LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITA
•

Į nacionalinį biudžetą surinkta daugiau pajamų. Per 2011 metus įplaukė 19 mlrd. 658,2 mln.
litų pajamų, t. y. 1 mlrd. 725,9 mln., arba 9,6 procento daugiau nei per 2010 metus.

•

Surinktas didesnis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Per 2011 metus išankstiniais
duomenimis Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 2,1 procento (222,9 mln. litų)
didesnės nei planuotos ir 6,2 procento (643 mln. litų) didesnės nei per 2010 metus. Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto deficitas išankstiniais 2011 metų duomenimis buvo 748 mln. litų
mažesnis nei planuota ir sudarė 1 mlrd. 962,8 mln. litų.

•

Išplatinta didžiausia taupymo lakštų emisija – 8,9 mln. litų per pastaruosius trejus metus. Iš viso 2011
metais investuotojai įsigijo taupymo lakštų už 26,6 mln. litų (daugiau nei per 2009 ir 2010 metus
kartu sudėjus).

•

Padidėjus investuotojų pasitikėjimui Vyriausybe, 2011 metais Lietuva skolinosi pigiau. Vyriausybė
leisdama vertybinius popierius vidaus rinkoje litais 2011 metais mokėjo vidutiniškai 3,02 proc.
metinių palūkanų, tuo tarpu 2010 metais palūkanos sudarė 3,45 proc.

•

Naujausi duomenys rodo, kad nedarbo lygis Lietuvoje toliau mažėja. Lietuvos darbo biržoje
registruotų bedarbių skaičius 2012 m. sausio 1 d., palyginti su 2011 m. sausio 1 d., sumažėjo 84 195
asmenimis (atitinkamai nuo 311 261 iki 227 066), įregistruotų bedarbių dalis nuo šalies darbingo
amžiaus gyventojų sumažėjo 3,4 procentiniais punktais (nuo 14,4 proc. iki 11 proc.).
I. MODERNIOS EKONOMIKOS KŪRIMAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies

2011m. pažanga pagal rodiklius:
1. Pasaulio ekonomikos forumo (angl. World Economic Forum) 2011–2012 metų konkurencingumo
ataskaitoje Lietuva 2011 metais paskelbta 44 konkurencingiausia šalimi tarp 142 pasaulio valstybių.
Lietuva pakilo trimis pozicijomis, o per pastaruosius 2 metus konkurencingumo rodiklis pakilo 9
pozicijomis (2011 m. siekis – 41).
2. Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ duomenimis:
-

-

Lietuva bendrame pasaulio šalių reitinge pagal verslo sąlygas užima 27 poziciją iš 183. (2011 m.
siekis – 20). Lietuvos reitingas nusmuko dėl skaičiavimo pokyčių, pripažintos ne visos Lietuvoje
vykdytos reformos ir pan.
Lietuva bendrame pasaulio šalių reitinge pagal investuotojų apsaugą užima 65 vietą, pakilo 28
vietomis. Pagerintas Lietuvos investuotojų apsaugos indeksas – 5,7, tačiau užsibrėžto tikslo
nepavyko pasiekti (2011 m. siekis – 8).

3. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011 m. gruodžio 31 d. sukauptosios
tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 37 159,93 mln. litų, t. y. 4,5 proc. daugiau nei tuo
pačiu laikotarpiu 2010 metais. Per 2011 m. jų suma Lietuvoje padidėjo 1,6 mlrd. litų. Vienam šalies
gyventojui vidutiniškai teko 11 615 litų tiesioginių užsienio investicijų (2010 m. gruodžio 31 d. – 10
958 Lt).
4. 2011 metais Lietuva įtraukta į vertinamų valstybių sąrašą siekiant nustatyti globalų verslumo ir
vystymo indeksą. Rugsėjo mėnesį buvo atliktas verslumo tyrimas naudojant Global Entrepreneurship
Monitor (toliau – GEM) konsorciumo metodiką. Globalus verslumo ir vystymo indeksas bus
paskaičiuotas 2012 m. viduryje – tada paaiškės, kokią vietą Lietuva užima tarp tyrime dalyvavusių
šalių.
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
1

1.1. Saulėtekis, verslo sąlygų gerinimas (įgyvendinta iš dalies)
•

Siekiant mažinti administracinę naštą verslui, 43 didžiosios verslą prižiūrinčios institucijos pasirašė
deklaraciją „Dėl pirmųjų verslo metų“, įsipareigodamos verslo naujokus pirmuosius jų veiklos metus
ne bausti, o konsultuoti.

•

2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo dviejų datų taisyklė – verslą reglamentuojantys teisės aktų pokyčiai
įsigalioja tik du kartus per metus – lapkričio 1–ąją arba gegužės 1–ąją.

•

2011 m. išdalyti 1 486 pirmųjų verslo metų paslaugų krepšeliai, kurie pradedantiesiems
verslininkams, per artimiausius šešis mėnesius įsteigusiems savo įmonę, suteikia galimybę
nemokamai pasinaudoti 50 valandų individualių konsultacijų, 24 valandomis mokymų, virtualaus
biuro paslaugomis. Iki 2012 m. sausio 1 d. įkurtos 286 naujos įmonės. Tai sudaro 19 proc. išdalintų
verslo krepšelių kiekio.

•

Priimti atitinkami teisės aktai, leidžiantys nuo 2011 m. gruodžio 1 d. steigti laikinojo įdarbinimo
įmones ir joms verstis specifine įdarbinimo veikla.

•

Per 2011 metus elektroniniu būdu įsteigtos 2 288 uždarosios akcinės bendrovės, t. y. 29,5 procento
visų uždarųjų akcinių bendrovių (2011 m. siekis – 30 proc.) ir 45 individualios įmonės, t. y. 6,2
procento visų individualių įmonių.

Papildomos pastangos reikalingos:
Administracinės naštos mažinimo srityje. Administracinė našta 2011 m. spalio mėnesio duomenimis
teritorijų planavimo ir statybos srityje sumažėjo apie 11 procentų, statistikos srityje – 10 proc., o
transporto – 8 proc. Šie duomenys atspindi tik dalį įmonėms tenkančios administracinės naštos, nes
vertinimo metu skaičiuota tik 7 prioritetinių sričių (transportas, mokesčių administravimas, darbo
santykiai, statistika, aplinkos apsauga, nekilnojamojo turto operacijos, teritorijų planavimas ir
statyba) sukeliama našta (2011 m. siekis – 30 proc.).
Paspartinti Teritorijų
reglamentavimą.

planavimo

įstatymo

priėmimą

Seime,

kuris

nustatytų

atitinkamą

1.2. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas (įgyvendinta)
•

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų projektų skaičius – 25 (projektų
bendra vertė –794,32 mln. litų) (2010 m. – 16, bendra vertė – 1583,8 mln.litų). Šie projektai sudaro
64,1 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų projektų Lietuvoje. (2011 m. siekis – 35 proc.).

•

Įgyvendinant priemonę „Invest LT+“, 2011 metais į valstybės planuojamų projektų sąrašą įtraukti
nauji 9 investicijų projektai, kuriuos įgyvendinus į Lietuvą bus pritraukta 65 mln. litų privačių
investicijų ir sukurtos 1086 naujos darbo vietos.

•

Vyriausybė pritarė siūlymui Naujosios Akmenės, Kėdainių, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio
pramoniniuose parkuose steigti laisvąsias ekonomines zonas ir pripažinti jas valstybei svarbiais
ekonominiais projektais. Projektais siekiama pritraukti investicijų, vystyti technologijas ir kurti
naujas darbo vietas.

