikiami
elektroniniu
būdu
pagal
pavyzdinę formą, juridiniai asmenys
registruojami per vieną darbo dieną

Teisingumo ministerija,
ministerijos ir kitos
valstybės institucijos
pagal kompetenciją

Verslo pradţios steigimo procedūrų skaičius sumaţėjo iki 6.
Sutrumpintas verslo pradţios terminas nuo 26 dienų iki 22
dienų: įmonės registravimas Juridinių asmenų registre
sutrumpintas nuo 6 kalendorinių dienų iki 3 kalendorinių
dienų ir įmonės registravimas PVM mokėtojui sutrumpintas
nuo 13 kalendorinių dienų iki 7 darbo dienų.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Aplinkos ministerija. Rodiklis pasiektas.
2010 m. liepos 2 d. priėmus Statybos įstatymo atitinkamų
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, iš esmės pakeista
statybos leidimų išdavimo sistema. Ţemės nuosavybę
patvirtinančių dokumentų, projektavimo sąlygų sąvado,
projekto patvirtinimo dokumentų ir statybos leidimų gavimo
įvykdymo laikas sutrumpintas iki 30 darbo dienų.
Tolesni darbai dėl reikalavimų, susijusių su ţemės
nuosavybės dokumentų turėjimu, energijos ar ryšio paslaugų
tiekimo sutarčių sudarymu ir paslaugų teikimu, kadastrinių
bylų sudarymu ir nekilnojamojo turto registravimu bus
tęsiami 2011 metais. Jiems įgyvendinti rengiamas veiksmų
plano projektas.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Teisingumo ministerija. Juridiniams asmenims sudaryta
galimybė elektroniniu būdu laikinai įtraukti juridinio asmens
pavadinimą į Juridinių asmenų registrą (šiuo metu laikinai
įtrauktas 161 pavadinimas), įregistruoti individualią įmonę,
kai steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintais
pavyzdiniais nuostatais (šiuo metu elektroniniu būdu
įregistruota 14 įmonių) ir įregistruoti uţdarąją akcinę
bendrovę.
Rodiklis pasiektas.
Ūkio ministerija. Priėmus ūkio ministro įsakymą dėl
Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties
formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir jų
pildymo rekomendacijų patvirtinimo, ministerija 2010 m.
gruodţio 30 d. kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir iniciavo
Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimus, siekiant
sudaryti galimybes uţdarųjų akcinių bendrovių, kurias steigia
du ar daugiau steigėjų, steigimo dokumentus elektroniniu
būdu pateikti tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
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1.5. Įdiegti verslo
kontrolieriaus sistemą, kad
tinkamai ir efektyviai būtų
nagrinėjami smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektų
skundai (prašymai) dėl
galbūt klaidingo teisės aktų
taikymo ar galbūt neteisėtų
institucijų veiksmų
1.6. Įgyvendinti priemones,
šalinančias biurokratines
kliūtis verslui, nereikalingą
ir nepagrįstą reguliavimą

II ketvirtis
Ūkio ministerija steigs pareigybes, kurių Ūkio ministerija
funkcijos – nagrinėti smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektų skundus dėl
galbūt klaidingo teisės aktų taikymo,
galbūt neteisėtų valstybės institucijų
veiksmų ir kitko

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Ūkio ministerija įgyvendina tarpinstitucinį Ombudsmeno
(„Verslo asistento“) projektą (įgyvendinimo data numatoma
iki 2011 m kovo mėn.).

II–IV ketvirčiai
Verslą
kontroliuojančios
institucijos Ūkio ministerija,
sutelkiamos į ne daugiau kaip 10 grupių, Teisingumo ministerija
kurios
veiks
koordinuotai,
taip
maţindamos verslui reguliavimo naštą,
parengiami teisės aktai, skirti reguliavimo
funkcijoms optimizuoti

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Įsteigti prieţiūros grupių institucijų vadovų komitetai, priimti
teisės aktai dėl inspektavimo funkcijų optimizavimo.
Priimtas Viešojo administravimo įstatymo 1, 2, 9, 43
straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju
ketvirtuoju skirsniu ir 91 straipsnio pripaţinimo netekusiu
galios įstatymas, kuriame detaliau reguliuojama ūkio
subjektų veiklą priţiūrinčių institucijų veikla. Parengtos ūkio
ministro ir teisingumo ministro rekomendacijos dėl teisės
aktų atitikties Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms
derinimo.
Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. pasitarime priimtas
protokolinis sprendimas „Dėl
ūkio subjektų veiklos
prieţiūros tobulinimo, institucijų atliekamų prieţiūros
funkcijų optimizavimo“.
Teisingumo ministerija.
Pakeistos Vyriausybės teisėkūros taisyklės, numatant kad
ūkio subjektų veiklos prieţiūros teisinis reguliavimas turi
įsigalioti tik du kartus per metus, t.y. geguţės 1 d. arba
lapkričio 1 d., o teisės aktus atitinkami subjektai turi priimti
ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki įsigaliojimo dienos.
Patvirtintos rekomendacijos dėl teisės aktų, reguliuojančių
ūkio subjektų prieţiūrą atliekančių institucijų veiklą, sąrašo
rengimo ir skelbimo.
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II–III ketvirčiai
Atlikta teisės aktų perţiūra, parengiami Ūkio ministerija,
teisės aktų, šalinančių administracinę Socialinės apsaugos ir
naštą verslui, projektai
darbo ministerija

Rodiklis iš dalies pasiektas (Ūkio ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).
2009 m. balandţio 15 d. Vyriausybės pasitarime patvirtintas
preliminarus administracinės naštos verslui maţinimo
prioritetinių sričių teisės aktų sąrašas. 2010 m. birţelio 22 d.
priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis pasiektas
kompromisinis socialinių partnerių susitarimas dėl darbo
santykių lankstumo, naujų darbo vietų kūrimo skatinimo.
2010 m. gruodţio 2 d. priimtas Darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymo 25, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo
įstatymas, leidţiantis sumaţinti administracinę naštą ir
paspartinti verslo pradţios procedūras, – atsisakyti darbdavio
teikiamo Valstybinei darbo inspekcijai pranešimo apie
įmonės eksploatavimo pradţią.
Administracinės naštos klausimams nagrinėti sudaryta
speciali Saulėtekio komisijos Biurokratinės naštos verslui
maţinimo darbo grupė.
Parengta daugiau nei 150 teisės aktų, šalinančių verslui
administracinę naštą, projektų, kurių dalis jau priimta ir
įsigalioję.

II–IV ketvirčiai
Parengti teisės aktų, susijusių su darbo Socialinės apsaugos ir
santykių lankstumo didinimu, projektai
darbo ministerija, Ūkio
ministerija

Rodiklis iš dalies pasiektas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2010 m. birţelio
22 d. priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis pasiektas
kompromisinis socialinių partnerių susitarimas dėl darbo
santykių lankstumo, naujų darbo vietų kūrimo skatinimo.
Priimtas Darbo kodekso 124 straipsnio papildymo ir
pakeitimo įstatymas, siekiant reglamentuoti darbo sutarties
nutraukimą, kai darbuotojams nemokamas darbo uţmokestis,
tačiau jų darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nėra ţinoma
ir darbo sutartys su jais nėra nutraukiamos.
Vyriausybės 2010 m. balandţio 21 d. nutarimu Nr. 438
durpių kasimo įmonės darbuotojams nustatyta galimybė
įsivesti suminę darbo laiko apskaitą. Taip pagerintos sąlygos
durpių kasimo įmonėms.
Siekiant veiksmingai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir
lanksčių darbo formų plėtojimo, Seimui pateiktas Įdarbinimo
per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektas.
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1.7. Įgyvendinti eksportą
skatinančias verslumo ir
ekonominio skatinimo
priemones, padėsiančias
kurti ir išlaikyti daugiau
darbo vietų

I–II ketvirčiai
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Parengtos ir įgyvendinamos modernios Ūkio ministerija (darbo Ministro Pirmininko 2010 m. sausio 28 d. potvarkiu Nr. 37
uţimtumo
rėmimo
priemonės, grupė)
buvo sudaryta darbo grupė verslo skatinimo, darbo vietų
padedančios darbo rinkoje sukurti ir
kūrimo ir išsaugojimo klausimams išnagrinėti ir
išlaikyti darbo vietas (verslo pradţios
pasiūlymams parengti. Vyriausybė pritarė šiems darbo
kreditai,
darbo
vietų
steigimo
grupės pateiktiems pasiūlymams nedarbui maţinti: „Verslo
finansavimas, smulkiojo ir vidutinio
laiptai“ – mikroįmonės, „Verslo vartai“, verslumo skatinimo
verslo skatinimas ir kitos)
projektai „Pradėk verslą“ ir „Pradėk verslą-2“, uţdarosios
akcinės bendrovės įstatinio kapitalo sumaţinimas, naujų
darbo vietų kūrimo skatinimas. Taip pat buvo pritarta ir
kitiems darbo grupės pasiūlymams, kuriuos pagal
kompetenciją įgyvendino kitos valstybės institucijos:
mokestinės lengvatos įdarbinant jaunimą, terminuotų darbo
sutarčių sudarymas nuolatinio pobūdţio darbams, lankstesnės
galimybės dirbti su verslo liudijimais.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojo Uţimtumo rėmimo
įstatymo pataisos, kurios nustato, kad įdarbinus asmenis iki
29 m. subsidijuojant, darbdaviams mokama darbo
uţmokesčio kompensacija iki 6 mėnesių, o asmenims, pirmą
kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją,
dalyvaujantiems darbo įgūdţių įgijimo priemonėje, – iki 12
mėnesių.
2010 m. geguţės 19 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr.
576 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų
išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo“, kuriame
minimalus verslo liudijimų išdavimo laikotarpis sutrumpintas
iki 5 dienų.
Nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso
pakeitimai ir papildymai, kurie, atsiţvelgiant į sunkmečio
sąlygas, sudaro galimybę darbdaviams ir darbuotojams
lanksčiau reguliuoti darbo santykius.
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Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

III ketvirtis
Išanalizuota Europos Sąjungos valstybių Ūkio ministerija
narių geriausia patirtis, kaip skatinti
smulkųjį ir vidutinį verslą, pasiūlyti
galimi sprendimai dėl verslo aplinkos
gerinimo

Rodiklis pasiektas.
2010 m. birţelio 30 d. priimtas Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 4, 5, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymas, kuriuo sudarytos patrauklios sąlygos
darbdaviams įdarbinti patirties darbo rinkoje neturėjusius
asmenis (uţ juos vienus metus nemokamos socialinio
draudimo įmokos pensijų draudimui).
Nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. maţos įmonės, veikiančios ne
ilgiau kaip vienus metus, socialinės įmonės, verslininkai ir
fiziniai asmenys, ketinantys pradėti ar plėtoti savo verslą, gali
gauti labai maţas paskolas (iki 86 tūkst. litų) iš Verslumo
skatinimo fondo.
Rodiklis pasiektas.
Vykdant projektą „Verslo laiptai“, buvo išanalizuota Europos
Sąjungos valstybių praktika, susijusi su verslo sąlygų
gerinimu. Suformuluoti pasiūlymai dėl naujos verslo teisinės
veiklos formos, kuri skatintų šeimos verslą ir verslo augimą
per mokestines lengvatas, sukūrimo.
2010 m. 87 įmonėms buvo paskirstyta 1 mln. Lt. sumos
parama inovaciniais čekiais.
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1.8. Persvarstyti taikomas
įdarbinimo pagalbos
priemones, taip pat tokios
pagalbos teikimo institucinę
struktūrą, siekiant uţtikrinti
įdarbinimo pagalbos
efektyvumą

I ketvirtis
Numatyti taikomų įdarbinimo pagalbos
priemonių, taip pat jų teikimo institucinės
struktūros efektyvumo didinimo veiksmai,
parengti ir pradėti įgyvendinti jų vykdymo
planai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Lietuvos darbo birţa
prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

Rodiklis pasiektas.
Išsaugoti darbo vietas ne visą darbo laiką dirbantiems
darbuotojams ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse
skirta viešųjų darbų programa. Panaudojant Europos
socialinio fondo lėšas, vykdomas projektas „Laikinieji
darbai“.
Per 2010 m. iš ekonominius sunkumus patiriančių įmonių
viešiesiems/gerbūvio darbams nusiųsti 5700 asmenys. Įsigyti
kvalifikaciją ar persikvalifikuoti buvo nusiųsta 6516 asmenų;
į viešuosius darbus nusiųsti 25570 bedarbių.
Nuo 2010 m. spalio 1 d. vietoje 46 veikusių darbo birţų,
dirba 10 teritorinių darbo birţų, turinčių juridinio asmens
statusą. Po pertvarkos padidėjo tiesiogiai klientus
aptarnaujančių darbuotojų (nuo 645 iki 989) bei sumaţėjo
administravimo ir aptarnaujančio personalo (nuo 789 iki
359) skaičius.
Įgyvendinus
minėtas
uţimtumo
rėmimo
politiką
įgyvendinančių įstaigų pertvarkas, bendras ekonominis 2010
metų efektas – 9,8 mln. litų.

II. VALSTYBĖS TARNYBOS MODERNIZAVIMAS IR KOVA SU KORUPCIJA
Prioritetas iš dalies įvykdytas

Strateginis tikslas – didinti valstybės tarnybos veiksmingumą – orientuoti ją į paslaugos vartotoją ir konkrečius rezultatus.
Efekto kriterijai 2010 metais:
1. Bendradarbiaujant su ekspertais ir socialiniais partneriais parengta Valstybės tarnybos modernizavimo koncepcija, sukurtos organizacinės ir teisinės sąlygos
įvykdyti valstybės tarnybos reformą.
Paţangos vertinimas. Parengta ir priimta Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija.
2. Karjeros valstybės tarnybos sistemos bruoţų Lietuvos valstybės tarnybos modelyje sumaţės nuo 71 procento (EPAN, 2007) iki 50 procentų.
Paţangos vertinimas: duomenys renkami
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3. Pagal korupcijos suvokimo indeksą Lietuva 2010 metais įvertinama bent 5 balais (2009 metais – 4,9 balo).
Paţangos vertinimas. Pagal tarptautinės organizacijos „Transparency International“ paskelbtus tyrimo „Korupcijos suvokimo indeksas“ rezultatus Lietuva
2010 m. įvertinta 5 balais.
Tikslai
2.1. Valstybės tarnybos modelį
papildyti postų sistemos,
kontraktinio ir projektinio valdymo
elementais.
2.2. Valstybės tarnautojų veiklos
vertinimą ir motyvavimą susieti su
konkrečiais jų veiklos rezultatais.
2.3. Iš dalies centralizuoti atranką į
valstybės tarnybą, tobulinti
valstybės tarnautojų mokymo
sistemą ir įdiegti rotacijos tarp
institucijų principą.
2.4. Uţtikrinti valstybės tarnautojų
asmeninės atsakomybės
neišvengiamumą ir įtvirtinti
nepriekaištingos valstybės
tarnautojo reputacijos institutą.