•

Pasirašytos ir ratifikuotos investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su Indija ir Makedonija,
parafuotos su Tunisu, Turkmėnistanu. Pasirašyta pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos sutartis su Indija, parafuota dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos sutartis su Pakistanu. Suderintos pagrindinės dvišalės
ekonominės sutartys su JAE, Saudo Arabija, Omanu, Kataru, Kuveitu, Maroku, Egiptu, Nigerija,
Pietų Afrikos Respublika, Gana.

•

Suorganizuotos verslo misijos į Kazachstaną, Ukrainą, Azerbaidžaną, Kiniją, Indiją.

Papildomos pastangos reikalingos:
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Kuo daugiau į Lietuvos Respubliką pritraukti užsienio investuotojų. Šiuo metu aktyviai
bendradarbiaujama derybose su Jungtinės Karalystės investuotojais (planuojama pritraukti 3
potencialius projektus), Vokietijos – 4 potencialius projektus, Nyderlandų – 5 potencialius projektus,
Švedijos – 3 potencialius projektus, Suomijos – 6 potencialius projektus, JAV – 3 potencialius
projektus, Kinijos – 2 potencialius projektus. Taip pat vyksta dialogai dėl šių potencialių projektų
įgyvendinimo: K1, Proenviro Energy Corp, Better Place, Fexserv Financial Services, Quantum
Pharmaceuticals, Quality Power Products, Huawei, Nokian Tyres, Camira Fabrics Ltd, Salty
Development, Canyon Europe Ltd.
1.3. Privataus kapitalo pritraukimas į viešąjį sektorių, taip pat į sritis, kuriose iki šiol privatus
kapitalas nevaidino esminio vaidmens (įgyvendinta iš dalies)
•

Parengtos 4 transporto srities ir 6 socialinės infrastruktūros srities viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų galimybių studijos ir partnerystės projektai.

Papildomos pastangos reikalingos:
Paspartinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimą (įgyvendinančios
institucijos: Lietuvos automobilių ir kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Policijos
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo
ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė).
1.4. Išeivijos potencialo naudojimas moderniai ekonomikai kurti
•

2011 m. liepos 4–5 d. Vilniuje surengtas Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas – sudaryta galimybė
užmegzti naudingus verslo ryšius, išnaudoti užsienio Lietuvių patirtį ir ryšių tinklus. Kasmet
organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos forumus, stiprinamas Lietuvos ekonominis matomumas,
taip pat pozityvus Lietuvos piliečių, užsienyje gyvenančių lietuvių ir Lietuvos draugų požiūris į
valstybę ir jos siūlomas galimybes.

•

2011 m. liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje įvyko XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas,
kuriuo siekiama užmegzti naudingus ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų
ir užsienyje gyvenančių kultūros veikėjų. Šių metų tema: stiprios ir konkurencingos valstybės kūryba
– tai mokslo galimybių ir jaunimo iniciatyvų energija, mokslo ir verslo bendradarbiavimo
stiprinimas, lietuviškosios tapatybės išsaugojimas.

1.5. Inovatyvios ekonomikos plėtra (įgyvendinta iš dalies)
•

Siekiant skatinti inovacijų diegimą versle, pagal inovacinių čekių schemą per 2011 m. pasirašytos 88
sutartys (panaudoti 85 inovaciniai čekiai), 2011 metais skirta ir išmokėta – 1 mln. litų.

•

Įgyvendinant klasterių kompetencijos tinklo projektą ir kitas klasterizacijos skatinimo priemones
pritraukti 26 klasterio nariai trijuose naujuose klasteriuose. Iki projektų įgyvendinimo pabaigos į
klasterius numatoma pritraukti 18,99 mln. litų privačių investicijų, šiuo metu – 0,37 mln. litų (2011
m. siekis – 2 mln. lt).

•

Sėkmingai įgyvendinami Švietimo ir mokslo ministerijos administruojami 14 slėnių projektai (per
2011 m. panaudota 165 475 682 Lt). Ūkio ministerija 2011 metais pasirašė 6 slėnių projektų
įgyvendinimo sutartis už 80,3 mln. Lt. Dar 3 slėnių infrastruktūros plėtros projektams Ūkio ministro
įsakymu numatyta skirti iki 18,9 mln. Lt.

•

2011 m. baigti įgyvendinti 3 pagal Bendrąją nacionalinę mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo
bendradarbiavimo programą vykdyti projektai, kurių vertė daugiau nei 19 mln. litų.

•

Tęsiamas bendrų verslo ir mokslinių tyrimų projektų finansavimas pagal Aukštųjų technologijų
plėtros 2011–2013 metų programą, 2011 m. 15 naujų projektų skirta 1,250 mln. Lt valstybės biudžeto
lėšų ir 6 tęstiniams projektams - 1,98 mln. Lt. Taip pat 2011 m. skirta 0,338 mln. Lt valstybės
biudžeto lėšų 4 pramoninės biotechnologijos plėtros projektams įgyvendinti. 1,700 mln. Lt valstybės
biudžeto lėšų skirta 9 tarptautiniams „Eurostars“ programos projektams, 3,330 mln. Lt ES
struktūrinės paramos lėšų – 19 tarptautinių „Eureka“ programos projektų.
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•

Paremtos 105 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą vykdančios įmonės, t. y.
dvigubai daugiau nei 2010 metais (2010 m. – 51 įmonė). Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklai vykdyti sukurtos 44 ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos („Intelektas
LT“ ir „Intelektas LT+“) (2011 metų siekis – 70).

1.6. Verslumo skatinimas ir jaunimo užimtumo didinimas (įgyvendinta iš dalies)
•

Per 2011 metus 96,1 procento jaunų bedarbių, kurie kreipėsi į teritorines darbo biržas, per 4
nedarbo mėnesius buvo pasiūlyta „naujojo starto“ paslauga (darbas, gamybinė praktika,
papildomas mokymas ar kita įdarbinimo skatinimo priemonė) (2011 metų siekis – 88 proc.).

•

Organizuotas studentų verslumo ir darbinės praktikos įgūdžių tobulinimas Nacionalinės studijų
programos remiamuose projektuose, kuriems įgyvendinti skirta 23 mln. litų, iki 2011 m. pabaigos
praktikose dalyvavo 214 studentų (per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį tokių studentų bus
1600).

•

Vykdomi verslumo skatinimo mokymai, kuriuose dalyvavo 638 jaunesni nei 29 metų asmenys,
planuojantys parengti verslo planus ir ketinantys gauti mažuosius kreditus (48 asmenys gavo
mažuosius kreditus).

•

Siekiant didinti bedarbių perkvalifikavimo sistemos veiksmingumą, greičiau ir lanksčiau reaguoti į
darbo rinkos pokyčius, 2011 m. lapkričio 3 d. priimtas Užimtumo rėmimo įstatymo 8, 23 ir 28
straipsnių pakeitimo įstatymas, pagal kurį naujos kvalifikacijos įgijimas tiesiogiai susiejamas su
įdarbinimu.

•

2011 metais parengti pirmieji 5 kontroliniai klausimynai. Kontroliniai klausimynai – tai verslo
priežiūrą atliekančių institucijų dokumentai, pagal kuriuos atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Nuo
2011 m. gruodžio 1 d. kontroliniai klausimynai privalomi priežiūros institucijoms tikrinant nedideles
viešojo maitinimo įmones, nedideles mažmenines prekybos įmones, kirpyklas ir grožio salonus,
autoservisus, statybos įmones ir statybininkus, miškininkystės įmones.

Papildomos pastangos reikalingos:
Numatyti konkrečius veiksmus jaunimo nedarbui mažinti ir užimtumui skatinti bei parengti naujas
iniciatyvas (projektus), kurios būtų finansuojamos iš Europos struktūrinės paramos, pirmiausia iš
Europos socialinio fondo (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
1.7. Transporto sistemos tarptautinis konkurencingumas ir transporto infrastruktūros
modernizavimas (projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas, Rytų–Vakarų transporto koridorius)
(įgyvendinta iš dalies)
•

Įgyvendinamas projektas „Rail Baltica“ – nutiesta europinė vėžė „Rail Baltica“ geležinkelio
linijoje Šeštokai–Mockava (6,2 kilometro). Pasirašyta 15 sutarčių kitiems projekto „Rail Baltica“
geležinkelio ruožams projektuoti ir rangos darbams vykdyti. Sudarytas Rytų–Vakarų transporto
koridoriaus asociacijos sekretoriatas, parengtas ir patvirtintas 2012 m. veiklos planas, sprendžiamas
būstinės klausimas.

•

Plečiant transporto jungtis 2011 metais įgyvendintas tarptautinio krovininio traukinio „Saulė“
projektas. Tai Vakarų Europą su Kinija per Kazachstaną, Rusiją, Baltarusiją ir Lietuvą jungiantis
konteinerių traukinys, tapęs svarbia jungtimi augantiems krovinių srautams iš Tolimųjų Rytų, ypač iš
Kinijos.

•

2011 m. tarptautinio susisiekimo maršrutu – konteineriniu traukiniu „Vikingas“ bendradarbiaujant su
Baltarusija, Ukraina, Turkija ir kitomis valstybėmis vežta 56 003 sąlyginių konteinerių (TEU), t. y.
34,0 proc. daugiau negu 2010 metais (2011 metų siekis – 10 proc.).

•

Įgyvendinti šie transeuropinio transporto tinklo plėtros infrastruktūros projektai:
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-

Rekonstruoti kelio E85 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožai, kurių bendras ilgis 23,23 km. Tiesiamas
Vilniaus miesto pietinis aplinkkelis – 2011 metais atlikti pirmojo pietinio aplinkkelio etapo pirmosios
dalies visi planuoti darbai, kurių vertė 31,5 mln. litų. Užbaigti visi Grigiškių mazgo rekonstrukcijos II
etapo darbai. Jakų žiedinėje sankryžoje 2011 m. atlikti pagrindiniai Kaunas–Palanga 317 m ilgio
estakados statybos darbai. Rekonstruotas E272 transeuropinio tinklo kelio Panevėžys–Šiauliai ruožas
Šiauliai–Radviliškis, 9 km. Rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto privažiuojamieji
automobilių keliai.

•

Pradėta vykdyti Lietuvos valstybinių kelių tiesimo ir priežiūros sistemos reforma – 11 valstybinės
reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių savininko teises ir pareigas nuo 2012 m. sausio 1 d.
vykdys ne Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o Susisiekimo
ministerija.

•

Aktyvių Užsienio reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos
pastangų dėka sparčiausiai iš Baltijos šalių uostų augo nekarinių NATO ISAF krovinių į Afganistaną
per Lietuvą vežimo apimtys.

•

2011 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje vyko ESBO Ministrų Taryba, kurios metu pavyko priimti
svarbius sprendimus ekonominėje ir aplinkosauginėje dimensijoje, jų tarpe ir dėl transporto dialogo
sustiprinimo ESBO regione.
II. FINANSINĖ KONSOLIDACIJA IR EURAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies

2011m. pažanga pagal rodiklius:
1. Valdžios sektoriaus 2011 metų skolos lygis – 38,5 proc. 2011 metų BVP (2011 m. siekis – ne
daugiau kaip 41 proc.).
2. Nuoseklios pastangos įgyvendinant deficito mažinimo priemones davė teigiamų rezultatų: valdžios
sektoriaus deficitas nuo 9,5 proc. BVP 2009 metais išankstiniais duomenimis sumažėjo iki 5,5 proc.
BVP 2011 metais, 2012 metais planuojama 3 proc. BVP (2011 m. siekis – 5,8 proc.).
3. Pagal apyskaitinius duomenis 2011 metais (lyginant su 2010 m.) valdymo išlaidos padidėjo 3,7 proc.,
tačiau šis rodiklis neatspindi realios dinamikos, nes analizuojant asignavimo valdytojų pateiktus
duomenis nustatyta, kad asignavimų valdytojai dėl patikslintos skaičiavimo metodikos bei
struktūrinių pertvarkymų valdymo išlaidoms priskyrė savo pavaldžių įstaigų ir kt. subjektų
išlaikymui skirtas lėšas, kurias ankstesniais metais rodė kitoje funkcijų klasifikacijos grupėje.
4. Savivaldybių biudžetų kreditorinis įsiskolinimas 2011 m. gruodžio 1 d.– 360,8 mln. litų, t. y. 20 mln.
litų arba 5,5 procento mažesnis, palyginti su 2011 m. sausio 1 d. buvusiu įsiskolinimu (380,8 mln.
litų) (2011 m. siekis – 30 proc.).
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
2.1. Valstybės lėšų naudojimo racionalizavimas įgyvendinant struktūrines švietimo, sveikatos
apsaugos ir socialinės apsaugos reformas, efektyvus turto valdymas (įgyvendinta iš dalies)
•

Atlikti parengiamieji darbai asmens sveikatos priežiūros aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų
apmokėjimui pagal giminingų diagnozių grupių (DRG) sistemą ir atliktas asmens sveikatos
priežiūros įstaigų pajamų modeliavimas bei vertinimas. Pritarus Privalomojo sveikatos draudimo
tarybai, nuo 2012 m. sausio 1 d. aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimui pradedamas
taikyti DRG metodas bei priemonės, užtikrinančios sklandų perėjimą prie naujos apmokėjimo
sistemos.
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2.2. Teisės aktų, sudarančių sąlygas 2012 metais pradėti planuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto politiką pagal reformuotą biudžeto valdymo ir vykdymo sistemą,
užtikrinančią biudžeto politikos skaidrumą ir krizių prevenciją, parengimas (neįgyvendinta)
•

Vyriausybė 2011 m. gegužės 25 d. pritarė Finansų ministerijos parengtai Lietuvos Respublikos
valstybės iždo atsargų sunkmečiui įstatymo koncepcijai. Priėmus šį sprendimą bus teikiami susiję
įstatymų projektai, kurie įpareigos kaupti valstybės iždo atsargas, skirtas sunkmečiui, o sukauptas
lėšas investuoti.

Papildomos pastangos reikalingos:
Siekiant reformuoti valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo sistemą, Vyriausybė turi Seimui pateikti
šiuos projektus: Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos investicijų įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos valstybės iždo atsargų sunkmečiui įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto privatizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo, Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio
(stabilizavimo) fondo panaikinimo“ (Finansų ministerija).
2.3. Mokesčių administravimo gerinimas, šešėlinės ekonomikos masto mažinimas ir skatinimas
sąžiningai mokėti mokesčius (įgyvendinta)
•

Dėl Vyriausybės tęsiamos kovos su šešėline ekonomika ir kontrabanda, bei atsigaunančio vartojimo
per 2011 metus akcizo už tabako gaminius įplaukos į valstybės biudžetą padidėjo 16,2 procento, 11,5
procento daugiau surinkta akcizų už dyzeliną, 3,1 procento padidėjo akcizų už alkoholį ir
alkoholinius gėrimus surinkimas, palyginti su 2010 metais. Iš viso akcizo mokesčio surinkta 141,7
mln. litų pajamų, arba 4,7 procento daugiau nei per 2010 metus.

•

2011 metais nelegali tabako gaminių rinkos dalis sumažėjo 12,2 procentais, palyginti su 2010
metais (Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos duomenimis) (2010 m. siekis – sumažėjimas 10
proc.).