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
I ketvirtis
1. Parengta Valstybės tarnybos plėtros
koncepcija (toliau – Koncepcija), kurioje
numatyti valstybės tarnybos sistemos
tobulinimo principai ir kryptys, o prireikus
– įgyvendinimo etapai ir įgyvendinimo
priemonių planas.
2. Koncepcija aptarta su atitinkamomis
valstybės tarnautojų profsąjungomis

II ketvirtis
3. Įgyvendinti bent 2 bandomieji į
rezultatus orientuoto vertinimo diegimo
(Ministro Pirmininko tarnyboje ir kitoje
pasirinktoje institucijoje) projektai
4. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo,
papildymo ar naujos redakcijos įstatymo
projektas, kiti atitinkami įstatymų projektai

Atsakingos institucijos
Ministro Pirmininko
2009 m. lapkričio 30
d. potvarkiu Nr. 536
sudaryta darbo grupė

Ministro Pirmininko
tarnyba, Vidaus
reikalų ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
Valstybės tarnybos koncepcija parengta.
(2010 m. birţelio 2 d. Vyriausybės nutarimas Nr.
715).
Ministro Pirmininko 2010 m. liepos 13 d. potvarkiu
Nr. 262 sudaryta darbo grupė Valstybės tarnybos
tobulinimo koncepcijos įgyvendinimui koordinuoti.
Vyriausybė 2010 m. liepos 14 d. priėmė nutarimą Nr.
1029 dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės
tarnautojams taisyklių pakeitimo. Taisyklėse
sugrieţtinta valstybės tarnautojo atsakomybė dėl
tyčinės ţalos, detalizuoti atvejai, kada turi būti
pradėtas tarnybinio nusiţengimo tyrimas.
Rodiklis pasiektas.
Ministro Pirmininko tarnyboje ir Vidaus reikalų
ministerijoje įgyvendinti 2 bandomieji į rezultatus
orientuoto vertinimo diegimo modeliai.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas, kuriuo įgyvendinami 2.1, 2.2 ir 2.3 tikslai,
Seimui nepateiktas. Numatoma pateikti Seimo V
(rudens) sesijoje.
Priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 29, 30, 33
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriame
sugrieţtinta valstybės tarnautojo atsakomybė dėl
ţalos, kurią jis padarė tyčia; Seimui pateiktas
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas, kuriame nustatyti atvejai, kai
valstybės tarnautojas nelaikomas nepriekaištingos
reputacijos.
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2.5. Uţtikrinti priimamų teisinių
sprendimų ir viešųjų finansų
naudojimo viešumą

III–IV ketvirčiai
5. Priimti Lietuvos Respublikos valstybės Vidaus reikalų
tarnybos įstatymo pakeitimo, papildymo ar ministerija
naujos redakcijos įstatymo, kitų susijusių
įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai:
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos aprašas, Priėmimo į
valstybės tarnautojo pareigas tvarkos
aprašas, Valstybės tarnautojo perkėlimo
tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros
valstybės tarnautojo pareigas taisyklės,
Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo
tvarkos
aprašas,
Tarnybos
staţo
skaičiavimo tvarkos aprašas, Valstybės
tarnautojų
pareigybių
aprašymo
ir
vertinimo metodika, Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
taisyklės, Valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo kriterijai, Valstybės
tarnautojų
veiklos
etikos
taisyklės,
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės
tarnautojams tvarkos aprašas, Valstybės
tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą
nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo
valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą
priėmimo ir atšaukimo taisyklės, Valstybės
tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos
aprašas, Vienkartinių piniginių išmokų
valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos
aprašas, o prireikus – ir kiti teisės aktai
I ketvirtis
Parengtas naujo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
teisėkūros pagrindų įstatymo projektas, kurį
priėmus būtų plečiamas visų lygių teisės
aktų ir teisės aktų projektų prieinamumas
visuomenei, uţtikrinant patogų ir paprastą
šios informacijos pasiekiamumą, su
maţiausiomis sąnaudomis įgyvendinama

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Vyriausybė priėmė Valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus dėl Valstybės
tarnautojų
prašymų
dėl
leidimo
valstybės
tarnautojams dirbti kitą darbą; dėl tarnybos Lietuvos
valstybei staţo skaičiavimo; dėl tarnybinių nuobaudų
skyrimo valstybės tarnautojams. Vidaus reikalų
ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu patvirtintos
naujos redakcijos Valstybės tarnautojų mokymo
organizavimo taisyklės.
Vyriausybei
pateiktas
svarstyti
Vyriausybės
nutarimo „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas.
Iš esmės pakeisti valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo kriterijai (vertinant valstybės
tarnautojus bus orientuojamasi į lyderystės, projektų
valdymo, finansų ir personalo valdymo, analitinių ir
kitų gebėjimų vertinimą) bei pakeista vertinimo
forma, kurioje nustatomos metinės uţduotys.

Rodiklis pasiektas.
Įstatymo projektas parengtas ir pateiktas Seimui.
Tikėtina, kad projekto priėmimas gali uţtrukti, nes
susijęs su teisės akto derinimo, priėmimo Seime
procedūromis.
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2.6. Sukurti efektyvų ir veikiantį
politinių partijų finansavimo
kontrolės mechanizmą

teisė dalyvauti teisėkūros procese
I ketvirtis
Pateikti Vyriausybei pasiūlymai dėl Teisingumo ministerija
efektyvaus ir veikiančio politinių partijų
finansavimo kontrolės mechanizmo

2.7. Maţinti korupcijos sąlygų
(galimybių) labiausiai korupcijos
paţeistose srityse (policijoje), ypač
daug dėmesio skirti Lietuvos
policijos eismo prieţiūros tarnybos,
sveikatos prieţiūros įstaigų veiklai ir
viešiesiems pirkimams

I ketvirtis
Išanalizuotos korupcijos apraiškų policijoje Vidaus reikalų
prieţastys ir sąlygos, Vyriausybei pateikti ministerija
pasiūlymai (prireikus būtino teisės aktų
pakeitimo projektai) dėl kovos su korupcija
policijoje

I ketvirtis
Pateikti Vyriausybei pasiūlymai dėl kovos Sveikatos apsaugos
su korupcija sveikatos apsaugos sistemoje:
ministerija
pakeisti Asmens sveikatos prieţiūros
paslaugų, apmokamų iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudţeto, bazinių
kainų nustatymo metodiką – uţtikrinti
objektyvesnį
šių
paslaugų
kainų
skaičiavimą;
sukurti ir pradėti diegti kompiuterinę
nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių, skirtų ligoniams gydyti
stacionare, perkamų asmens sveikatos
prieţiūros įstaigose, kainų ir kiekio
stebėsenos sistemą;
parengti teisės aktų, reglamentuojančių

Rodiklis pasiektas.
Priimti Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo įstatymas ir Politinių partijų įstatymo 8 ir
10 straipsnių pakeitimo įstatymas (įsigalioja nuo
2010 m. rugsėjo 15 d.).
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Ministro Pirmininko tarnybai pateiktas Vidaus
reikalų ministerijos 2010 m. balandţio 22 d. raštas
dėl kovos su korupcija policijoje.
Siekiant uţtikrinti, kad pareigūno vardą paţeminę
policijos
pareigūnai
neišvengtų
tarnybinės
atsakomybės, parengtas ir Seimui pateiktas Vidaus
tarnybos statuto 26 ir 55 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas. Siekiant veikas, numatytas
Baudţiamojo kodekso 225, 226 ir 227 straipsniuose,
priskirti prie tyčinių apysunkių ir sunkių nusikaltimų,
o sankcijas sugrieţtinti, parengtas ir Seimui pateiktas
Baudţiamojo kodekso atitinkamų straipsnių ir
Kodekso priedo pakeitimo ir papildymo bei kodekso
papildymo 2491, 2502, 2503, 2504, 2505 ir 2521
straipsniais įstatymo projektai.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Pasiūlymai Vyriausybei nebuvo pateikti.
Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti
centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas,
pasirengė vaistinių preparatų, skirtų stacionarinių
ligonių gydymui asmens sveikatos prieţiūros
įstaigose, pirkimui. Nuo 2011 m. vasario mėn.
numatoma pradėti pirkimus, kuriuos galės vykdyti
asmens sveikatos prieţiūros įstaigos ir Valstybinė
ligonių kasa prie SAM. Parengti teisės aktų projektai
šiuo metu derinami.
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centralizuotą nustatyto sąrašo vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių, skirtų
ligoniams gydyti stacionare, pirkimą,
projektus
II ketvirtis
Viešųjų pirkimų tarnyboje sukurta rizikos
valdymo sistema, kuri padeda nustatyti
rizikingus pirkimus
II–III ketvirčiai
Rengiamas profesinės etikos mokymas
valstybės tarnautojams, kurie dirba su
viešaisiais pirkimais

Viešųjų pirkimų
tarnyba,
Viešųjų pirkimų
tarnyba, Ūkio
ministerija

IV ketvirtis
Sukurta efektyvi visą viešųjų pirkimų ciklą Ūkio ministerija,
apimanti kontrolės sistema, į kurią bus Viešųjų pirkimų
įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba, įstaigų tarnyba
vidaus auditas, Valstybės kontrolė, uţ ES
lėšų naudojimą atsakingos institucijos

Rodiklis pasiektas.
Viešųjų pirkimų tarnyboje įkurtas Rizikos valdymo ir
analizės skyrius, sukurta ir nuolat tobulinama rizikos
vertinimo sistema.
Rodiklis pasiektas.
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu patvirtinta Etiško elgesio
viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonė.
Mokomoji priemonė paskelbta interneto svetainėse
www.vpt.lt, www.cvpp.lt, o perkančiųjų organizacijų
darbuotojai bus apmokyti elektroniniu būdu (sukurta
elektroninė ţinių patikrinimo anketa).
Rodiklis pasiektas.
Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais
išplėsta Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijanustatyta papildoma funkcija kontroliuoti, kaip
perkančiosios organizacijos uţtikrina tinkamą
pirkimų planavimą, pirkimo sutarčių vykdymą, taip
pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus.
Patvirtintas Viešųjų pirkimų vidaus kontrolės
sistemos tobulinimo priemonių planas.
Tarp Viešųjų pirkimų tarnybos ir Valstybės
kontrolės, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos ir VšĮ
Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys, taip pat galioja
bendradarbiavimo sutartys tarp Viešųjų pirkimų
tarnybos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos.
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III. TOLESNIS VIEŠŲJŲ FINANSŲ KONSOLIDAVIMAS IR EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS DIEGIANT Į REZULTATUS
ORIENTUOTĄ VALDYMO MODELĮ
Prioritetas įvykdytas
Strateginis tikslas – pasiekti, kad valdţios sektoriaus biudţeto deficitas 2010 metais neviršytų 2009 metų lygio, ir sudaryti sąlygas, kad vėlesniais metais jis
nuosekliai maţėtų ir nuo 2012 metų neviršytų Mastrichto konvergencijos kriterijaus (3 procentų BVP).
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Valdţios sektoriaus biudţeto deficitas 2010 metais neviršys 9,1 procento laukiamo 2009 metų BVP.
2. Savivaldybių biudţetų kreditorinis įsiskolinimas 2010 metais sumaţės ne maţiau kaip 30 procentų, palyginti su 2009 metais (Finansų ministerijos
duomenimis, 2009 m. gruodţio 1 d. savivaldybių biudţetų kreditorinis įsiskolinimas buvo 401,7 mln. litų).
3. Valstybės valdymo išlaidos 2011–2012 metais sumaţės ne maţiau kaip po 2 procentus (2009 metų valstybės valdymo išlaidų dydis bus apskaičiuotas pagal
Finansų ministerijos duomenis).
Paţangos vertinimas: duomenys renkami
Tikslai
3.1. Pertvarkyti strateginio
ir biudţeto planavimo
sistemą ir principus, siekiant
didesnio išlaidų efektyvumo
ir racionalumo, siejant tai su
konkrečiais rezultatais

3.1.1. Tobulinti strateginio
planavimo sistemą –
uţtikrinti jos skaidrumą,
aiškumą ir Vyriausybės

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
I ketvirtis
1. Vyriausybei pateikti ir patvirtinti pasiūlymai
dėl strateginio planavimo ir biudţeto
formavimo sistemos tobulinimo diegiant į
rezultatus orientuotą valdymą
2. Priimamas Vyriausybės sprendimas dėl
orientuotos į rezultatus ir Vyriausybės politinių
prioritetų įgyvendinimą 2011 metų biudţeto
rengimo tvarkos
II ketvirtis
Parengti pirminiai susitarimai dėl planuojamų
pasiekti rezultatų ir preliminarių asignavimų

Atsakingos institucijos
Ministro Pirmininko
tarnyba, Finansų
ministerija
Ministro Pirmininko
tarnyba, Finansų
ministerija

Ministro Pirmininko
tarnyba, Finansų
ministerija

I ketvirtis
Priimamas Vyriausybės sprendimas dėl Ministro Pirmininko
Vyriausybės veiklos rezultatų stebėsenos tarnyba, Finansų
sistemos
ministerija

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. pasitarime pritarta
strateginio planavimo sistemos tobulinimo kryptims.

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 300
patvirtintas 2011 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių
biudţetų finansinių rodiklių projektų rengimo planas.
Rodiklis pasiektas.
Pas Ministrą Pirmininką įvyko pasitarimai dėl
planuojamų pasiekti rezultatų ir preliminarių asignavimų.
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybė 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220
patvirtino patobulintą Strateginio planavimo metodiką.
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politinių prioritetų
įgyvendinimą

I ketvirtis
Patobulinta Strateginio planavimo metodika
(atsiţvelgiant į darbo grupės pasiūlymus dėl
strateginio planavimo ir biudţeto formavimo
sistemos tobulinimo ir Vyriausybės veiklos
rezultatų stebėsenos sistemos koncepcijos
nuostatas)
Kas ketvirtį rengiamos Vyriausybės prioritetų
įgyvendinimo paţangos ataskaitos

Ministro Pirmininko
tarnyba, Finansų
ministerija

Ministro Pirmininko
tarnyba

IV ketvirtis
Finansų ministerija,
Sukurta stebėsenos informacinė sistema ir Ministro Pirmininko
pasirengta sistemą įdiegti 2011 metų I ketvirtį
tarnyba
3.1.2. Uţtikrinti, kad
asignavimų valdytojų
vykdomų programų tikslai,
uţdaviniai ir vertinimo
kriterijai būtų siejami su
rezultatais

3.1.3. Viešai skelbti kuo
išsamesnę informaciją apie
biudţeto išlaidas

II ketvirtis
1. Parengta ir patvirtinta Vertinimo kriterijų Ministro Pirmininko
sudarymo ir taikymo metodika.
tarnyba, Finansų
2. Apmokyta 120 tarnautojų, kaip sudaryti ir ministerija
taikyti vertinimo kriterijus

IV ketvirtis
1. Parengta ir patvirtinta Biudţeto programų
vertinimo metodika.
2. Apmokyta 120 tarnautojų, kaip vertinti
biudţeto programas
Remiantis valstybės biudţeto, apskaitos ir
mokėjimų sistemos duomenimis, sukuriama
vieša interneto prieiga prie dalies Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto išlaidų
duomenų

Ministro Pirmininko
tarnyba, Finansų
ministerija
Finansų ministerija,
Ministro Pirmininko
tarnyba

Kas ketvirtį per visuomenės informavimo
priemones ir internete skelbiami visuomenei Finansų ministerija
svarbūs 2010 metų Lietuvos Respublikos
valstybės biudţeto išlaidų sąmatų vykdymo
duomenys

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybė 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220
patvirtino patobulintą Strateginio planavimo metodiką.

Rodiklis pasiektas.
Kas ketvirtį rengiamos Vyriausybės prioritetų
įgyvendinimo paţangos ataskaitos.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
2010 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašyta sutartis su
paslaugos tiekėju. Šiuo metu stebėsenos informacinė
sistema yra kuriama.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. spalio 25 d. finansų ministro įsakymu patvirtinta
Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų
vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika.
Apmokyta 121 Ministro Pirmininko tarnybos ir
Vyriausybei atskaitingų institucijų tarnautojų ir
darbuotojų pagal parengtą mokymų programą „Vertinimo
kriterijai: sudarymas ir taikymas“
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Parengta Biudţeto programų vertinimo metodika.

Rodiklis pasiektas.
Finansų ministerija parengė interneto svetainėje prieigą
dėl informacijos apie valstybės biudţeto išlaidų sąmatų
vykdymą pagal asignavimų valdytojų duomenis
(„Aktualūs valstybės finansų duomenys“ – „Valstybės
biudţeto vykdymo duomenys“).
Rodiklis pasiektas.
Finansų ministerija kas ketvirtį, ne vėliau kaip per
15 dienų ketvirčiui pasibaigus, interneto svetainėje
pateikia planinius ir faktinius valstybės biudţeto išlaidų
sąmatų vykdymo duomenis pagal valstybės funkcijas.
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3.2. Gerinti mokesčių
administravimą, maţinti
šešėlinės ekonomikos mastą
ir skatinti sąţiningai mokėti
mokesčius

1. Išlaikomas 2009 metų lygio pagalbos
priemonių teikimas likvidumo problemų
turintiems mokesčių mokėtojams:
mokestinių kreditų teikimas (per 2009 metus
suteikta 359 mln. litų mokestinių kreditų);
spartesnis nei numatytas įstatyme pridėtinės
vertės mokesčio grąţinimas arba įskaitymas
(2009 metais pridėtinės vertės mokestis buvo
grąţinamas arba įskaitomas vidutiniškai per 6–
7 dienas, atsiţvelgiant į mokesčių mokėtojų
mokestinių prievolių vykdymo būklę (istoriją),
o pagal įstatymą iki 30 dienų)

Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų
ministerijos (toliau –
Valstybinė mokesčių
inspekcija)

2. Sparčiau nei numatyta Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatyme atliekami Valstybinė mokesčių
mokestiniai
patikrinimai
(mokestinių inspekcija
patikrinimų vidutinė trukmė 2009 metais – 45
dienos, o pagal Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymą – iki 90 dienų)

Rodiklis pasiektas.
2010 m. apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos
(toliau – AVMI) suteikė 308 mln. litų mokestinių kreditų,
2009 metais – 359 mln. litų mokestinių kreditų.
Didţiausią įtaką verslui teikiamų mokestinių kreditų
sumaţėjimui turėjo tai, kad dėl ekonominės situacijos
verslo subjektų veiklos pelningumas 2009 m. maţėjo, be
to, mokesčių mokėtojai pasinaudojo teisės aktais suteikta
galimybe mokėti avansinį pelno mokestį pagal praėjusių
laikotarpių rezultatus arba pagal numatomą rezultatą. Dėl
šių prieţasčių 2010 m. pelno mokesčio prievolės buvo
daug maţesnės nei 2009 m., todėl maţiau mokesčių
mokėtojų kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl
mokestinių paskolų sutarčių sudarymo. Atsiţvelgiant į
tai, mokestinių kreditų mokesčių mokėtojams buvo
suteikta apie 50 mln. litų maţiau.
Rodiklis pasiektas.
Sparčiau nei numatyta Mokesčių administravimo
įstatyme atliekami mokestiniai patikrinimai: per visus
2010 metus vidutinė mokestinių patikrinimų trukmė buvo
31 d. d., t.y. 16 proc. trumpesnė nei planuota, ir 31 proc.
trumpesnė nei 2009 m.
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3.
Padidinamas
kontrolės
veiksmų
rezultatyvumas:
palyginti su 2009 metų atitinkamu ketvirčiu, ne
maţiau kaip 3 procentiniais punktais padidinta
visų atliktų kontrolės veiksmų dalis, kurią
sudaro rezultatyvūs kontrolės veiksmai, kuriais
apskaičiuojamos
papildomos
valdţios
sektoriaus biudţeto pajamos;
palyginti su 2009 metų atitinkamu ketvirčiu, ne
maţiau kaip 5 procentais padidinta vidutinė
rezultatyviais kontrolės veiksmais apskaičiuotų
papildomų valdţios sektoriaus biudţeto pajamų
suma

4. Nelegalaus darbo kontrolės (atsiţvelgiant į
ankstesnių metų nelegalaus darbo paţeidimus)
efektyvumas: inspektavimų, per kuriuos
nustatyti nelegaliai dirbantys asmenys,
ţiniaraščiuose nenurodyto darbo uţmokesčio

Valstybinė mokesčių
inspekcija, Muitinės
departamentas,
Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba

Valstybinė darbo
inspekcija, Valstybinė
mokesčių inspekcija,
Policijos

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Rizikos analizės pagrindu atliktų mokestinių patikrinimų,
kurių metu rasti mokestiniai paţeidimai, skaičiaus ir visų
rizikos analizės pagrindu atliktų mokestinių patikrinimų
skaičiaus santykis, išaugo 3 proc. 2010 m. reikšmė – 84
proc. 2009 m. faktas - 81 proc.)
Valstybinė mokesčių inspekcija.
2010 m. IV ketv. atliktų kompleksinių ir teminių
patikrinimų metu nustatyta 15,1 mln. litų mokesčių,
baudų ir delspinigių suma, kurią mokesčių mokėtojai
privalės sumokėti į biudţetą pagal priimtus sprendimus
dėl patikrinimo akto tvirtinimo (Vidutiniškai vienam
sprendimui dėl patikrinimo akto tvirtinimo tenkanti suma
70 tūkst. litų).
Muitinės departamentas.
Patobulinus muitinės kontrolės priemones, kurios
uţtikrino efektyvesnę duomenų muitinės deklaracijose
patikrą muitinio įforminimo metu ir turėjo tiesioginę įtaką
muitinės vykdomų patikrinimų po muitinio įforminimo
apimčiai, racionaliau buvo atliekami muitinės kontrolės
veiksmai. Atliktų kontrolės veiksmų dalis IV ketv.
padidėjo 1 proc. lyginant su 2009 m. IV ketv.
IV ketv. vidutinė rezultatyviais kontrolės veiksmais
apskaičiuotų papildomų valdţios sektoriaus biudţeto
pajamų suma – 196,9 tūkst. litų (2009 m. IV ketv.– 60,4
tūkst. litų).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Per 2010 m. IV ketv. atlikti 125 rezultatyvūs ūkinės
finansinės veiklos tyrimai (lyginant su tuo pačiu 2009
metų laikotarpiu, tyrimų skaičius sumaţėjo 21,88 proc.).
Vidutinė rezultatyviais ūkinės finansinės veiklos tyrimais
išaiškinta lėšų suma, tenkanti vienam tyrimui, per 2010
m. IV ketvirtį – 318 228 Lt (255 proc. daugiau negu
2009 m. IV ketvirtį).
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Valstybinė darbo inspekcija per 2010 m. nustatė 854
neteisėtai dirbusius asmenis (17,0 proc. daugiau nei 2009
m.) bei surašė darbdaviams 252 administracinių teisės
paţeidimų protokolų (9,1 proc. daugiau nei 2009 m.).
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mokėjimas ar kiti darbo teisės paţeidimai,
skaičiaus santykis su visais nelegalaus darbo
inspektavimais, taip pat surašytų pagal Lietuvos
Respublikos administracinių teisės paţeidimų
kodekso protokolų, iškeltų ikiteisminio tyrimo
bylų santykis su nustatytų paţeidimų skaičiumi

departamentas prie
Vidaus reikalų
ministerijos,
Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba

5. Palyginti su 2009 metais, 1 procentiniu
punktu
padaugėja
paslaugų,
teikiamų Valstybinė mokesčių
elektroniniu būdu
inspekcija

Nelegalaus (neteisėto) darbo išaiškinimo, atliekant
patikrinimus, efektyvumas per 2010 metus – 61,3 proc.
Valstybinė mokesčių inspekcija. Inspektavimų, per
kuriuos nustatyti nelegaliai dirbantys asmenys,
ţiniaraščiuose nenurodyto darbo uţmokesčio mokėjimas
ar kiti darbo teisės paţeidimai, skaičiaus santykis su
visais nelegalaus darbo inspektavimais - 2010 m. faktinė
reikšmė 6.9 proc. atitinka planinę – (6,9 proc.). Per 2010
m., atliekant operatyvius patikrinimus, nustatyti 186
paţeidimai, susiję su nelegaliai dirbančiais asmenimis,
darbo uţmokesčio mokėjimu „vokeliuose“ ar kitais darbo
teisės paţeidimais. Iš viso per 2010 m., tiriant gautus
pranešimus iš asmenų ir kitų institucijų, atlikti 2692
operatyvūs patikrinimai.
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybinei darbo inspekcijai kas ketvirtį teikia policijos
statistinius duomenis apie išaiškintus teisės paţeidimus,
susijusius su nelegalaus darbo apraiškomis. 2010 m.
liepos 16 d. pasirašytas bendras Lietuvos policijos
generalinio komisaro, Muitinės departamento generalinio
direktoriaus,
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
viršininko, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
įsakymas „Dėl bendradarbiavimo uţkardant nelegalią
prekių apyvartą“.
Padidėjo nelegalaus darbo kontrolės efektyvumas: per
2010 m. pradėta 56 ikiteisminiai tyrimai, susiję su
nelegalaus ar neteisėto darbo apraiškomis. Lyginant su
2009 m. ikiteisminių tyrimų padidėjo 7,7 proc.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija teikė
53 paslaugas, iš jų 22 – elektroniniu būdu (t. y. 41,5 proc.
visų VMI teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams),
2009 m. pabaigoje VMI teikė 52 paslaugas, iš jų 21 –
elektroniniu būdu (t. y. 40,4 proc. visų VMI teikiamų
paslaugų mokesčių mokėtojams). Paţymėtina, kad VMI
elektroniniu būdu teikiama nauja paslauga – „Prašymo
grąţinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje ES
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6. Palyginti su 2009 metais, 5 procentiniais
punktais
padidėja
mokesčių
mokėtojų Valstybinė mokesčių
pasitikėjimas Valstybine mokesčių inspekcija ir inspekcija, Muitinės
Muitinės departamentu
departamentas

3.3. Įdiegti priemones,
leisiančias valdyti
savivaldybių biudţetų
įsiskolinimo dinamiką

1. Trumpalaikių paskolų, teikiamų iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto apyvartinių Finansų ministerija
lėšų, grieţtesnis valdymas: sugrieţtinta paskolų
savivaldybėms teikimo ir grąţinimo kontrolė;
laiku negrąţintos paskolos įskaitomos kaip
savivaldybių gautos biudţeto pajamos
2. Vyriausybės atstovai teikia išsamią
informaciją, kaip savivaldybės vykdo Lietuvos Vyriausybės atstovai
Respublikos 2010 metų valstybės biudţeto ir
savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatas ir
kokių
priemonių
imasi
įsiskolinimams
sumaţinti

I ketvirtis
3. Savivaldybėms pasiūlyta į sudaromas viešųjų Ūkio ministerija,
pirkimų sutartis visada įtraukti nuostatas dėl Finansų ministerija

valstybės narėje, priėmimas“, o jau perkeltos į elektoninę
erdvę
paslaugos
nuolat
tobulinamos,
didinant
informacijos pateikimo kanalų kiekį.
Rodiklis pasiektas.
Valstybinė mokesčių inspekcija.
Pagal 2006 m. atliktos apklausos duomenis 37 proc.
apklaustųjų nurodė pasitikintys VMI, 2010 m. apklausos
metu pasitikėjimą išreiškusių mokesčių mokėtojų išaugo
iki 58,7 proc., t. y. per keturis metus pasitikėjimas VMI
vidutiniškai augo 5,4 proc. kasmet.
Muitinės departamentas.
2010 metais buvo vykdomos 2 Lietuvos muitinės
svetainės lankytojų apklausos siekiant suţinoti, kaip
muitinės klientai vertina muitinės teikiamų paslaugų
kokybę. Pirmąjį pusmetį vykdytoje apklausoje teigiamai
muitinės teikiamas paslaugas įvertino 57 proc.
apklaustųjų. Antrąjį pusmetį – 61 proc. Palyginti su 2009
m., teigiamai vertinančių muitinės paslaugas skaičius
padidėjo 5 procentais.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Finansų ministerija ėmėsi priemonių sugrieţtinti
trumpalaikių paskolų teikimą. 2011 m. sausio 1 d. iš
valstybės biudţeto išduota ir negrąţinta tik viena
trumpalaikė paskola – 50 mln. Lt. Vilniaus miesto
savivaldybei.
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės atstovai kas ketvirtį teikia išsamią
informaciją, kaip savivaldybės vykdo Lietuvos
Respublikos
2010 metų
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo 13 straipsnio nuostatas ir kokių priemonių imasi
įsiskolinimams sumaţinti. 2010 m. rugsėjo 1 d.
savivaldybių kreditorinis įsiskolinimas sumaţėjo apie 40
mln. litų, lyginant su 2010 m. sausio 1 d. (sumaţėjo apie
10 proc.)
Rodiklis pasiektas.
2010 m. kovo 30 d. Ūkio ministerija kreipėsi į Lietuvos
savivaldybių asociaciją, prašydama jos nariams išplatinti
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3.4. Numatyti galimybes
Rezerviniame
(stabilizavimo) fonde
sukaupti rezervą, kuris būtų
naudojamas tik tada, kai
susidaro ekstremalios
sąlygos šalies ūkyje ar kyla
grėsmė valstybės finansams

konkrečių atsiskaitymo terminų ir delspinigių, o
atsiskaitant uţ suteiktas prekes ar paslaugas
pirmiausiai
atsiskaityti
uţ
anksčiausiai
atsiradusius įsipareigojimus (skolas)
IV ketvirtis
Pakeisti atitinkami teisės aktai:
Finansų ministerija,
1. Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros Ministro Pirmininko
įstatyme numatyta, kad perteklinės Lietuvos tarnyba
Respublikos valstybės biudţeto pajamos,
gautos pasiekus Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto perteklių, pasibaigus kalendoriniams
metams Vyriausybės sprendimu skiriamos
valstybės skolai maţinti ir kaupiamos
Rezerviniame (stabilizavimo) fonde didelės
apimties ateities skoloms grąţinti.
2. Patikslintas Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas –
numatyta, kad Rezervinio (stabilizavimo) fondo
lėšos gali būti naudojamos tik Lietuvos
valstybės rezervo lėšoms, reikalingoms ūkio
funkcionavimui palaikyti esant ekstremalioms
situacijoms ar ekonominei grėsmei, sukaupti ir
atkurti, šio fondo valdymo išlaidoms, taip pat
gali būti naudojamos valstybės turtiniams
įsipareigojimams, susijusiems su valstybės
skola, vykdyti.
3. Patikslinti Rezervinio (stabilizavimo) fondo
nuostatai – numatyti papildomi fondo lėšų
šaltiniai – valstybės vardu pasiskolintos lėšos,
pervestos į fondą Vyriausybės sprendimu, ir
perteklinės Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto pajamos, gautos pasiekus Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto perteklių,
pervestos į fondą Vyriausybės sprendimu

rekomendacijas perkančioms organizacijoms.