•

Per 2011 metus Valstybinė mokesčių inspekcija teisėsaugos institucijoms perdavė medžiagas 59
atvejų (83 gyventojų, iš jų 19 valstybės tarnautojų ir jų sutuoktinių) dėl galbūt neteisėto praturtėjimo.
Per 2011 m. VMI atliko daugiau kaip 570 valstybės tarnautojų ir jų sutuoktinių kontrolės procedūrų.

•

Pateikti siūlymai apriboti grynųjų pinigų apyvartą. Vyriausybė pateikė Seimui Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma rizikos grupei
priklausantiems mokesčių mokėtojams laikinai (iki vienų metų) atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais
(pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija galėtų taikyti šiuos apribojimus įmonei, kuri buvo
bausta už apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, darbo užmokesčio mokėjimą vokeliuose,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimą ir kitus pažeidimus). Be to, siūloma nustatyti
prievolę Lietuvos gyventojams informuoti mokesčių administratorių apie reikšmingus, didesnius kaip
50 000 litų atsiskaitymus grynaisiais pinigais.

•

Siekiant efektyviai kovoti su akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia apyvarta bei mažinti prielaidas
korupcijai, 2011 m. rotacija (perkėlimas į kitas lygiavertes pareigas) buvo taikyta 54 Valstybės sienos
apsaugos tarnybos pareigūnams: 3 rinktinių ir 9 užkardų vadams bei 42 kitiems užkardose
dirbantiems pareigūnams.

•

2011 m. buvo vykdoma aktyvi ir muitinės postų pareigūnų atlikimo vietos keitimai. Per šiuos metus
atlikti 1 580 posto pareigūnų pareigų atlikimo vietos keitimai.

•

Pasiūlytos ir pradėtos taikyti kovos su nelegaliu darbu papildomos priemonės. Valstybinė darbo
inspekcija 5 didžiausiuose miestuose įsteigė nuolatines nelegalaus darbo kontrolės grupes, siekdama
nustatyti nelegalaus įsidarbinimo atvejus.

•

Tikrinimai, per kuriuos nustatyta nelegaliai dirbančių asmenų, taip pat kitų darbo teisės aktų
pažeidimų, sudarė 65,2 procento visų nelegalaus darbo tikrinimų. Nustatyta 2,1 karto daugiau
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neteisėtai dirbančių asmenų negu per 2010 metus (atitinkamai 1 823 ir 854 asmenys), o atvejų, kai
buvo nustatyti neteisėtai dirbę asmenys, užfiksuota 2,5 karto daugiau negu per 2010 metus
(atitinkamai 1080 ir 429 atvejai).
•

2011 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje baigta 110 ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų
veikų, atskleistų operatyviniais veiksmais. Šių tyrimų metu buvo nustatyta 26,85 mln. litų nuslėptų
mokesčių, t. y. 62,5 procento daugiau nei 2010 m.

•

Deklaruotų pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio nepriemokų dalis sudarė 2,57
procento visų deklaruotų pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio sumų (2011 metų
siekis – neviršyti 8 procentų).

•

Parengtas ir Seimui pateiktas pasiūlymas sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą
praturtėjimą tais atvejais, kai iš neteisėtų pajamų įgyjamas itin didelės vertės turtas, t. y. turtas,
kurio vertė viršija 7500 MGL – Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

•

Siekiant užkardyti nelegalių lėšų judėjimą, nustatytas grynųjų pinigų, gabenamų į kitas Europos
Sąjungos šalis iš Lietuvos Respublikos ir į ją, kontrolės mechanizmas – nuo 2011 m. liepos 1 d.
įsigaliojo Seimui pateikti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriais nustatytas reikalavimas deklaruoti per
Lietuvos Respublikos sieną gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 000
eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Papildomos pastangos reikalingos:
Paspartinti projektų, susijusių su sustiprinta kova su akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia
apyvarta, parengimą ir pateikimą Vyriausybei (Teisingumo ministerija).
III. ENERGETIKA
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
2011m. pažanga pagal rodiklius:
Vykdyta elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių pertvarka pagal ES Trečiojo
energetikos paketo nuostatas: baigtas formuoti elektros gamybos blokas, priimti Gamtinių dujų
įstatymo pakeitimai, numatantys atskirti dujų tiekimo ir dujų perdavimo veiklas, sukurti dujų biržą,
sustiprinti rinkos reguliuotojo galias.
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
3.1. Naujos atominės elektrinės Lietuvoje projekto įgyvendinimas (įgyvendinta iš dalies)
•

Atrinktas naujosios Visagino atominės elektrinės (VAE) strateginis investuotojas – „Hitachi Ltd“.
2011 m. gruodžio 23 d. su strateginiu investuotoju „Hitachi“ pasirašytas susitarimas dėl esminių
VAE Koncesijos sutarties sąlygų, kuris apibrėžia pagrindinius principus, pagal kuriuos kartu su
regioniniais partneriais bus baigiama rengti Koncesijos sutartis.

•

Užbaigti VAE Koncesijos sutarties parengiamieji darbai (išanalizuotos statybos aikštelių sąlygos,
suplanuotas pasirinktos technologijos licencijavimo etapas, įvertinti su projektavimu susiję aspektai,
atliktas detalus statybos etapo bei esamos infrastruktūros integravimo planavimas bei kiti Koncesijos
sutarties parengimui būtini darbai).

•

Parengtas nacionalinio lygmens Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir
didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos Visagino atominės elektrinės statybai,
specialusis planas.

•

Remiantis Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) sutartimi, Europos Komisijai
oficialiai pateiktas Visagino atominės elektrinės projekto planas.
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•

Kaip projekto inžinierius prie VAE projekto vykdytojų prisijungė ir branduolinės energetikos
sektoriaus lyderė pasaulyje „Exelon Nuclear Partners, LLC“, didžiausios JAV elektros energetikos
infrastruktūros kompanijos „Exelon“ dukterinė įmonė.

Papildomos pastangos reikalingos:
Pasirašyti Koncesijos sutartį dėl atominės elektrinės statybos su bendrove „Hitachi Ltd“.
3.2. Elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių pertvarka pagal Europos Sąjungos Trečiojo
energetikos paketo nuostatas (įgyvendinta)
•

Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką, baigtas formuoti Lietuvos elektros
blokas – reorganizuotos ir sujungtos akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ (su filialais
hidroelektrine, Kruonio hidroakumuliacine elektrine) ir „Lietuvos elektrinė“ į vieną
„Lietuvos energija, AB“. Įgyvendinant Lietuvos elektros gamybos bloko reorganizaciją,
metų I pusmetį buvo sutaupyta 14 mln. litų.

•

Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių
gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planą (Vyriausybės 2011 m. spalio 28
d. nutarimas Nr. 1239). 2011 m. birželio 30 d. priimti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo
pakeitimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo įgyvendinimo įstatymas.

•

2011 m. gruodžio 22 d. priimtas Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo detaliau
reglamentuojama energetikos sektoriaus plėtros ir reguliavimo klausimai, energetikos sektoriaus
dalyvių teisės detalizuojant skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką ir atsakomybę, efektyvaus energijos ir
energijos išteklių vartojimo pagrindinės kryptys.

gamybos
– Kauno
įmonę –
per 2011

3.3. Elektros jungčių su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“) projektų įgyvendinimas
(įgyvendinta iš dalies)
•

Patvirtintas 400 kV elektros perdavimo oro linijos „Alytaus transformatorių pastotė–Lenkijos
Respublikos siena“ statybos specialusis planas ir patvirtintas Alytaus pastotės išplėtimo detalusis
planas. Vykdomi tarptautiniai viešieji pirkimai dėl 400 kV elektros perdavimo oro linijos techninio
projekto rengimo ir 330 kV Alytaus pastotės skirstyklos rekonstrukcijos ir išplėtimo techninio
projekto parengimo.