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Šiuo metu yra parengtas Valstybės iţdo atsargų
sunkmečiui įstatymo koncepcijos projektas, numatantis
perimti Rezervinio (stabilizavimo) fondo funkcijas ir
paskelbti negaliojančiu Seimo nutarimą dėl Rezervinio
(stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo. Projektą
numatoma pateikti Vyriausybei.
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3.5. Siekiant kuo platesnio
visuomenės ir politinių jėgų
pritarimo, parengti Lietuvos
paţangos strategiją
„Lietuva-2020“, kuri taptų
nuoseklaus strateginio
planavimo pagrindu

I ketvirtis
Sudaryta
Valstybės
paţangos
taryba Ministro Pirmininko
pasiūlymams dėl ilgalaikių strateginių prioritetų tarnyba, ministerijos
ir jų įgyvendinimo krypčių teikti

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 220
sudaryta Valstybės paţangos taryba pasiūlymams dėl
ilgalaikių strateginių prioritetų ir jų įgyvendinimo krypčių
teikti.

II–III ketvirčiai
Organizuoti vieši aptarimai su vietos ir Ministro Pirmininko
akademine
bendruomene,
verslo
ir tarnyba, ministerijos
nevyriausybinių organizacijų atstovais

Rodiklis pasiektas.
Sudarytos ir posėdţiavo trys teminės darbo grupės:
„Sumani ekonomika“, „Kūrybinė visuomenė“, „Pilietinė
visuomenė ir vertybės“. Įvyko diskusijos dėl vizijos
„Lietuva 2030“ idėjų generavimo centruose (10 miestų) ir
renginys „Nacionalinė idėjų diena“ (2010-06-12). Seime
organizuota konferencija su jaunimo visuomeninių
organizacijų atstovais.
Organizuotas interviu ciklas LTV laidoje „Labas rytas“ ir
atskiruose leidiniuose. Sukurtas ir palaikomas projekto
profilis socialiniame tinkle „Facebook“. Sukurtas
interneto puslapis www.lietuva2030.lt
Teminių darbo grupių rezultatai pristatyti Valstybės
paţangos tarybai. Integruojant teminių darbo grupių
darbo rezultatus, parengtas pirminis Lietuvos paţangos
strategijos „Lietuva – 2030“ projektas.
Rodiklis nepasiektas.
Valstybės paţangos taryba pritarė Strategijos loginiam
modeliui, prioritetinės sritims ir jų vizijos įgyvendinimo
kryptims.
Numatomos vykdyti viešos konsultacijos su plačiąją
visuomene, vieši aptarimai šalies regionuose, apskrito
stalo diskusijos su akademine bendruomene, socialiniais
partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kai
kuriomis uţsienio lietuvių bendruomenėmis.
Rodiklis pasiektas.
Perţiūrėtos visos valstybės įmonės ir pagal valstybės,
kaip savininko, teises ir pareigas įgyvendinančių
ministerijų siūlymus parengtas valstybės įmonių, kuriam
Vyriausybė 2010 m. liepos 7 d. pasitarime pritarė
valstybės įmonių reorganizavimo ir pertvarkymo planui ir

IV ketvirtis
Parengta Lietuvos paţangos strategija „Lietuva- Ministro Pirmininko
2030“ ir pateikta svarstyti Seimui
tarnyba, ministerijos

3.6. Pasirengti privatizuoti
valstybės valdomų įmonių,
kurių veikla nesusijusi su
valstybės funkcijų
įgyvendinimu, akcijas ir
pradėti šį procesą

II ketvirtis
Atlikta privatizuotinų įmonių, kurių savininkė Ūkio ministerija
valstybė, perţiūra, patvirtintas ir pradėtas
įgyvendinti jų privatizavimo planas
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pavedė ministerijoms imtis konkrečių veiksmų planui
įgyvendinti. Valstybės įmonių pertvarkymas sukurs
prielaidas parengti privatizavimo planą.
Ūkio ministerija kartu su Finansų ministerija rengia ir
teiks Vyriausybei veiksmų planą, kaip patobulinti
valstybės įmonių valdymą siekiant efektyviai valdyti
valstybės turtą (įskaitant bendroves, kuriose valstybė turi
akcijų). Tolesnis priemonės vykdymas sietinas su
Strateginių veiksmų plano įgyvendinimu.
Vyriausybė 2010 m. gruodţio 1 d. nutarimu Nr. 1731
patvirtino valstybės valdomų įmonių efektyvumo
didinimo koncepciją.

IV. APSKRIČIŲ REFORMA
Prioritetas įvykdytas
Strateginis tikslas – sukurti reikiamą teisinę bazę ir sklandţiai perduoti apskričių viršininkų įgaliojimus ir jų administracijų atliekamas funkcijas valstybės
valdţios institucijoms arba savivaldybėms.
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Panaikintos apskričių viršininkų administracijos ir perskirstytos jų įsteigtos įstaigos.
2. Panaikinus apskričių viršininkų administracijas ir jų įsteigtas įstaigas, sutaupyta lėšų (2009 metų asignavimai, skirti apskričių viršininkų administracijoms, –
711,935 mln. litų, iš jų 344,959 mln. litų – darbo uţmokesčiui; 2010 metų I pusmetį – 223,437 mln. litų, iš jų 130,716 mln. litų – darbo uţmokesčiui).
Paţangos vertinimas. Panaikinus apskričių viršininkų administracijas, kasmet numatoma sutaupyti apie 30 milijonų litų, reikalingų vien tik darbo
uţmokesčiui.
3. Sumaţės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių šiuo metu apskričių viršininkų administracijoms priskirtas funkcijas, valstybės institucijose (2009 m.
sausio 1 d. buvo 2 378 valstybės tarnautojai ir darbuotojai).
Paţangos vertinimas. Valstybės tarnautojų skaičius sumaţėjo 1146 pareigybėmis.
Tikslai
Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
Atsakingos institucijos
4.1. Iki 2010 m. liepos 1 d.
perduoti savivaldybėms ir

I ketvirtis
Seimui pateikti projektai reikiamų įstatymų, susijusių Švietimo ir mokslo

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
Reikiami įstatymų projektai Seimui pateikti.
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kitoms valstybės
institucijoms ir įstaigoms
šiuo metu apskričių
viršininkų atliekamas
funkcijas, įstaigas, teises,
pareigas ir lėšas perduotoms
funkcijoms atlikti, o
dubliuojamas ir perteklines
funkcijas panaikinti

su apskričių viršininkų funkcijų perskirstymu,
materialinių ir finansinių išteklių perdavimu valstybės
ir savivaldybių institucijoms, apskrities viršininko
įsteigtų biudţetinių įstaigų steigėjo teisių ir viešosiose
įstaigose apskrities viršininko įgyvendinamų dalininko
(savininko) turtinių ir neturtinių teisių perdavimu
valstybės ir savivaldybių institucijoms, apskrities
viršininko administracijos įsipareigojimų dėl projektų,
finansuojamų ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių
mechanizmų
lėšomis,
vykdymo
tęstinumo
uţtikrinimu; taip pat įgyvendintos visos numatytos I
ketvirčio priemonės pagal Vyriausybės nutarimu
patvirtintą Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms
funkcijoms perskirstyti planą
II ketvirtis
Parengti įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, susiję
su apskričių viršininkų funkcijų perskirstymu,
materialinių ir finansinių išteklių perdavimu valstybės
ir savivaldybių institucijoms, apskrities viršininko
įsteigtų biudţetinių įstaigų steigėjo teisių ir viešosiose
įstaigose apskrities viršininko įgyvendinamų dalininko
(savininko) turtinių ir neturinių teisių perdavimu
valstybės ir savivaldybių institucijoms, apskrities
viršininko administracijos įsipareigojimų dėl projektų,
finansuojamų ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių
mechanizmų
lėšomis,
vykdymo
tęstinumo
uţtikrinimu; taip pat įgyvendintos visos numatytos II
ketvirčio priemonės pagal Vyriausybės nutarimu
patvirtintą Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms
funkcijoms perskirstyti planą
III–IV ketvirčiai
1. Panaikinta apskričių viršininkų atliktų funkcijų.
2. Perduota apskrities viršininko įsteigtų biudţetinių
įstaigų steigėjo teisių ir viešosiose įstaigose
įgyvendinamų savininko (dalininko) turtinių ir
neturtinių teisių valstybės institucijoms.
3. Perduota apskrities viršininko įsteigtų biudţetinių
įstaigų steigėjo teisių ir viešosiose įstaigose
įgyvendinamų savininko (dalininko) turtinių ir

ministerija
Vidaus reikalų
ministerija
Ţemės ūkio
ministerija
Krašto apsaugos
ministerija
Kultūros ministerija

Koordinacinė
apskričių viršininkų
likvidavimo komisija,
Vidaus reikalų
ministerija,
ministerijos pagal
valdymo sritis

Koordinacinė
apskričių viršininkų
likvidavimo komisija,
Vidaus reikalų
ministerija,
ministerijos pagal
valdymo sritis

Rodiklis pasiektas.
Seimui pateikti 81 įstatymų projektai susijusių su
apskričių reforma, išskyrus Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymas ir Turizmo įstatymo
pakeitimo įstatymas. Priimti 138 Vyriausybės
nutarimai,
reikalingi
apskričių
reformos
įgyvendinimui.

Rodiklis pasiektas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
perduota 45 apskričių viršininkų socialinių
paslaugų įstaigų steigėjo teisės ir pareigos (3 vaikų
ir jaunimo su negalia socialinės globos įstaigos;
22 suaugusių asmenų su negalia globos įstaigos; 3
suaugusių asmenų su negalia globos įstaigos; 3
specialieji globos namai; 6 vaikų globos namai; 1
Motinos ir vaiko globos namai; 2 socialinės
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neturtinių teisių savivaldybės institucijoms.
4. Panaikinta įstaigų

pagalbos ir invalidų reabilitacijos dienos centrai;
5 gestų kalbos vertėjų centrai).
Ţemės ūkio ministerija. Nacionalinei ţemės
tarnybai prie Ţemės ūkio ministerijos perduotos
ţemės tvarkymo ir administravimo funkcijos.
Ţemės
tvarkymo
departamentų
teritorinių
ţemėtvarkos skyrių pagrindu įsteigti Nacionalinės
ţemės tarnybos struktūriniai padaliniai – 48
teritoriniai ţemėtvarkos skyriai.
Švietimo ir mokslo ministerija.
29 švietimo įstaigų savininko teisės ir pareigos
perduotos Švietimo ir mokslo ministerijai.
49 švietimo įstaigų savininko teisės, pareigos ir
turtas perduotas savivaldybėms.
Atsisakyta 2 viešųjų švietimo įstaigų dalininko
turtinių ir neturtinių teisių.
Likviduotos 2 švietimo įstaigos.
Vidaus reikalų ministerija. Iš 88 apskričių
viršininkų vykdytų funkcijų panaikintos 58
funkcijos. Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m.
gruodţio 31 d. savivaldybėms perduodamų
funkcijų ir įstaigų finansavimas vykdomas per
ministerijoms skirtus asignavimus, o nuo 2011 m.
lėšos įstatymu bus numatytos konkrečioms
savivaldybėms.
Apskrities viršininko įsteigtų biudţetinių įstaigų
steigėjo teisių ir viešosiose įstaigose įgyvendinamų
savininko (dalininko) turtinių ir neturtinių teisių
perduota 112 valstybės institucijoms ir 109
savivaldybės
institucijoms.Naikinamos
(likviduojamos) 8 įstaigos.
Švietimo ir mokslo ministerija. 50 mokyklų
savininko teisės, turtas ir lėšos perduotos
savivaldybėms, 30 mokyklų savininko teises
perėmė Švietimo ir mokslo ministerija. Panaikinta
10 apskričių viršininkų administracijų švietimo
padalinių (33 valstybės tarnautojų etatai),
panaikinti 56 valstybinės švietimo prieţiūros
skyrių valstybės tarnautojų etatai, likviduotas

29
Švietimo centras. Švietimo ir mokslo ministerijoje
įsteigtas Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamentas ir 30 valstybės tarnautojų etatų.
4.2. Priimti reikiamus
sprendimus, numačius
apskričių viršininkų
administracijų atliekamas
regioninės plėtros funkcijas
perduoti Vidaus reikalų
ministerijai ar jos įstaigoms,
o ţemės tvarkymo ir
administravimo funkcijas –
Nacionalinei ţemės tarnybai
prie Ţemės ūkio ministerijos
ir savivaldybėms

I–II ketvirčiai
Parengti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kurių reikia
nuostatoms, susijusioms su apskričių viršininkų
administracijų atliekamų regioninės plėtros funkcijų
perdavimu Vidaus reikalų ministerijai, įgyvendinti:
1. Vyriausybės nutarimo dėl didţiausio leistino
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių darbo uţmokestį iš
valstybės biudţeto ir valstybės pinigų fondų,
pareigybių etatų skaičiaus pakeitimo projektas

Vidaus reikalų
ministerija (esant
būtinumui ir kitos
ministerijos pagal
valdymo sritis)

Rodiklis pasiektas.
Priimti Vyriausybės nutarimai, kuriais apskričių
viršininkų funkcijoms atlikti nustatytas didţiausias
leistinas pareigybių skaičius 1 400 (nuo 2009 m.
sausio 1 d. pareigybių skaičius sumaţėjo 1 146
pareigybėmis, buvo 2 546).

2. Vidaus reikalų ministro įsakymo dėl Vidaus reikalų
ministerijos struktūros pakeitimo ir Vidaus reikalų
ministerijos teritorinių padalinių (skyrių) apskrityse
steigimo projektas
3. Vyriausybės nutarimo dėl Vidaus reikalų
ministerijos nuostatų pakeitimo projektas

Vidaus reikalų
ministerija

Rodiklis pasiektas.
Priimtas 2010 m. geguţės 25 d. vidaus reikalų
ministro įsakymas, kuriuo įsteigtas Regionų plėtros
skyrius (su poskyriais apskrityse).
Rodiklis pasiektas.
Reikiamas teisės aktas parengtas ir pateiktas
Vyriausybei. Numatoma nacionalinės regioninės
plėtros politikos funkcijų įgyvendinimą pavesti
Vidaus reikalų ministerijai.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. birţelio 30 d. vidaus reikalų ministro
įsakymu patvirtinti Regionų plėtros skyriaus ir jo
poskyrių nuostatai.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. rugsėjo 15 d. priimtas Vyriausybės
nutarimas dėl atstovų skyrimo į regionų plėtros
tarybas. Jos sudarytos iš savivaldybių tarybų
deleguotų atstovų ir Vyriausybės skirtų atstovų.
Rodiklis pasiektas.
Vidaus reikalų ministro 2010 m. geguţės 25 d.
įsakymu „Dėl Vidaus reikalų ministerijos
administracijos padalinių ir pareigybių“ įsteigtas

Vidaus reikalų
ministerija

4. Vidaus reikalų ministro įsakymo dėl Regioninės Vidaus reikalų
politikos departamento ir jo atitinkamo skyriaus (-ių) ministerija
nuostatų pakeitimo projektas
III ketvirtis
5. Vyriausybės arba jos pavedimu vidaus reikalų
ministro sprendimo dėl atstovų į regionų plėtros
tarybas skyrimo projektas ir regionų plėtros tarybų
sudarymas
6. Vidaus reikalų ministro sprendimų dėl valstybės
tarnautojų perkėlimo į Vidaus reikalų ministerijos
teritorinius padalinius apskrityse projektai arba
valstybės
tarnautojų
priėmimo
konkursų

Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

30
organizavimas

4.3. Įsteigti valstybės įmonę
Valstybės ţemės fondą,
kuris įgyvendintų apleistos
ţemės maţinimo priemones
ir organizuotų ţemės
konsolidavimo procesą
4.4. Priimti reikiamus
sprendimus dėl regionų,
atitinkančių ES teritorinių
statistinių vienetų
nomenklatūros NUTS 2
lygį, suformavimo

III ketvirtis
Įsteigta valstybės įmonė Valstybės ţemės fondas

Ţemės ūkio
ministerija

II ketvirtis
Priimtas Vyriausybės lygmens sprendimas dėl Vidaus reikalų
regionų, atitinkančių ES teritorinių statistinių vienetų ministerija,
nomenklatūros NUTS 2 lygį, suformavimo
ministerijos pagal
valdymo sritis

Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyrius
(su poskyriais apskrityse), į kurį iš apskričių
viršininkų administracijų nuo 2010 m. liepos 1 d.
perkelti valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atliekančių nacionalinės regioninės
politikos įgyvendinimo funkcijas, skaičius
sumaţėjo nuo 56 dirbusių apskričių viršininkų
administracijose iki 42 įdarbintų Vidaus reikalų
ministerijoje.
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr.
1169 įsteigta Valstybės įmonė Valstybės ţemės
fondas.

Rodiklis pasiektas.
Priimtas Vyriausybės lygmens sprendimas neteikti
siūlymo dėl 2003 m. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatytos
teritorinės statistinės struktūros keitimo.

V. SOCIALINĖS SRITIES STRUKTŪRINĖ REFORMA
Prioritetas iš dalies įvykdytas
Strateginis tikslas – parengti ilgalaikę valstybinio socialinio draudimo ir valstybinių socialinių išmokų reformą, kurios tikslas – minėtos sistemos skaidrumas,
sąsajos su realia ekonomikos būkle, ilgalaikis stabilumas ir patikimumas.
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Sudarytos sąlygos vykdyti ilgalaikę valstybinio socialinio draudimo ir valstybinių socialinių išmokų reformą.
Paţangos vertinimas. Pritarta Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepcijai.
2. Įstatymų numatytos socialinės išmokos mokamos laiku.
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Paţangos vertinimas. Valstybinio socialinio draudimo išmokos 2010 m. buvo mokamos laiku.
Tikslai
5.1. Išmokas iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo
biudţeto susieti su realiomis
šio biudţeto pajamomis,
drauge atsiţvelgti į
demografinius pokyčius
šalyje ir numatyti prievolę
augant ekonomikai formuoti
atskirą pensijų sistemos
rezervo fondą, leisiantį
ateityje sušvelninti galimo
ekonomikos nuosmukio
pasekmes

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
I ketvirtis
Vyriausybė patvirtina Valstybinio socialinio
draudimo ir pensijų sistemos pertvarkymo
koncepciją, atitinkančią keliamus tikslus
II ketvirtis
1. Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir
pensijų
sistemos
pertvarkymo
koncepcijos
įgyvendinimo planas

5.2. Supaprastinti socialinių
išmokų sistemą – didinti jos
aiškumą ir skaidrumą,
maţinant pačių išmokų
skaičių, drauge uţtikrinti,
kad išmokos iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo
biudţeto ir Lietuvos
Respublikos valstybės
biudţeto nedubliuotų vienos
kitų ir skatintų jų gavėjus
prisidėti prie šalies gerovės
kūrimo

III ketvirtis
Parengti ir Seimui pateikti ilgalaikei valstybinio Socialinės apsaugos ir
socialinio draudimo ir pensijų reformai įgyvendinti darbo ministerija
reikalingų įstatymų projektai (apie 12 projektų)

Atsakingos institucijos
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2. Patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo ir
pensijų
sistemos
pertvarkymo
koncepcijos Socialinės apsaugos ir
įgyvendinimo komisija
darbo ministerija

IV ketvirtis
Parengti reformai įgyvendinti reikalingi įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai
Reformos įgyvendinimo pradţia – 2011 m. sausio
1 diena

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
2010 m. birţelio 15 d. Vyriausybė iš esmės pritarė
Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos
pertvarkos koncepcijos projektui.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Koncepcijoje pateiktoms struktūrinėms priemonėms
įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
kartu su Finansų ministerija pavesta parengti
koncepcijos ilgojo laikotarpio reformos įgyvendinimo
priemones, aptarti su visuomene ir pateikti
Vyriausybei.
Rodiklis pasiektas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos
16 d. įsakymu sudaryta valstybinio socialinio
draudimo ir pensijų sistemos reformos koncepcijos
įgyvendinimo priemonėms parengti darbo grupė.
Darbo grupės siūlymai dėl reformos įgyvendinimo
priemonių pateikti 2011 m. sausio mėn. socialinės
apsaugos ir darbo ministrui.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Įgyvendinant pirmąjį pertvarkos etapą, pritarta
ministerijos parengtiems įstatymų projektams (dėl
pensinio amţiaus ilginimo iki 65 metų nuo 2012 m.,
motinystės (tėvystės) pašalpų pertvarkos – įstatymas
priimtas, valstybinių pensijų uţ nuopelnus neskyrimo
– įstatymas priimtas).
Kiti ilgalaikei valstybinio socialinio draudimo ir
pensijų reformai įgyvendinti reikalingų teisės aktų
projektai bus parengti 2011 m., kai bus apsvarstyti
darbo grupės pasiūlymai dėl reformos įgyvendinimo
priemonių ir Seimas pritars Valstybinio socialinio
draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėms.
Teisės aktų projektai bus pateikti Seimui svarstyti
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5.3. Sukurti veiksmingą
kontrolės sistemą,
uţkertančią kelią galimiems
piktnaudţiavimams,
susijusiems tiek su
socialinėmis įmokomis, tiek
su atitinkamomis išmokomis

Nuo 2010 m. liepos 1 d. specialiųjų poreikių Socialinės apsaugos ir
nustatymo pensinio amţiaus ţmonėms funkcija darbo ministerija
perduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai

pavasario sesijos metu.
Rodiklis pasiektas.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. specialiųjų poreikių
nustatymo pensinio amţiaus ţmonėms funkcija
perduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 metų
liepos 20 d. įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai
pavesta iki 2011 m. balandţio 30 d. pateikti
pasiūlymus dėl konkrečių specialiųjų poreikių
sistemos pertvarkai ir paslaugų neįgaliesiems plėtrai
reikalingų priemonių.

VI. SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA
Prioritetas iš dalies įvykdytas
Strateginis tikslas – sukurti patikimą ir efektyviai veikiančią sveikatos prieţiūros sistemą.
Efekto kriterijai 2010 metais:
1. Sveikatos prieţiūros paslaugų restruktūrizavimo ekonominis efektas – iki 137 mln. litų programos įgyvendinimo laikotarpiu (2009–2011 metais).
Paţangos vertinimas: duomenys renkami
2. Sveikatos prieţiūros įstaigų tinklo optimizavimo ekonominis efektas – iki 206 mln. litų programos įgyvendinimo laikotarpiu (2009–2011 metais).
Paţangos vertinimas: duomenys renkami

Tikslai

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį

Atsakingos institucijos

Paţangos vertinimas
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6.1. Įgyvendinti asmens
sveikatos prieţiūros įstaigų
tinklo optimizavimo planą,
pagal kurį aukščiausiojo lygio
paslaugos būtų teikiamos
universitetinėse ligoninėse, o
regiono ir rajono lygmens
ligoninėse pacientai laiku
gautų reikiamas, saugias ir
geros kokybės paslaugas

I ketvirtis
Siekiant uţtikrinti paslaugų prieinamumą, kokybę
ir pacientų saugumą, numatyta pacientų siuntimo į
atitinkamo lygmens asmens sveikatos prieţiūros
įstaigas tvarka

Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa, sveikatos
prieţiūros paslaugas
teikiančios įstaigos

I–IV ketvirčiai
Sujungus ligonines į stambesnius juridinius
vienetus, sumaţinta sveikatos prieţiūros paslaugas
teikiančių įstaigų (20 įstaigų)
I–IV ketvirčiai
Vadovaujantis paslaugų pirkimo kriterijais,
sumaţinta Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudţeto lėšomis perkamų stacionarinių paslaugų
(iš 20 šalies ligoninių skyrių)

Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa, apskritys
Valstybinė ligonių
kasa, teritorinės
ligonių kasos,
sveikatos prieţiūros
paslaugas teikiančios
įstaigos
II–IV ketvirčiai
Valstybinė ligonių
Teritorinių ligonių kasų ir sveikatos prieţiūros kasa, teritorinės
paslaugas teikiančių įstaigų sudarytos asmens ligonių kasos,
sveikatos prieţiūros paslaugų kompensavimo sveikatos prieţiūros
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto paslaugas teikiančios
lėšomis sutartys, atsiţvelgiant į ligoninės lygmenį įstaigos
I–IV ketvirčiai
2 procentais sumaţintas apskaičiuotas 2009 metų Valstybinė ligonių
hospitalizacijos rodiklis 100 gyventojų (metų kasa, sveikatos
hospitalizacijos rodiklis skaičiuojamas praėjus prieţiūros paslaugas
mėnesiui nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
teikiančios įstaigos,
savivaldybės
6.2. Stiprinti šeimos gydytojo
instituciją ir plėtoti
ambulatorines paslaugas, tam
priimti reikiamus sprendimus

II ketvirtis
Patvirtinti praplėsti šeimos gydytojų gerų darbo Sveikatos apsaugos
rezultatų rodikliai
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa

Rodiklis pasiektas.
Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
vasario 11 d. įsakymas Nr. V-110 „Dėl pacientų
siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos
prieţiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių
asmens sveikatos prieţiūros paslaugų tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Remiantis šiuo teisės aktu, pacientai
siunčiami į atitinkamo lygmens asmens sveikatos
prieţiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms gauti.
Rodiklis iš dalies pasiektas
Asmens sveikatos prieţiūros įstaigų, teikiančių
stacionarias paslaugas, skaičius per 2010 m., palyginti
su 2009 m., sumaţėjo nuo 81 iki 65 (16).
Rodiklis pasiektas.
2010 metais visų teritorinių ligonių kasų metinė
sutartinė suma, skirta stacionarinių paslaugų
išlaidoms apmokėti, 185,5 mln. litų maţesnė negu
2009 metais.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. sutartys sudarytos atsiţvelgiant į ligoninės
lygmenį.

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Palyginti 2010 m. sausio–lapkričio mėn. duomenis su
2009 m. to paties laikotarpio duomenimis,
hospitalizacijos atvejų sumaţėjo 2,15 proc.
Prognozuojama, kad apskaičiuotas 2010 m.
hospitalizacijos rodiklis sumaţės 0,32 hospitalizacijos
atvejo 100 gyventojų, t.y. bus 1,53 proc. maţesnis nei
2009 m.
Rodiklis pasiektas.
Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. V-609 patvirtintas naujas gerų darbo
rezultatų rodiklis – vaikų profilaktinių tikrinimų
intensyvumas. Kiti atitinkami teisės aktai jau priimti.
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IV ketvirtis
1. Patvirtinti nustatytieji pirminės psichikos Sveikatos apsaugos
sveikatos prieţiūros gerų darbo rezultatų rodikliai. ministerija, Valstybinė
2. Perţiūrėti ir
pakeisti teisės aktai, ligonių kasa
reglamentuojantys pirminės sveikatos prieţiūros
įstaigose dirbančių slaugytojų kompetenciją ir
funkcijas: patobulintos medicinos normos
„Bendrosios
praktikos
slaugytojas“
ir
„Bendruomenės slaugytojas“

IV ketvirtis
Nustatytas atskiras apmokėjimas uţ pirminės Valstybinė ligonių
sveikatos prieţiūros įstaigose dirbančių akušerių ir kasa
slaugytojų teikiamas paslaugas
6.3. Įvesti papildomą
(savanorišką) sveikatos
draudimą, laiduojantį
pacientams pasirinkimo teisę

II ketvirtis
Parengtas Papildomo (savanoriško) sveikatos Sveikatos apsaugos
draudimo koncepcijos projektas
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa
III ketvirtis
Įdiegtas tarptautinis giminingų diagnozių grupių Valstybinė ligonių
metodas
bandomosiose
asmens
sveikatos kasa
prieţiūros įstaigose ir atliktas apmokėjimo pagal
giminingų diagnozių grupių sistemą poveikio šių
įstaigų biudţetams vertinimas

Rodiklis pasiektas.
Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
gruodţio 5 d. įsakymo Nr. V-943 pakeitimo
projektas, nustatantis pirminės psichikos sveikatos
prieţiūros gerų darbo rezultatų – sergančiųjų
šizofrenija, hospitalizacijos rodiklį.
Parengti Lietuvos medicinos normos MN 28:2011
,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ ir Lietuvos medicinos
normos MN 57:2010 ,,Bendruomenės slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
projektai.
Rodiklis pasiektas.
Siekiant nustatyti atskirą apmokėjimą uţ pirminės
sveikatos prieţiūros įstaigose dirbančių akušerių ir
slaugytojų teikiamas paslaugas, parengtas sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. gruodţio 5 d. įsakymo Nr.
V-943 pakeitimo projektas.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo
koncepcijos projektas yra parengtas ir derinamas su
suinteresuotomis institucijomis.
Rodiklis nepasiektas
Atsiţvelgiant į giminingų diagnozių grupių sistemos
diegimo proceso eigą, paslaugų grupavimą pagal
giminingų diagnozių grupių metodą aktyvaus gydymo
stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos
prieţiūros įstaigose numatyta pradėti taikyti nuo 2011
metų I ketvirčio, kai tam bus parengta informacinė
sistema SVEIDRA. Surinkti būtini 2011 metų I ir II
ketvirčių duomenys leis vertinti apmokėjimo pagal
giminingų diagnozių grupių sistemą poveikį visų
įstaigų biudţetams, todėl minėto poveikio įvertinimo
terminas – 2011 metų III ketvirtis. Šio rodiklio
įgyvendinimas Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 1448 nukeltas į 2011 m. III ketvirtį.
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IV ketvirtis
Visose stacionarines paslaugas teikiančiose Valstybinė
sveikatos prieţiūros įstaigose įdiegta giminingų kasa
diagnozių grupių sistema

Rodiklis nepasiektas
ligonių Šio rodiklio įgyvendinimas Vyriausybės 2010 m.
spalio 14 d. nutarimu Nr.1448 nukeltas į 2011 m. IV
ketvirtį.