•

Baigtos elektros jungties su Švedija („NordBalt“) specialaus plano viešinimo, derinimo ir tikrinimo
procedūros ir parengti „NordBalt“ jungties specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai.
Pabaigus bandymus, Švedijoje pradėta jungties jūrinio kabelio gamyba. Suderinta ir pasirašyta
sutartis dėl elektros jungties „NordBalt“ sankirtos su dujotiekiu „Nordstream“.

3.4. Alternatyvaus apsirūpinimo gamtinėmis dujomis projektų įgyvendinimas (įgyvendinta)
•

Vykdyti suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybos parengiamieji darbai. Paskelbtas
tarptautinis konkursas dėl terminalo plaukiojančiosios saugyklos su dujinimo įrenginiu (FSRU)
pirkimo. (2012 m. kovo 2 d. AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė plaukiojančios suskystintų gamtinių dujų
saugyklos su dujinimo įrenginiu išperkamosios nuomos sutartį su laivo-saugyklos gamintoja,
kompanija „Hoegh LNG“).

•

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
Parengtas ir patvirtintas SGD importo terminalo plėtros planas, taip pat atliktas plėtros plano
strateginių pasekmių aplinkai vertinimas. Išduotos SGD terminalo planavimo sąlygos susijusios
infrastruktūros ir dujotiekio specialiajam planui rengti.

•

Pasistūmėta įgyvendinant Lenkijos–Lietuvos dujų jungties projektą – parengta verslo aplinkos
analizės ataskaita dėl šios dujų jungties projekto (galimybių studijos pirmasis etapas). Atsižvelgiant į
ataskaitos išvadas, planuojami Lenkijos–Lietuvos dujų jungties galimybių studijos antrojo etapo
darbai (galimybių studija).

3.5. Energijos taupymas (įgyvendinta iš dalies)
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•

Parengtas ir Europos Komisijai pateiktas Antrasis energijos efektyvumo veiksmų planas.

•

Patvirtinta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos nauja redakcija ir sukurtas
naujas šios programos finansavimo mechanizmas, pagal kurį Valstybės parama daugiabučiams
namams atnaujinti siekia iki 50 procentų. Per 2011 metus atnaujinti 85 daugiabučiai, iš kurių net 81
daugiabutis namas modernizuotas kompleksiškai, apšiltinant išorės sienas. (2011 m. modernizuota
daugiabučių namų 9 proc. daugiau negu 2010 m.). Šiuose daugiabučiuose namuose iš viso per 2011
metus sutaupyta apie 19,2 GWh šilumos energijos (planuota 16 GWh).

3.6. Energetinio saugumo klausimo aktualizavimas Europos Sąjungoje, NATO, ESBO (įgyvendinta)
•

Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos partnerių pastangomis Europos Sąjungos vadovų lygmeniu
pasiektas įsipareigojimas iki 2015 metų panaikinti energetines salas. 2014–2020 metais ES šalims
planuojama skirti virš 9 mlrd. eurų transeuropinei infrastruktūrai plėtoti, siekiant sukurti trūkstamas
pagrindinių Europos energetikos tinklų jungtis.

•

Įsteigtas Energetinio saugumo centras prie Užsienio reikalų ministerijos, pradėta NATO
kompetencijos centro akreditacijos procedūra: pradėtos formalios konsultacijos dėl akreditacijos,
parengta ir pateikta NATO energetinio saugumo kompetencijų centro koncepcija Vyriausiajam
NATO transformacijos vadui. Energetinio saugumo centro veikla buvo pristatyta 25 tarptautiniuose
(dvišaliuose ir daugiašaliuose) renginiuose, pasirašytos 4 nacionalinės ir tarptautinės
bendradarbiavimo sutartys, parengta 12 informacinių biuletenių lietuvių ir anglų kalbomis.
IV. MODERNUS VALSTYBĖS VALDYMAS SIEKIANT NAUJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies

2011m. pažanga pagal rodiklius:
1. Vyriausybėje įdiegta elektroninio pasirašymo sistema. Ministrų kabinetas teisės aktus pasirašo
elektroniniu parašu. Įdiegusi Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinę sistemą, Lietuva
įsijungė į šioje srityje pirmaujančių ES valstybių gretas. Kaimyninių valstybių – Latvijos ir Lenkijos
vyriausybės kol kas elektroninio parašo nenaudoja. Vyriausybės elektroninio pasirašymo sistema
ELPAS tapo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2011“ laimėtoja Inovatyvaus produkto
kategorijoje.
2. 2011 metais daugiau kaip pusė (51 proc.) valstybės registrų paslaugų teikiama elektroniniu būdu
(2011 m. siekis – 45 proc.).
3. Nuosekliai įgyvendinant Vaistų prieinamumo gerinimo ir jų kainų mažinimo priemonių planą,
pakeitus kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų apskaičiavimo tvarką, kompensuojamųjų vaistų
išrašymo tvarką ir įdiegus vaistinėse monitorius, faktinė vidutinė priemoka už kompensuojamąjį
receptą sumažėjo nuo 18,8 litų iki 13,2 litų (2011 m. siekis – 14 Lt).
4. ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuota sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, teikiamos
kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, jų skaičius 2011 m. išaugo iki 473 000
(2011 m. siekis – 230 000).
5. 2011 metų gruodžio 1 dienai veiklos kokybės išorės auditas atliktas 26,3 proc. bendrojo lavinimo
mokyklose (2011 m. siekis – 25 proc.).
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
4.1. Lengvai prieinamos ir kiekvienam žmogui suprantamos informacijos apie paslaugas
užtikrinimas, paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas naudojant informacines
ir ryšių technologijas (įgyvendinta)
•

Parengta ir vaistinėse įdiegta kompiuterinė programa, leidžianti gyventojams kompiuterio
monitoriaus ekrane peržiūrėti visų nereceptinių ir receptinių vaistinių preparatų didžiausias kainas ir
pasirinkti pageidaujamą vaistą. Programa, kuria vaistinės gali naudotis nemokamai, paskelbta
Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje www.sam.lt.
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•

Įsteigti 2 elektroninių paslaugų išoriniai portalai EDBirža, skirti gyventojams ir verslui – sudarytos
galimybės klientams pasinaudoti šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis, ieškant
tinkamo darbo arba darbuotojų. Naujuose portaluose EDBirža apsilankė 12 000 vartotojų, kurie
ieškojo darbo arba darbuotojų.

•

Nuo 2011 metų Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtinus galimybę greitai ir patogiai
sumokėti pusę minimalios baudos už padarytą administracinį teisės pažeidimą, teismuose trumpėja
eilės. Per 2011 metus pirmosios instancijos teismai sulaukė beveik 11 procentų mažiau
administracinių teisės pažeidimų bylų, o antrosios instancijos teismai – beveik 20 procentų mažiau
bylų lyginant su 2010 metais.

•

2011 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos pagal kurias
procesiniai dokumentai skelbiami specialiame interneto tinklapyje (Nacionalinės teismų
administracijos interneto svetainės http://www.teismai.lt/ skiltyje „Teismų pranešimai“). Taip pat
numatyta, kad nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas teismas visus procesinius dokumentus įteikia tik
elektroniniu paštu, faksu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

•

Lietuvos automobilių kelių direkcijoje naujai įdiegta informacijos sistema, padėsianti vairuotojams
planuoti kelionės maršrutą ir taupyti laiką. Visa ši informacija skelbiama Eismo informacijos centro
interneto svetainėje www.eismoinfo.lt.