IV ketvirtis
Pasirengta uţ asmens sveikatos prieţiūros Valstybinė ligonių
paslaugas mokėti pagal giminingų diagnozių kasa, teritorinės
grupių sistemą visoje Lietuvoje (nuo 2011 m. ligonių kasos
sausio 1 d. pagal sutartis su teritorinėmis ligonių
kasomis visoms stacionarioms gydymo įstaigoms
uţ paslaugas bus kompensuojama pagal naują
apmokėjimo metodiką)

Rodiklis nepasiektas
Šio rodiklio įgyvendinimas Vyriausybės 2010 m.
spalio 14 d. nutarimu Nr.1448 nukeltas į 2011 m. IV
ketvirtį.

VII. ŠVIETIMO SRITIES STRUKTŪRINĖS PERTVARKOS
Prioritetas iš dalies įvykdytas
Strateginis tikslas – pradėti kurti integralią bendrojo, profesinio ir neformaliojo mokymosi visą gyvenimą infrastruktūrą.
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Jungsis ir stambės vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų mokyklos ir darbo rinkos mokymo centrai (juridinių asmenų,
kurie jungiasi, skaičius – iki susijungimo ir po susijungimo).
Paţangos vertinimas. Preliminariais 2010 m. gruodţio 1 d. duomenimis vidurinio ugdymo programas vykdančių bendrojo lavinimo
mokyklų skaičius sumaţėjo 14 juridinių asmenų (2009/2010 mokslo metais – 560; 2010/2011 mokslo metais – 546).
2. Didės visuomenės pasitikėjimas švietimu (2009 metais – vidutiniškai 47,6 procento, maţiausias lapkritį – 42,2 procento).
Paţangos vertinimas. Pastaruoju metu ryškėja visuomenės pasitikėjimu švietimu tendencijos, nors 2010 metų vidurkis yra ţemesnis (2009–47,6 proc., 2010–
45,4 proc.), tačiau 2010 m. IV ketv. jis buvo aukštesnis negu pernai (2009 m. - 45 proc., 2010 m. – 47,4 proc.).
3. Bent 5 procentais sumaţės nepilnamečių nusikalstamų veikų (2009 metais nepilnamečiai – 4 023 ištirtų nusikaltimų bylų dalyviai).
Paţangos vertinimas. Nusikalstamų veiklų, padarytų nepilnamečių arba jiems dalyvaujant, skaičius sumaţėjo 10,8 proc. (2009 m. buvo 4024, o 2010 m. 3589). 14,6 proc. sumaţėjo skaičius įtariamų (kaltinamų) nusikalstamų veiklų padarymu nepilnamečių (2009 m. – 3353, 2010 m. - 2865).
4. Ilgainiui mokymosi visą gyvenimą rodiklis didės (naujausi 2008 metų duomenys – 4,9 procento).
Paţangos vertinimas. Naujaisiais duomenimis, mokymosi visą gyvenimą lygis 2009 metais siekė 4,5 proc.
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Tikslai
7.1. Sujungti profesinio ir
darbo rinkos mokymo centrų
sistemas, pertvarkyti
profesinio mokymo įstaigų
tinklą

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
Atsakingos institucijos
II ketvirtis
1. Patvirtintas Nacionalinės kvalifikacijų sandaros Švietimo ir mokslo
aprašas
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija, Ūkio
ministerija
2. Patvirtinta patikslinta Profesinio orientavimo Švietimo ir mokslo
strategija ir jos įgyvendinimo planas
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
III ketvirtis
Darbo rinkos mokymo centrai perduoti Švietimo Švietimo ir mokslo
ir mokslo ministerijai
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

IV ketvirtis
1. Parengta Rengimo profesijai grandţių sąveikos Švietimo ir mokslo
koncepcija.
ministerija
2. Savivaldybėms perduota 12 profesinių
mokyklų, susijungsiančių su kitomis mokyklomis.
3. Padidės vidutinis pagal vidurinio ugdymo ir
profesinio mokymo programas (ISCED3)
besimokančiųjų skaičius vienoje mokykloje.
4. Bus pasirašyta 10 universalių daugiafunkcių
centrų steigimo projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių

7.2. Atnaujinti bendrojo
lavinimo teisinę bazę –
supaprastinti mokyklų
steigimo ir veiklos sąlygas,

I ketvirtis
Švietimo ir mokslo
1. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos ministerija
švietimo įstatymo pataisų, susijusių su apskričių
reforma ir švietimo prieţiūros pertvarka,

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. geguţės 4 d. nutarimu Nr. 535
patvirtintas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas.

Rodiklis nepasiektas.
Vyriausybės nutarimo projektas dėl Profesinio
orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo plano
neparengtas.
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 161
Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta nuo 2010 m.
balandţio 1 d. įgyvendinti darbo rinkos mokymo
centrų valstybės dalininko turtines ir neturtines teises
ir pareigas.
Švietimo ir mokslo ministerija perėmė Alytaus,
Kauno, Klaipėdos, Panevėţio, Šiaulių, Utenos,
Vilniaus Jeruzalės ir Vilniaus Ţirmūnų darbo rinkos
mokymo centrus.
Rodiklis nepasiektas.
1. Neparengta Rengimo profesijai grandţių sąveikos
koncepcija.
2. Parengtas Vyriausybės projekto nutarimas, kurį
priėmus bus vykdomas 12 profesinių mokyklų,
susijungsiančių su kitomis mokyklomis, steigėjo
funkcijų perdavimas savivaldybėms.
3. Vidutinis pagal vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo programas (ISCED3) besimokančiųjų
skaičius vienoje mokykloje nedidėjo.
4. Nepasirašyta nė viena universalių daugiafunkcinių
centrų
steigimo
projektų
finansavimo
ir
administravimo sutartis.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Naujas Švietimo įstatymo projekto svarstymas
atidėtas Seimo V (rudens) sesijai. Įstatymo projektas
apsvarstytas pastraipsniui Seimo Švietimo, mokslo ir
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pertvarkyti prieţiūrą

projektas.
2. Supaprastinti nevalstybinių ugdymo įstaigų
steigimo reikalavimai.
3. Supaprastinti vidurinio ugdymo programos
akreditavimo kriterijai.
4. 10 procentų sumaţės bendrojo lavinimo
mokyklos dokumentų

II ketvirtis
1. Patvirtinti mokyklų vadovų priėmimo į pareigas Švietimo ir mokslo
tvarkos pakeitimai – į priėmimo komisijas ministerija
neįtraukiami centrinės valdţios atstovai
2. Patvirtinti biurokratizmą ir savarankiškumo
suvarţymus maţinantys mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų, skyrių vedėjų atestacijos nuostatai
IV ketvirtis
1. Gautas Lietuvos švietimo tarybos ir joje Švietimo ir mokslo
atstovaujamų švietimo organizacijų pritarimas ministerija
vidurinio ugdymo turinio kaitos tikslams.
2. Per metus išorinių mokyklų vertinimų (auditų)
atlikta daugiau negu tradicinių inspekcinių
patikrinimų
7.3. Skatinti spręsti mokinių
ir mokytojų santykių, darbo
su rizikos grupių ir socialiai
paţeidţiamais vaikais

I ketvirtis
Mokyklų prioritetų pagrindu parengti rizikos Švietimo ir mokslo
grupių ir socialiai paţeidţiamų vaikų motyvavimo ministerija
mokytis ir uţimtumo projektų atrankos kriterijai

kultūros komitete ir buvo svarstytas 2010 m. birţelio
10 d. Seimo plenariniame posėdyje, padaryta
svarstymo pertrauka.
2010 m. balandţio 13 d. ministro įsakymu patvirtintos
nevalstybinių mokyklų (išskyrus aukštąsias) steigimo,
jų veiklos sąlygų supaprastinamo ir plėtros gairės.
Akreditacijos kriterijų skaičius sumaţintas 34 proc.,
iki 3–5 dienų sutrumpintas vidurinio ugdymo
programos akreditavimo laikas.
7 procentais sumaţėjo bendrojo lavinimo mokyklos
dokumentų skaičius.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. liepos 2 d. priimtas švietimo ir mokslo
ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro
2001 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo „Dėl valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų vadovų priėmimo į
pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.
Rodiklis nepasiektas.
Švietimo įstaigų vadovų atestacijos nuostatai bus
pradėti rengti, patvirtinus valstybės ir savivaldybių
švietimo įstaigų vadovų priėmimo į pareigas tvarką.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
1. Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai
pristatyti Bendrojo ugdymo tarybai. Lietuvos
švietimo tarybai vidurinio ugdymo turinio kaitos
tikslus numatoma pristatyti 2011 m. vasario mėn.
2. Per visus 2010 m. buvo atlikti 64 išoriniai mokyklų
vertinimai
(auditai).
Tradiciniai
inspekciniai
patikrinimai nebuvo vykdomi.
Rodiklis pasiektas.
Rizikos grupių ir socialiai paţeidţiamų vaikų
motyvavimo mokytis ir uţimtumo projektų atrankos
kriterijai parengti.
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problemas

IV ketvirtis
1. Parengtas neformaliojo ir ikimokyklinio Švietimo ir mokslo
ugdymo finansavimo modelis.
ministerija
2. Mokyklų, kurių bendruomenės parengusios
mokytojų ir mokinių etikos kodeksus arba elgesio
taisykles, skaičius.
3. Padidėjęs mokyklų, kuriose įgyvendinamos
smurto, patyčių ir kitos prevencijos programos,
skaičius

Rodiklis iš dalies pasiektas.
1. Parengtas pasirenkamojo (formalųjį švietimą
papildančio ir neformaliojo ugdymo) finansavimo
modelis, paremtas principu „pinigai paskui vaiką“.
2011 metais planuojamas šio modelio diegimo
bandomasis
projektas
keliose
savivaldybėse.
Ikimokyklinio ugdymo krepšelis įvedamas nuo 2011
m. sausio 1 d.
2. Duomenys apie mokyklų, kurių bendruomenės yra
parengusios mokytojų ir mokinių etikos kodeksus
arba elgesio taisykles, skaičių 2010 m. nebuvo
renkami.
3. Padidėjo mokyklų, kuriose įgyvendinamos smurto,
patyčių ir kitos prevencinės programos, skaičius:
2009 m. tokių mokyklų buvo 685, 2010 m. – 819.

VIII. ENERGETIKA IR TRANSPORTAS
Prioritetas iš dalies įvykdytas
Strateginis tikslas – didinti šalies energetinį saugumą ir skatinti konkurenciją energetikos rinkose.
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Europos Parlamento ir Tarybos priimto Trečiojo energetikos paketo nuostatos perkeltos į nacionalinę teisę.
Paţangos vertinimas. Siekiant į nacionalinę teisę perkelti Europos Parlamento ir Tarybos priimto Trečiojo energetikos paketo nuostatas 2010 metais buvo
parengti Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Gamtinių dujų
įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektai. Vyriausybei pritarus minėti įstatymų projektai pateikti Seimui. Įstatymų projektų svarstymas numatomas Seimo 2011 metų
pavasario sesijoje.
2. Vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai metų pabaigoje sudarys 13 procentų viso pirminės energijos išteklių balanso.
Paţangos vertinimas. Statistikos departamentas duomenis apie 2010 metų pabaigoje vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį pirminės energijos
išteklių balanse paskelbs 2011 metų viduryje. Tačiau tai, kad 2009 metais iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta energija sudarė 17 procentų visos suvartotos
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galutinės energijos, nors buvo prognozuota 15 procentų, leidţia tikėtis, kad ir pirminės energijos išteklių balanse vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai, lyginant
su 2009 metais (12,9 procento), ţenkliai išaugs ir viršys 13 procentų ribą.
Tikslai
8.1. Uţtikrinti, kad Lietuva
apsirūpintų elektros energija
po Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo
nutraukimo – garantuoti
patikimą elektros energijos
tiekimą, taip pat skatinti
plačiau naudoti
atsinaujinančius energijos
išteklius

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
Atsakingos institucijos
I ketvirtis
Energetikos ministerija
Pasirašytos 2010 metų reikiamos elektros
energijos importą uţtikrinančios sutartys
(įgyvendina
akcinė
bendrovė
„Lietuvos
energija“)

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
Elektros energijos tiekimo sutartys sudarytos su
Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos
energetikos įmonėmis. Yra galimybės importuoti
elektros energiją iš Skandinavijos.

III ketvirtis
Parengtas ir Seimui pateiktas atnaujintos Energetikos ministerija
Nacionalinės energetikos strategijos projektas

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1426
patvirtintas Nacionalinės energetikos (energetinės
nepriklausomybės) strategijos projektas, kuris
pateiktas Seimui.
Rodiklis pasiektas.
AB „Lietuvos energija“ pasirašė elektros importo
2011 metams sutartis su įmonėmis „Inter RAO
Lietuva“, „Latvenergo“, „Eesti Energia“ ir
„Belenergo“.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. gruodţio 30 d. pastatyta ir į Lietuvos
elektros perdavimo sistemą įjungta 330 kV įtampos
elektros skirstykla Bitėnuose.

IV ketvirtis
1. Pasirašytos 2011 metų reikiamos elektros
energijos importą uţtikrinančios sutartys
(įgyvendina
akcinė
bendrovė
„Lietuvos
energija“).
2. Pastatyta 330 kV įtampos Bitėnų skirstykla.
Energetikos ministerija

3. Lietuvos elektrinėje pradėta statyti 444 MW Energetikos ministerija
kombinuoto
ciklo
jėgainė
(įgyvendina
„Iberdrola“,
eksploatacijos
pradţia
–
2012 metai): padėti pagrindinio korpuso
pamatai, atvestos komunikacinės sistemos,
pradėti bendri statybos darbai.
4. Patvirtintas
Lietuvos
atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo skatinimo 2010–
2020 metų veiksmų planas

Rodiklis pasiektas.
Projektas vykdomas pagal patvirtintą planą (padėti
pagrindinio
korpuso
pamatai,
atvestos
komunikacinės sistemos, pradėti bendri statybos
darbai).
Rodiklio atsisakyta.
Atsiţvelgiant į dabartinę atsinaujinančių energijos
išteklių plėtrą reglamentuojančių teisės aktų
sistemą*, rengti atskirą Lietuvos atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo skatinimo 2010–2020
metų veiksmų planą nėra tikslinga.
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8.2. Pasirengti statyti naują
atominę elektrinę – patvirtinti
finansavimo ir valdymo
modelį, parinkti strateginį
investuotoją ir naujos
elektrinės technologiją

I ketvirtis
Strateginio investuotojo (-ų) atranka

Energetikos ministerija

IV ketvirtis
1. Derybos su regioniniais partneriais

Energetikos ministerija

2. Sutarčių pasirašymas
investuotoju (-ais)

8.3. Uţtikrinti dujų tiekimą ir
ilgalaikį tiekimo saugumą –
apsvarstyti suskystintų dujų
importo infrastruktūros
sukūrimo ir gamtinių dujų
saugyklos statybos galimybes

su

strateginiu Energetikos ministerija

II ketvirtis
1. Išrinktas tarptautinio geologinių, geofizinių Energetikos ministerija
tyrimų siekiant įrengti potencialioje (Syderių)
geologinėje struktūroje gamtinių dujų poţeminę
saugyklą konkurso nugalėtojas ir su juo
pasirašyta sutartis

2. Sudaryta tyrimo, kurio reikia EXMAR Energetikos ministerija

* Vyriausybės 2010 m. birţelio 21 d. nutarimu Nr.
789) patvirtinta Nacionalinė atsinaujinančių išteklių
plėtros strategija.
* Energetikos ministro 2010 m. birţelio 23 d.
įsakymu Nr. 1-180 patvirtintas Nacionalinės
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos
įgyvendinimo priemonių planas.
* Parengtas ir svarstomas Seime Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo projektas.
Rodiklis pasiektas.
2010 metų pradţioje buvo pradėtas strateginio
investuotojo atrankos procesas: 2010 m. sausio
mėnesį atrinktos penkios uţsienio kompanijos,
atitikusios keliamus koncesijos konkurso pirminius
kvalifikacijos reikalavimus; 2010 m. balandţio
mėn. atrinktos kompanijos pateikė preliminarius
neįpareigojančius pasiūlymus, vyko jų vertinimas.
Rodiklis pasiektas.
Derybų rezultate 2010 m. lapkričio mėn. regioniniai
partneriai išreiškė konkrečius ketinimus investuoti į
projektą.
Rodiklis nepasiektas.
Naujos atominės elektrinės statybai strateginis
investuotojas koncesijos konkurso būdu nebuvo
atrinktas. Pagal Koncesijų įstatymą, strateginis
investuotojas bus renkamas tiesioginių derybų būdu.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. birţelio 1 d. Energetikos ministerija, akcinė
bendrovė „Lietuvos elektrinė“ ir uţdaroji akcinė
bendrovė „Visagino atominė elektrinė“ pasirašė
paslaugų teikimo sutartį su tarptautiniu konsorciumu,
kurį sudaro uţdaroji akcinė bendrovė „Minijos
nafta“, Danijos įmonė „Odin Energi“ ir Vengrijos
įmonė „Acoustic Geophysical Services“, „Dėl
seisminės ţvalgybos tyrimų Syderių struktūroje ir
Visagino atominės elektrinės potencialiose statybos
aikštelėse“.
Rodiklis pasiektas.
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naudojamoms technologijoms taikyti Lietuvoje,
atlikimo sutartis

IV ketvirtis
3. Baigta rengti „Science Applications
International Corporation“ studija, kurioje
išanalizuotos įvairios galimos dujų pristatymo
jūra alternatyvos, aptarti Baltijos valstybių dujų
rinkos, terminalo saugumo ir ekonominės veiklos
klausimai
4. Baigti vietovės Syderiuose tinkamumo
gamtinių dujų saugyklai statyti geologiniai,
geofiziniai tyrimai ir Vyriausybei pateiktos
išvados
5. Atliktas EXMAR naudojamų technologijų
taikymo Lietuvoje tyrimas

8.4. Įvykdyti planuotas
priemones, numatančias
„NordBalt“ elektros jungtį
tarp Lietuvos ir Švedijos ir
elektros jungtį su Lenkija

Ūkio ministerija,
Energetikos ministerija

Energetikos ministerija

Energetikos ministerija

I ketvirtis
Energetikos ministerija
1. Paskelbti „NordBalt“ kabelio (projektavimo,
gamybos ir tiesimo) ir keitiklių (projektavimo,
gamybos ir statybos) konkursai
2. Uţtikrinta ES finansinė parama „NordBalt“ Energetikos ministerija
projektui įgyvendinti pagal Europos ekonomikos
gaivinimo planą

IV ketvirtis
3. Priimtas sprendimas dėl „NordBalt“ projekto Energetikos ministerija
finansavimo modelio

4. Pasirinkti kabelio (projektavimo, gamybos ir

Energetikos ministerija

Tyrimas dėl EXMAR suskystintų gamtinių dujų
technologijų panaudojimo Lietuvoje yra atliekamas
(numatytas tyrimo atlikimo laikotarpis – 2010 m.
balandţio 15 d. – 2010 m. rugpjūčio 31 d.).
Rodiklis pasiektas.
Parengta
„Science
Applications
International
Corporation“ studija. Studijos pristatymas įvyko 2010
m. lapkričio 29 d. Energetikos ministerijoje
tarpţinybinės darbo grupės, sudarytos Energetikos
ministro 2010 m. birţelio 23 d. įsakymu Nr. 1-181,
nariams.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Geologiniai ir geofiziniai tyrimai atlikti Syderių
vietovėje. Šiuo metu atliekama duomenų perţiūra,
kurios rezultatai paaiškės 2011 m. I ketv.
Rodiklis pasiektas.
Tyrimas dėl EXMAR suskystintų gamtinių dujų
technologijų panaudojimo Lietuvoje yra atliktas ir
pristatytas 2010 m. rugsėjo 27 d. Energetikos
ministerijoje tarpţinybinės darbo grupės nariams.
Rodiklis pasiektas.
„NordBalt“ kabelio (projektavimo, gamybos ir
tiesimo) ir keitiklių (projektavimo, gamybos ir
statybos) konkursai paskelbti.
Rodiklis pasiektas.
2010 m. kovo 4 d. Europos Komisija priėmė
sprendimą (C(2010)1179) dėl finansinės paramos
pagal Europos ekonomikos gaivinimo planą
energetikoje, dujų ir elektros infrastruktūros sektorių
projektams, tarp jų ir „NordBalt“ projektui.
Rodiklis pasiektas.
Pasirašytas AB „Lietuvos energija“ ir Affärsverket
Svenska Kraftnät bendradarbiavimo susitarimas dėl
„NordBalt“ projekto įgyvendinimo. Susitarime
nustatytos sąlygos, pagal kurias bus įgyvendintas
„NordBalt “ jungties projektas.
Rodiklis pasiektas.
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tiesimo) ir keitiklių (projektavimo, gamybos ir
statybos) rangovai ir pasirašytos sutartys

5. Parengti specialieji ir detalieji teritorijų Energetikos ministerija
planavimo dokumentai ir atliktas poveikio
aplinkai vertinimas, skirti elektros jungčiai su
Lenkija

8.5. Įgyvendinti Lietuvos
elektros rinkos plėtros planą,
siekiant didinti konkurenciją
elektros sektoriuje ir plėsti
pasirinkimo galimybes
vartotojams

I ketvirtis
Energetikos ministerija
1. Visiems elektros energijos tiekėjams ir
gamintojams nustatyta valandinė elektros
energijos prekybos ir balansavimo atsakomybė,
išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose
2. Įdiegtas elektros energijos kainos formavimo
Energetikos ministerija
pagal ribinių kainų metodą mechanizmas,
atitinkantis birţos („Nord Pool Spot“) principus
3. Įdiegta birţos („Nord Pool Spot“) principais
Energetikos ministerija
veikianti prekybos platforma
4. Parinkta įmonė, atliksianti elektros birţos
Energetikos ministerija
funkcijas

II ketvirtis
Energetikos ministerija
Persvarstyti ir prireikus pakeisti teisės aktai,
nustatantys elektros energijos gamintojų rėmimo
siekiant efektyvesnės elektros energetikos
sistemos veiklos principus
IV ketvirtis
Sukurti ir patvirtinti garantinio elektros energijos Energetikos ministerija

2010 m. gruodţio mėn. pasirašyta Litgrid AB ir
Affärsverket Svenska Kraftnät sutartis su Švedijos
energetikos ir automatikos technologijų bendrove
ABB dėl kabelio ir srovės keitiklių stočių gamybos ir
jų sumontavimo.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Atliktas elektros jungties su Lenkija poveikio
aplinkai vertinimas, o poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą 2010 m. gruodţio 30 d. patvirtino Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Elektros jungties linijos specialusis planas yra
parengtas ir 2011 metų I ketv. bus pateiktas
derinimui.
Rodiklis pasiektas.
Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
„Dėl valandinės elektros energijos prekybos
pradţios“ nustatyta valandinės elektros energijos
prekybos su tiekėjais pradţia – nuo 2010 m. sausio
1 dienos.
Rodiklis pasiektas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
2009 m. gruodţio 28 d. nutarimu Nr. 03-270 išdavė
2009 m. gruodţio 10 d. įsteigtai bendrovei
BALTPOOL UAB elektros energijos rinkos
operatoriaus licenciją.
Įmonės veiklos tikslas – atlikti elektros energijos
rinkos operatoriaus funkcijas, uţtikrinti Lietuvos
Respublikos elektros energetikos rinkos darbą ir
organizuoti elektros energijos prekybą (prekyba
organizuojama nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal „Nord
Pool Spot“ principus).
Rodiklis pasiektas.
Parengtas ir Seimui pateiktas Elektros energetikos
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, sudarysiantis
teisines prielaidas remti efektyvią kogeneraciją.
Rodiklis pasiektas.
Parengtas ir Seimui pateiktas Elektros energetikos
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tiekėjo veiklos principai ir tvarka

8.6. Atskirti elektros energijos
gamybos įmones nuo elektros
energijos perdavimo sistemos
įmonių, taip pat dujų tiekimo
ir dujų skirstymo veiklą

II ketvirtis
1. Parengtas Lietuvos elektros energetikos Energetikos ministerija
sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo
veiksmų planas

II ketvirtis
2. Parengti ir Vyriausybei pateikti Europos Energetikos ministerija
Parlamento ir Tarybos priimto Trečiojo
energetikos paketo nuostatoms perkelti į
nacionalinę teisę reikalingų teisės aktų projektai,
atsiţvelgiant į Lietuvos elektros energetikos
sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo
veiksmų plano nuostatas

įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame
reglamentuojamos garantinio tiekėjo veiklos principų
ir tvarkos nuostatos.
Rodiklis pasiektas.
Kompanija „Ernst & Young“ parengė projektą
„Lietuvos
elektros
energetikos
sektoriaus
pertvarkymo plano parengimas“. Projekto rezultatas –
parengtas energetikos sektoriaus pertvarkymo ir
optimizavimo veiksmų planas. Remiantis atlikto
projekto išvadomis, Vyriausybės 2010 m. geguţės 4
d. nutarimu Nr. 517 patvirtinta Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo
koncepcija, rengiamas Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
Rodiklis pasiektas.
Vyriausybė 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1512 ir
2010 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1568 pritarė ES
Trečiojo energetikos paketo nuostatas elektros
energetikos sektoriuje įgyvendinantiems Energetikos
ministerijos parengtiems Energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektams ir pateikė juos
Seimui.
Energetikos ministerijos pateiktiems Trečiojo
energetikos paketo nuostatas gamtinių dujų sektoriuje
įgyvendinantiems Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo
įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo įgyvendinimo
įstatymo projektams Vyriausybė pritarė 2011 m.
vasario 2 d. nutarimu Nr. 104 ir pateikė juos Seimui.
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8.7. Plėtoti Rytų–Vakarų
transporto koridorių, siekiant
prisijungti prie transeuropinių
ir besiformuojančių Europos–
Azijos transporto infrastruktūros tinklų, – parinkti
giliavandenio jūrų uosto
modelį ir vietą, formuoti
daugiafunkcius klasterius,
steigti viešuosius logistikos
centrus

II ketvirtis
Bendradarbiaujant su suinteresuotais Rytų–
Vakarų transporto koridoriaus plėtra partneriais
iš Vokietijos, Švedijos, Danijos, Rusijos,
Baltarusijos, Ukrainos ir Kinijos, įsteigta
bendradarbiavimo institucija – Asociacija (su jos
buveine Lietuvoje)

Ministro Pirmininko
tarnyba, Susisiekimo
ministerija, Uţsienio
reikalų ministerija,
Lietuvos intermodalinio
transporto technologijų
platforma

IV ketvirtis
1.
Rengiant
specialųjį
susisiekimo Susisekimo ministerija
komunikacijų,
reikalingų
sunkiasvoriams,
stambiagabaričiams ir kitiems kroviniams naujos
atominės elektrinės statybai veţti, planą,
išnagrinėtos techninės ir teisinės galimybės
pratęsti maršrutą iki Lietuvos–Baltarusijos
sienos
2. Atlikti bendros Rytų–Vakarų transporto
koridoriaus krovinių srautų prognozavimo
informacinės
sistemos
ir
konkurencinių
galimybių
analizės
sistemos
kūrimo
parengiamieji darbai, įdiegta moderni transporto
srautų kompiuterinio modeliavimo priemonė
(Trans-Tools)
3. Uţbaigti parengiamieji intermodalinių
logistikos centrų steigimo darbai; siekiant
pritraukti potencialius investuotojus (partnerius),
parengtos investicijų sąlygos ir planuojamų
viešųjų logistikos centrų valdymo ir veiklos
koncepcija; išanalizuotos planuojamų viešųjų
logistikos centrų bendradarbiavimo su jau
veikiančiais ar numatomais steigti privačiais
logistikos centrais galimybės

Susisiekimo ministerija,
Ūkio ministerija,
Lietuvos intermodalinio
transporto technologijų
platforma

Susisiekimo ministerija,
Ministro Pirmininko
tarnyba, Lietuvos
intermodalinio
transporto technologijų
platforma

Rodiklis pasiektas.
2010 m. birţelio 29–30 d. Vilniuje surengta Rytų–
Vakarų transporto koridoriaus (East–West transport
Corridor – EWTC) steigiamoji konferencija, kurioje
pasirašyta sutartis dėl Rytų–Vakarų transporto
koridoriaus asociacijos steigimo. Asociacijos veiklą
aktyviai remia Kinijos transporto ir logistikos
asociacijos, siekiančios proverţio plėtojant sausumos
transporto koridorių tarp Azijos ir Europos.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Specialiojo susisiekimo komunikacijų plano rengėjas
- UAB „Sweco Lietuva“.
2010 m. lapkričio 25 d. plano tarpinių rezultatų
pristatymas, kuriame aptartos maršrutų KlaipėdaVisaginas ir Vilkija-Visaginas parengimo galimybės.
Nutarta išlaikyti abi alternatyvas: transportuoti
krovinius iš Klaipėdos jūrų uosto pietinės ir šiaurinės
dalies.
Rodiklis nepasiektas.
Susisiekimo
ministerija
pasiūlė
Lietuvos
intermodalinio transporto technologinei platformai
kartu su partneriais (pvz., Transporto ir kelių tyrimo
institutas) parengti paraišką ES paramai gauti,
siekiant įsigyti transporto srautų kompiuterinio
modeliavimo priemonę (Trans-Tools).
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Pradėtas organizuoti Vilniaus viešojo logistikos
centro steigimas, parinkta jo vieta, valdymo forma
(t.y. viešoji įstaiga), pradėti rengti teritorijų
planavimo dokumentai.
2010 m. gruodţio mėn. parengta Kauno viešojo
logistikos centro steigimo galimybių studija.
Pradėtos pakartotinės viešųjų pirkimų procedūros dėl
Klaipėdos viešojo logistikos centro steigimo
galimybių studijos rengimo.
Vyriausybės 2010 m. balandţio 14 d. nutarimu
Šiaulių viešasis logistikos centras pripaţintas
valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Numatoma,
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4. Inicijuotas atnaujinto išplėstinio daugiašalio Susisiekimo ministerija,
(Lietuva, Baltarusija, Rusija, Kazachija, Kinija) Uţsienio reikalų
tarptautinio susitarimo dėl bendradarbiavimo ministerija
Rytų–Vakarų transporto koridoriaus veikloje
pasirašymas; esant palankioms sąlygoms,
susitarimas pasirašytas

5.
Uţbaigti
Klaipėdos
giliavandenio
(BALTMAX tipo laivams) uosto statybos
planavimo parengiamieji darbai, apsispręsta dėl
giliavandenio jūrų uosto modelio ir vietos