•

Valstybės įmonių (VVĮ) indėlis į šalies biudžetą didėja, o informacija apie jų veiklą perkeliama į
elektroninę erdvę. Tinklalapyje - www.vvi.ukmin.lt., pristatoma ne tik reforma – jos tikslai, kryptys,
atsakingos institucijos ir kitų šalių praktika – bet ir sudaryta galimybė susipažinti su visomis VVĮ –
analizuoti jų finansinius ir veiklos rodiklius, gauti informaciją apie strateginius ir visuomeninius
projektus ir kita.

•

Vyriausybė patvirtino tvarką, kaip ir kur interneto svetainėse turi būti skelbiama ūkio subjektams
aktuali informacija. Verslo priežiūros institucijų interneto svetainėse – aiški informacija verslui.

•

Nuo 2012 m. liepos 1 d., Hipotekos registrui duomenys bus teikiami tik elektroniniu būdu ir
įregistruojami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Per 2011 metus sutartis dėl duomenų teikimo
Hipotekos registrui elektroniniu būdu pasirašė 42 notarai, t. y. 16 procentų visų notarų (2011 metų IV
ketvirtį planuota – 65 procentai).

•

2011 metais, patobulinus 2010 m. įdiegtos elektroninės paslaugos „Konsulinė registracija“ teikimą eValdžios portale, 25 procentais padidėjo jos naudojimas.

•

Įdiegta ir įteisinta galimybė kurti elektroninius dokumentus Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei šiuos dokumentus siųsti į Lietuvos valstybės archyvus.

•

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. pradėjo veikti policijos elektroninių paslaugų portalas www.epolicija.lt.
Gyventojai nuo šiol turi galimybes elektroninėmis priemonėmis pranešti policijai apie nusikaltimus ir
kitus teisės pažeidimus bei operatyviai gauti informaciją apie jų pranešimų nagrinėjimo eigą.

Papildomos pastangos reikalingos:
Paspartinti aplinkosaugos leidimų informacinę sistemos įgyvendinimą. Įdiegus šią sistemą,
elektroniniu būdu bus išduodami 17 rūšių aplinkosaugos leidimai (mėgėjiškos žūklės leidimas,
leidimas kirsti mišką, leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir
gaminius iš jų, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ir kt.).
4.2. Administravimo paslaugų efektyvumo didinimas ir visuotinis vieno langelio principo taikymas
(įgyvendinta iš dalies)
•

Į elektroninę erdvę 2011 metais perkelta 69,1 procentai pagrindinių elektroninių viešųjų ir (ar)
administracinių paslaugų (2011 m. siekis – 75 proc.). Perkeltos naujos visiškai interaktyvios
(vartotojui suteikiama galimybė dalyvauti visame viešosios ar administracinės paslaugos teikimo
procese per interneto svetainę) paslaugos: „Darbo paieška: užimtumo centrų paslaugos“ (4 lygis),
„Naujos įmonės registravimas“ (4 lygis).
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•

Siekiant pagerinti teikiamų konsulinių ir bendrųjų paslaugų kokybę, Užsienio reikalų ministerijoje
įsteigta ir sėkmingai veikia nuolatinė 24 val. per parą ir 7 d. per savaitę pagalbos linija, kuria jau
kreipėsi daugiau kaip 15 tūkst. piliečių.

4.3. Valstybės valdymo sistemos modernizavimas – už rezultatus atsakingos ir atskaitingos
valstybės tarnybos kūrimas ir rengimasis 2013 metais pirmininkauti Europos Sąjungos
Tarybai (įgyvendinta)
•

Vyriausybė 2011 m. lapkričio 23 nutarimu Nr. 1351 patvirtino Valstybės pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ projektą, kuris pateiktas tvirtinti Seimui.

•

2011 m. birželio 15 d. Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos (įskaitant statutinę valstybės tarnybą)
tobulinimo gairėms.

•

Vyriausybė patvirtino Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo
pakeitimus, kuriais patobulinta valstybės tarnautojų atrankos tvarka, bus taikomi pažangesni atrankos
metodai – minimalizuojamas teisės aktų žinojimo tikrinimas ir žymiai didesnis dėmesys bus skirtas
bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų patikrinimui.

•

Vyriausybė pritarė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais
tarpinstituciniam 2012−2014 metų veiklos planui (Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. pasitarimo
protokolinis sprendimas – Nr. 48).

•

Vyriausybės patvirtino 10 įstatymų pakeitimų paketą leisiantį pertvarkyti valstybei priklausančio
nekilnojamojo turto valdymą. Pasiūlymų esmė – sudaryti sąlygas centralizuotam valstybės
nekilnojamojo turto valdymui įdiegti. 2012 m. planuojamas nekilnojamo turto valdymas
perduodamas į vienas rankas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (CTV), kuris būtų
steigiamas sujungiant Valstybės turto fondą ir Turto banką.

•

Vyriausybė patvirtino Viešojo valdymo tobulinimo 2012−2020 metų programą (Vyriausybės 201202-07 nutarimas Nr.171).

4.4. Struktūrinė sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos sričių pertvarka siekiant
geresnės paslaugų kokybės (įgyvendinta iš dalies)
•

Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo
priemonių planas (Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 684).

•

Reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyriai (vietoj 47 skyrių
liko 10 skyrių, turinčių juridinio asmens statusą).

•

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos laikino nedarbingumo pažymėjimų elektroninė
sistema pateko tarp 15 geriausių Europos Sąjungos viešojo administravimo projektų.

•

Vyriausybė pritarė pensijų kaupimo sistemos tobulinimui ir pateikė Seimui susijusius teisės aktų
projektus.

•

Visos 26 valstybinės aukštosios mokyklos pertvarkytos į viešąsias įstaigas.

•

Skatinant mokyklas tobulėti, siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų,
per 2011 metus 111 mokyklų atliktas veiklos kokybės išorės auditas.

•

Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Anykščių rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybėse
įgyvendinamas neformaliojo ugdymo krepšelio bandomasis projektas.

•

Vadovaujantis paslaugų pirkimo kriterijais, daugiau kaip iš 20 šalies ligoninių skyrių Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neperkamos stacionarinės (chirurgijos, akušerijos,
ginekologijos, nėštumo patologijos, ortopedijos-traumatologijos ir kt.) paslaugos.

•

Įteisintas mokėjimas šeimos gydytojams už praktikoje taikomus gerus darbo rodiklius, susijusius su
sergančiųjų lėtinėmis ligomis siuntimu konsultuotis ir gydytis stacionare.
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•

Suteikiant galimybę psichikos ligomis sergantiems asmenims gauti slaugos paslaugas, išplėsta
slaugos paslaugų, teikiamų pacientų namuose, apimtis − pakeisti slaugos paslaugų ambulatorinėse
asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimai.