Susisiekimo ministerija,
Uţsienio reikalų
ministerija, Ministro
Pirmininko tarnyba

6. Įgyvendinant Vyriausybės 2009 m. spalio 21 Finansų ministerija,
d. nutarimą Nr. 1345, įvykdyti bandomieji Susisiekimo ministerija
prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų
atlikimo „vieno langelio“ principu Rytų–Vakarų
transporto koridoriuje projektai; uţbaigtas
įgyvendinti KIPIS projektas

7. Bendradarbiaujant su uţsienio partneriais (iš
Vokietijos, Švedijos, Danijos), parengta „ţaliojo
koridoriaus“ – inovatyvaus bandomojo projekto
ES mastu – koncepcija

Susisiekimo ministerija,
Ministro Pirmininko
tarnyba, Vilniaus
Gedimino technikos
universitetas, Lietuvos
intermodalinio
transporto technologijų
platforma
8. Parengtas Ilgalaikės Klaipėdos valstybinio Susisiekimo ministerija

kad Šiaulių viešojo logistikos centro techninė
dokumentacija turėtų būti parengta iki 2011 metų Iii
ketv.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Pasirašytas trišalis Lietuvos-Kinijos-Baltarusijos
susitarimas dėl bendradarbiavimo Rytų–Vakarų
transporto koridoriaus veikloje.
Tačiau penkiašalis Lietuvos-Kinijos-BaltarusijosRusijos-Kazachstano
susitarimas
iki
šiol
nepasirašytas. Kinijos transporto ministras 2010 kovo
28 d. – balandţio 1 d. vykusio susisiekimo ministro
vizito Kinijoje metu pasiūlė daugiašalį susitarimą
pasirašyti 2011 metais.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Pasirašyta sutartis su rangovu dėl Klaipėdos
giliavandenio (BALTMAX tipo laivams) uosto
statybos galimybių studijos ir poveikio aplinkai
vertinimo
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Svarstomos galimybės pertvarkyti prekių importo,
eksporto ir tranzito formalumų atlikimo tvarką pagal
„vieno langelio“ principus.
Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos krovinių ir prekių, gabenamų per
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė sistema
(KIPIS), skirta elektroninių duomenų mainams tarp
uoste veiklą vykdančių įmonių ir valstybės institucijų,
atliekančių laivų ir krovinių tikrinimą uoste yra įdiegta
ir parengta naudojimui
Rodiklis iš dalies pasiektas.
„Ţaliojo koridoriaus“ - inovatyvaus bandomojo
projekto ES mastu – koncepcijos projektas
bendradarbiaujant su uţsienio partneriais (iš
Vokietijos, Švedijos, Danijos) yra rengiamas.

Rodiklis pasiektas.
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jūrų uosto akvatorijos gilinimo, valymo ir
klirenso maţinimo darbų programos projektas

Parengta Ilgalaikės Klaipėdos valstybinio jūros uosto
akvatorijos gilinimo valymo ir klirenso maţinimo iki
2015 m. darbų programa (pritarta Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto tarybos posėdyje 2010 m. kovo
8 d.).

IX. ELEKTRONINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PLĖTRA
Prioritetas iš dalies įvykdytas
Strateginis tikslas – Lietuva turėtų pasiekti viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą ES vidurkį, didinti plačiajuosčio interneto skvarbą – 2010 metais ne maţiau
kaip 50 procentų Lietuvos namų ūkių turėtų interneto prieigą.
Efekto rodikliai 2010 metais:
1. Lietuvai pagal Europos Komisijos rodiklį (į internetą visiškai perkeltų 20 paslaugų lygį) skirta 20 vieta tarp ES 27+ valstybių (2009 metais – 22 vieta).
Paţangos vertinimas: duomenys renkami
2. Ne maţiau kaip 50 procentų Lietuvos namų ūkių 2010 metų pabaigoje turės plačiajuosčio interneto prieigą (2008 metais – 40 procentų, ES27 vidurkis –
49 procentai).
Paţangos vertinimas. 54 procentai Lietuvos namų ūkiai turėjo plačiajuosčio interneto prieigą 2010 metų pabaigoje.
Tikslai
9.1. Sudaryti paketą
elektroninių viešųjų paslaugų,
kurias būtų galima įdiegti
nedelsiant, kad 2010 metais
su minimaliais finansiniais
ištekliais įvyktų esminis
proverţis

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
I ketvirtis
Vyriausybės pasitarime patvirtinta ne maţiau
kaip
4
plačiai
naudojamos
viešojo
administravimo paslaugos, kurios turi būti
įdiegtos 2010 metais: atestatų registro
elektroninių paslaugų teikimas, oficialių
elektroninių pranešimų policijai priėmimas,
individualių įmonių registravimas internetu,
transporto priemonių ir vairuotojo paţymėjimo
registravimas
IV ketvirtis
1. Įdiegtos 4 naujos plačiai naudojamos

Atsakingos institucijos
Ministro Pirmininko
2009 m. lapkričio 2 d.
potvarkiu Nr. 478
sudaryta darbo grupė
informacinės ir ţinių
visuomenės plėtros
iniciatyvoms
koordinuoti

Paţangos vertinimas
Rodiklis pasiektas.
2010 m. balandţio 6 d. Vyriausybės pasitarimo
sprendimu buvo patvirtintas viešųjų paslaugų
perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 metų
plano ir viešųjų paslaugų, kurias galima pradėti teikti
elektroniniu būdu 2010 metais, sąrašas (jame
numatytos rodiklyje išvardytos paslaugos).
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elektroninės viešojo administravimo paslaugos,
kurių brandos lygis – ne maţiau kaip 4 („bendradarbiavimo“):
atestatų registro elektroninių paslaugų teikimas
Švietimo ir mokslo
ministerija
oficialių elektroninių
priėmimas

pranešimų

policijai Policijos departamentas
prie Vidaus reikalų
ministerijos, Vidaus
reikalų ministerija

individualių įmonių registravimas internetu

Teisingumo ministerija,
valstybės įmonė
Registrų centras

transporto priemonių ir vairuotojo paţymėjimo valstybės įmonė
registravimas
„Regitra“, Vidaus
reikalų ministerija

Rodiklis iš dalies pasiektas.
Rengiami nauji Diplomų ir atestatų registro nuostatai,
kuriuose bus numatoma teikti elektronines paslaugas
(reorganizavimą numatoma baigti 2011 m. III ketv.)
Rodiklis pasiektas.
Pradėta teikti "E-policijos“ elektroninė viešoji
paslauga, kurios dėka sudaryta galimybė patogiai,
interaktyviai ir lengvai kreiptis į policiją (pateikti
pranešimą), gauti informaciją apie pranešimo
priėmimą, jo nagrinėjimo eigą, priimtą sprendimą.
Gyventojams suteikiama galimybė pranešimus apie
nusikaltimus, eismo įvykius, dingusius asmenis teikti
elektroniniu paštu, trumposiomis SMS ţinutėmis ir
daugiaformačiu pranešimu (MMS). Iki 2010 m.
pabaigos policijai buvo pateikta daugiau nei 444 tokių
pranešimų.
Rodiklis pasiektas.
Sudaryta galimybė internetu įregistruoti individualią
įmonę,
kai
steigimo dokumentai
rengiami
vadovaujantis patvirtintais pavyzdiniais nuostatais ir
įsteigti uţdarąją akcinę bendrovę, kai steigimo
dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintais
pavyzdiniais uţdarosios akcinės bendrovės įstatais ir
steigimo aktu.
Per IV ketvirtį uţregistruotos 97 uţdarosios akcinės
bendrovės ir 1 individuali įmonė.
Rodiklis pasiektas.
VĮ „Regitra“ pradėjo teikti paslaugą „Naujų M1
klasės transporto priemonių registravimo portalas“.
Juo naudodamiesi naujų transporto priemonių
gamintojai (gamintojų įgalioti atstovai, prekybos
agentai) gali pateikti registruojamos transporto
priemonės bei jos valdytojo duomenis ir uţsakyti
registracijos dokumentus, t. y. supaprastinti
registracijos procedūrą.
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2. Sudarytos sąlygos nuotoliniu būdu Juridinių Teisingumo ministerija,
asmenų registre keisti duomenis ir atlikti tam valstybės įmonė
tikras kitas procedūras jau įsteigtam juridiniam Registrų centras
asmeniui
3. Sudaryti galimybę procesinius dokumentus Teisingumo ministerija
teismui teikti ir iš teismo gauti elektroniniu būdu

9.2. Paskirti Ministro
Pirmininko tarnybą kartu su
atitinkamomis ministerijomis,
kuruosiančiomis informacinės
visuomenės klausimus,
koordinuoti tokių paslaugų
diegimą

II ketvirtis
1. Priimti teisės aktai dėl Informacinės Susisiekimo ministerija,
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Vidaus reikalų
Respublikos Vyriausybės reorganizavimo – ministerija
pakeisti Susisiekimo ministerijos ir Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos nuostatai
2. Priimtas Vyriausybės nutarimas dėl Ryšių Ryšių reguliavimo
reguliavimo tarnybos nuostatų patikslinimo ir tarnyba
(ar) papildymo

9.3. Uţtikrinti tinkamą ir
racionalų lėšų sutelkimą šiai
programai įgyvendinti,

3. Įgyvendinant Vyriausybės 2009 m. lapkričio
9 d. pasitarimo (protokolo Nr. 87, 4 klausimas)
sprendimą, sudaryta įstaigos prie Susisiekimo
ministerijos, koordinuojančios informacinės ir
ţinių visuomenės plėtrą, tarpinstitucinio
koordinavimo grupė
III ketvirtis
Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos suderintas
ir Vyriausybei pateiktas 2011 metų Vyriausybės

Susisiekimo ministerija,
Ūkio ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija, Ministro
Pirmininko tarnyba
Susisiekimo ministerija,
Ūkio ministerija,
Vidaus reikalų

Be to, įdiegtas elektroninės paslaugos „Vairuotojų
portalas“, kuris leidţia gyventojams greičiau ir
paprasčiau gauti naują vairuotojo paţymėjimą,
operatyviai pranešti apie prarastą, o taip pat
elektroniniu būdu registruotis ir gauti informaciją
apie laikytus egzaminus.
Rodiklis iš dalies pasiektas.
Vykdomas
Juridinių
asmenų
registravimo
elektroninės paslaugos (JAREP) projektas, kurio
įgyvendinimas numatytas 2011 m. I pusmečio
pabaigoje.
Rodiklis pasiektas.
Numatyta galimybė procesinius dokumentus teismui
teikti ir iš teismo gauti elektroniniu būdu (Įstatymo
projektas pateiktas Seimui, kurį 2010 m. Seimo
rudens sesijoje pradėjo svarstyti Teisės ir teisėtvarkos
komitetas. Įstatymas nepriimtas).
Rodiklis pasiektas.
Priimti teisės aktai dėl Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės reorganizavimo – pakeistas pavadinimas
į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie
Susisiekimo ministerijos ir patvirtinti Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos nuostatai.
Rodiklis nepasiektas.
Parengtas Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų
projektas
yra
derinamas
su
atitinkamomis
institucijomis.
Rodiklis pasiektas.
Susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymu
sudaryta Informacinės visuomenės plėtros taryba.

Rodiklis pasiektas.
Vyriausybė 2010 m. birţelio 21 d. pasitarime pritarė
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų
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neviršijant 2010 metams
skirtų valstybės asignavimų ir
ES lėšų

įstaigų investicijų projektų įvertinimas

ministerija, Ministro
Pirmininko tarnyba,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės (toliau –
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas)

2011 metų prioritetams ir jų kriterijams.
Iki gruodţio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros
komitetas atliko 96 valstybės institucijų ir įstaigų
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų
vertinimą (iš jų 87 suderinti, 9 nepritarta).

9.4. Sukurti ir pripildyti
turinio bendrą viešųjų
paslaugų teikimo interneto
prieigą

I ketvirtis
Atnaujintas e. valdţios vartų portalas, į kurį Susisiekimo ministerija,
įtrauktos nuorodos į kitų įstaigų teikiamas Vidaus reikalų
elektronines paslaugas
ministerija,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas

Rodiklis pasiektas.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas parengė
informaciją apie administruojamas viešąsias ir
teikiamas administracines paslaugas. Informacijos
pagrindu buvo atnaujintas e. valdţios vartų portalas ir
jame pateiktos nuorodos į 270 valstybės institucijų ir
įstaigų teikiamas elektronines paslaugas. Nuorodos
prieinamos e. valdţios vartų portalo adresais:
www.epaslaugos.lt ir www.evaldzia.lt.
Rodiklis pasiektas.
E. valdţios vartų portale įdiegtas modulis tiesiogiai
atsiskaityti uţ mokamas paslaugas.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. pradėtos teikti šios
paslaugos: oficialių elektroninių pranešimų policijai
priėmimas; vairuotojų paţymėjimų išdavimo/ keitimo
paslaugų
perkėlimas
į
elektroninę
terpę;
autotransporto priemonių registravimo paslaugų
perkėlimas į interneto erdvę; civilinės būklės
liudijimų uţsakymo ir išdavimo paslauga.
Rodiklis pasiektas.
Paslaugų verslui portale (www.verslovartai.lt) sukurta
konsoliduotos informacijos apie verslo steigimą,
veikimą, reguliavimą ir e. paslaugų verslui prieiga.

II ketvirtis
E. valdţios vartų portale (www.epaslaugos.lt, Susisiekimo ministerija,
www.evaldzia.lt) įdiegtas modulis tiesiogiai Vidaus reikalų
atsiskaityti uţ mokamas paslaugas
ministerija,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas

II–IV ketvirčiai
Paslaugų verslui portale (www.verslovartai.lt)
sukurta konsoliduotos informacijos apie verslo
steigimą, veikimą, reguliavimą ir e. paslaugų
verslui prieiga
IV ketvirtis
E. valdţios vartų portale sudaryta galimybė
viešojo administravimo institucijoms projektuoti
ir diegti antrojo lygio paslaugas

Ūkio ministerija

Susisiekimo ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,

Rodiklis pasiektas.
Naudojantis Viešojo administravimo institucijų
informacinių sistemų interoperabilumo sistema
(VAIISIS) sudaryta galimybė viešojo administravimo
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Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
9.5. Plėsti galimybes naudotis
viešosiomis paslaugomis
nustačius asmens tapatybę
patikimomis elektroninio
identifikavimo priemonėmis

IV ketvirtis
Visuose viešųjų paslaugų teikimo portaluose institucijos, teikiančios
(tiesiogiai arba per elektroninės valdţios vartus) viešąsias paslaugas
elektroniniam
identifikavimui,
be
kitų
identifikavimo priemonių, naudojamos ir asmens
tapatybės kortelės

institucijoms projektuoti ir diegti antrojo lygio
paslaugas.
Rodiklis pasiektas.
Su asmens tapatybės kortele sudarytos sąlygos kai
kuriose viešųjų paslaugų tiekimo portaluose naudotis
viešosiomis paslaugomis (pvz. prisijungimas prie
elektroninės bankininkystės sistemos ‚Eta bankas‘ Ūkio bankas). Vykdomas projektas dėl civilinės
būklės įrašų liudijimų uţsakymo ir išdavimo
elektroninių paslaugų.
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