Papildomos pastangos reikalingos:
Pateikti Vyriausybei patvirtinti Nacionalinių mokinių pasiekimo tyrimo programą (Švietimo ir
mokslo ministerija).
V. KOVA SU KORUPCIJA
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
2011m. pažanga pagal rodiklius:
1. 2011 metais Vyriausybė pradėjo įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas prevencines priemones.
Tačiau kova su korupcija turi būti gerokai veiksmingesnė. „Transparency International“ duomenimis,
pagal korupcijos suvokimo indeksą 2011 m. Lietuvai buvo skirta 4,8 balo (2010 m. – 5 balai).
2. Mažėja korupcijos apraiškų vykdant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių pirkimus sveikatos priežiūros įstaigose, daugėja pirkimų per centrinę perkančiąją
organizaciją. 2011 m. pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją vykdė 21 perkančioji
organizacija, vaistinių preparatų nupirkta už 83 228 707,98 lito, t. y. 48,3 proc. visos šių įstaigų
vaistams įsigyti išleistos sumos (2011 m. siekis – 10 proc.).
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
5.1. Priimamų teisinių sprendimų, viešųjų finansų naudojimo viešumo, valstybės turto valdymo
skaidrumo ir efektyvumo didinimas. Priemonių labiausiai korupcijos pažeistose srityse –
sveikatos priežiūros įstaigose, viešųjų pirkimų, teritorijų planavimo, statybų reglamentavimo
srityse ir policijoje – įgyvendinimas (ypač daug dėmesio skirti policijos pareigūnų vykdomai
eismo priežiūros veiklai) (įgyvendinta iš dalies)
•

Siekiant panaikinti prielaidas iš pacientų neteisėtai reikalauti priemokų už vaistus ar medicinos
pagalbos priemones, 2011 metais patvirtinti 6 iš 8 planuojamų ligų ambulatorinio gydymo tvarkos
aprašai (protokolai), kuriuose nustatyti tikslūs ištyrimo ir gydymo reikalavimai (epilepsijos; krūties
piktybinių navikų; dializuojamų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas; lėtinės
obstrukcinės plaučių ligos; prostatos piktybinių navikų; bronchinės astmos).

•

2011 metų rugpjūtį Policijos departamente įsteigta Imuniteto valdyba. Pagrindinis jos uždavinys −
organizuoti, įgyvendinti ir koordinuoti policijos darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą. Nuo įsteigimo, Imuniteto valdyboje pradėti 5
ikiteisminiai tyrimai dėl 11 policijos pareigūnų galbūt padariusių korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas. Taip pat atlikti 64 tyrimai dėl gyventojų skunduose, žiniasklaidoje pateiktos, ar iš kitų
šaltinių gautos informacijos apie galimus šalies policijos pareigūnų tarnybinius nusižengimus ar
tarnybinės etikos pažeidimus.

Papildomos pastangos reikalingos:
Kuo skubiau Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo atitinkamų straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, įteisinantį neplaninius tikrinimus vaistinėse ir didmeninėse
vaistų platinimo įmonėse, kurios sudarys sąlygas nuolat periodiškai kontroliuoti, kaip laikomasi
nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros reikalavimų ir užtikrinantis šių reikalavimų
pažeidimų prevenciją (Sveikatos apsaugos ministerija).
5.2. Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) Lietuvos Respublikai numatytų
rekomendacijų įgyvendinimas (įgyvendinta iš dalies)
•

Seimui ratifikavus Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomą protokolą bus
įgyvendinta 100 proc. numatytų Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO)
rekomendacijų.
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VI. ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
2011m. pažanga pagal rodiklius:
1. Sumažėjo socialinės rizikos šeimų – 3 procentais (2011 m. – socialinės rizikos šeimų 10 598; 2010
m. – 10 904) (2011 m. siekis – 3 proc.).
2. 2011 m. likusių be tėvų globos vaikų skaičius lyginant su 2010 m išaugo 6,3 proc. (2011 m.– 2280;
2010 m. – 2145) (2011 m. siekis – mažėjimas 1 proc.).
Prioritetinių krypčių įgyvendinimo pokyčiai:
6.1. Teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą formavimas, socialinės rizikos šeimų atsiradimo
prevencija ir be priežiūros paliktų vaikų integracijos į šeimos aplinką skatinimas (įgyvendinta iš
dalies)
•

Padaugėjo šeimų (36 proc.), tiesiogiai dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos
gerovės srityje, projektuose (2011 m. dalyvavo 3 400 šeimų; 2010 metais – 2 500).

•

Per 2011 m. parengti 295 būsimieji globėjai ir 176 būsimieji įtėviai, iš viso 471 asmuo (2010 m. –
250). Naujų globėjų (rūpintojų) skaičius išaugo 1,9 karto.

6.2. Šeimai palankios darbo aplinkos stiprinimas (darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas,
įmonių socialinė atsakomybė ir panašiai) (įgyvendinta)
•

Per 2011 metus 3748 dirbantys ir bedarbiai, kurie susiduria su šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo problemomis, dalyvavo mokymuose ir seminaruose, tarp jų bedarbių buvo 1361. Iš viso
nuo priemonės įgyvendinimo pradžios – 2009 m. rugpjūčio mėn. mokymuose ir seminaruose
dalyvavo 4 691 asmuo.

6.3. Paslaugų šeimai plėtra ir prieinamumas (esamuose paslaugų tinkluose nustatytos paslaugos
šeimai) (įgyvendinta)
•

2011 m. toliau buvo finansuojami vaikų dienos centrai, kuriuose teikiamos nestacionarios dienos
socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams. Šiam tikslui iš valstybės biudžeto 2011
m. buvo skirta 7 382,7 tūkst. litų ir iš dalies finansuoti 176 projektai. Vaikų dienos centrų teikiamas
paslaugas gavo 5 165 vaikai ir 3 406 jų šeimos nariai. Tai 365 vaikais daugiau negu 2010 metais.
Vaikų dienos centruose buvo dirbama su 32,1 procento socialinės rizikos šeimų.

•

2011 m. taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principus paremta apie 400
ikimokyklinio ugdymo grupių, o ikimokyklinio ugdymo programose dalyvaujančių vaikų skaičius,
palyginti su 2010 metais, padidėjo daugiau kaip 6000.

6.4. Šeimos verslų skatinimas (neįgyvendinta)
•

Mažųjų bendrijų įstatymo projektas ir su juo susijusių 16 įstatymų pakeitimų projektai pateikti
Lietuvos Respublikos Seimui. Mažoji bendrija – nauja juridinio asmens teisinė forma, skirta
smulkiajam verslui, nereikalaujančiam didelių pradinių investicijų. Mažąją bendriją aktualiausia būtų
steigti žmonėms, siekiantiems kurti šeimos verslą, taip pat tiems, kurie vienas kitą gerai pažįsta ir
kurie kartu siekia dalyvauti įmonės valdyme.

Papildomos pastangos reikalingos:
Parengti atitinkamus teisės aktus, susijusius su šeimos verslo skatinimu.
____________________

13

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO I–IV KETVIRČIŲ PAŽANGOS LENTELĖ
I. MODERNIOS EKONOMIKOS KŪRIMAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – padėti tvarios ilgalaikės plėtros pagrindus – kurti modernią ir didesnės pridėtinės vertės ekonomiką, pritraukti tiesiogines užsienio investicijas,
veiksmingai ir skaidriai valdyti išteklius, skatinti visuomenės verslumą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas.
2011 metų rodikliai:
1. Žinių ekonomikos indeksas (Pasaulio bankas – Lietuva 2009 metais 31 vietoje iš 146, siekiamas 2030 metų rezultatas – ne žemesnė kaip 20 vieta): 2011 metais
– 30*, 2012 metais – 28*, 2013 metais – 25 vieta*. Indeksas skaičiuojamas kas kelerius metus, šiuo metu galioja 2012 metų pradžioje paskelbti 2011 metų duomenys –
Lietuva 32 vietoje (indeksas 7,8). Pažymėtina, kad naujai paskelbti indeksai buvo skaičiuojami pagal pakeistą metodiką, pagal kurią perskaičiuoti tik kai kurie ankstesnių
metų duomenys ir palyginti galima tik su 2000 metų duomenimis – indeksas 7,25, 34 vieta. Nuo 2000 metų Lietuva pakilo 2 pozicijomis, o rodiklį pagerino 0,55 punkto.
Visų žinių ekonomikos indekso sudedamųjų dalių – verslui palankios aplinkos, inovatyvumo, švietimo, informacinių ir ryšių technologijų indeksai pagerėjo, tačiau
silpniausia grandimi yra inovatyvumo indeksas, kurio reikšmė 2012 metais Lietuvoje yra 6,82.
2. Pasaulio konkurencingumo indeksas (Pasaulio ekonomikos forumas – Lietuva 2009 metais 47 vietoje iš 139, siekiamas 2030 metų rezultatas – ne žemesnė kaip
25 vieta): 2011 metais – 41*, 2012 metais – 40*, 2013 metais – 38 vieta* (*Prognozė reikalauja išsamesnės ekonominės analizės). Pasaulio ekonomikos forumo
paskelbtoje 2011–2012 metų konkurencingumo ataskaitoje 2011 metais Lietuva paskelbta 44 konkurencingiausia šalimi tarp 142 pasaulio valstybių. Lietuva pakilo 3
pozicijomis, o per pastaruosius 2 metus šalies konkurencingumo rodiklis pakilo 9 pozicijomis.
3. Verslo aplinkos indeksas. Lietuvos vieta tarp geriausių pasaulio valstybių pagal verslo sąlygas (Pasaulio banko „Doing Business“ tyrimas – Lietuva 2009 metais
26 vietoje iš 183): 2010–2011 metais – 20, 2012–2013 metais – 15 vietoje. Pasaulio banko „Doing Business“ tyrimo duomenimis, Lietuva bendrame pasaulio šalių
reitinge užima 27 poziciją iš 183. Lietuvos reitingas nusmuko dėl skaičiavimo pokyčių, pripažintos ne visos Lietuvoje vykdytos reformos ir panašiai.
4. Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas (Europos Komisija – Lietuvos 2009 metų indeksas – 0,31): 2011 metų – 0,32, 2012 metų – 0,35**, 2013 metų – 0,37**
(**ar rodiklis bus pasiektas, priklausys nuo to, ar bus skirti reikiami nacionaliniai asignavimai inovatyvios ekonomikos plėtros prioritetui). 2011 m. Lietuvos suminis
inovatyvumo indeksas (pagal pasikeitusią metodiką) siekė 0,255.
5. Išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (viešojo ir verslo sektorių), BVP procentais: 2011 metais – 1,212 procento, 2012 metais – 1,312
procento, 2013 metais – 1,612 procento. 2011 metų metinį rodiklį Lietuvos statistikos departamentas skelbs 2012 metų spalį, 2010 metais išlaidos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbams (MTEP) sudarė 0,79 proc. BVP. Per metus MTEP finansavimas verslo lėšomis išaugo 13,2 procento, tačiau 13 proentų. sumažėjo MTEP
projektų finansavimas biudžeto lėšomis.
6. Tiesioginių užsienio investicijų didinimas: 2010–2011 metais – 10 procentų, 2012–2013 metais – 20 procentų. Remiantis oficialiais išankstiniais Lietuvos
statistikos departamento ir Lietuvos banko duomenimis, 2011 m. rugsėjo 30 d. sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) Lietuvoje sudarė 37 063,8 mln.
litų (10 734,4 mln. eurų). Per metus, palyginti su 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, sukauptosios TUI Lietuvoje padidėjo 8,4 procentinio punkto ir sudarė 34 190,2 mln.
litų (9 902,2 mln. eurų). Galutiniai 2011 metų duomenys bus paskelbti 2012 metų balandį.
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7. Globalus verslumo indeksas (George Mason University). Lietuvos kol kas nėra tarp 64 vertinamų valstybių. Latvija tarp jų 31. 2011 metais – Lietuva tarp
vertinamų valstybių, 2012 metais 2 pozicijomis aukščiau nei 2011 metais, 2013 metais 2 pozicijomis aukščiau nei 2012 metais*. 2011 metų rugsėjį buvo atliktas verslumo
tyrimas taikant Global Entrepreneurship Monitor konsorciumo metodiką. Globalus verslumo ir vystymo indeksas bus apskaičiuotas 2012 metų viduryje – tada paaiškės,
kokią vietą Lietuva užima tarp tyrime dalyvavusių šalių.
Tikslai
1.1. Saulėtekis, verslo sąlygų
gerinimas („Doing Business
2012“ ataskaitoje Lietuva
pirmajame dvidešimtuke)

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
IV ketvirtis
Sumažinta
nacionalinė
administracinė
našta
verslui
prioritetinėse srityse, nustatytose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr.
161
„Dėl
nacionalinės
administracinės naštos verslui
mažinimo“, – 30 procentų

Atsakingos
institucijos
Ūkio ministerija
(koordinuoja), kitos
ministerijos,
valstybės
institucijos ir
įstaigos pagal
kompetenciją

IV ketvirtis
ministerijos
25 procentais sumažinta teisės aktų,
reglamentuojančių ūkio subjektų
priežiūrą atliekančių institucijų
veiklą ir atitinkamų priežiūros
sričių reikalavimus, imtasi kitų
priemonių ūkio subjektų veiklos
priežiūrai tobulinti, institucijų
atliekamoms priežiūros funkcijoms
optimizuoti

Įgyvendinimo rezultatai
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Vykdant 2011 m. patvirtintus skubius veiksmus administracinės naštos ūkio
subjektams mažinimui, iš 87 Vyriausybės patvirtintų veiksmų įgyvendinti
80.
2011 m. spalio mėn. galiojusių teisės aktų sukeliamos administracinės
naštos ūkio subjektams apimtys palyginti su 2009 m. sausio 1 d. baziniu
naštos dydžiu, teritorijų planavimo ir statybos srityje sumažėjo apie
11 %; statistikos srityje – 10 %; o transporto – 8 %. Šie duomenys
atspindi tik dalį įmonėms tenkančios administracinės naštos, nes vertinimo
metu skaičiuota tik 7 prioritetinių sričių (transportas, mokesčių
administravimas, darbo santykiai, statistika, aplinkos apsauga,
nekilnojamojo turto operacijos. teritorijų planavimas ir statyba) sukeliama
našta, todėl vertinimo rezultatai nėra sumuojami, o pateikiami pagal atskiras
sritis.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Optimizuotas priežiūros institucijų tinklas: atsisakyta perteklinės
koordinacinės komisijos (jos funkcijos pavestos Teisingumo ir Ūkio
ministerijoms), išbrauktos iš sąrašo priežiūros funkcijų neatliekančios ar
nebeegzistuojančios institucijos (Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d.
nutarimas Nr. 873 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo“). 2011 m. rugpjūčio 11 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr.
190 patvirtinta ekspertų komisijos personalinė sudėtis.
2011 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo galioti dviejų datų taisyklė – verslą
reglamentuojantys teisės aktų pokyčiai įsigalioja tik du kartus per metus –
lapkričio 1-ąją arba gegužės 1-ąją.
Siekiant sumažinti administracinę naštą verslui, 2011 m. rugsėjo mėn. 43
verslo priežiūros institucijos pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų,
kuria įsipareigojo pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti
poveikio priemonių, o identifikavus pažeidimus nustatyti tinkamą terminą
jiems ištaisyti, taip pat daugiau dėmesio skirti tokių verslo subjektų
konsultavimui.
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1.1.1. Darbo santykiai

III ketvirtis
Socialinės apsaugos
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir darbo ministerija
įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo
įmones įstatymui, bus įgyvendinta
2008 m. lapkričio 19 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva
2008/104/EB dėl darbo per
laikinojo įdarbinimo įmones

1.1.2. Verslo pradžia

I–IV ketvirčiai
1. Sumažinta verslo pradžios
procedūrų, sutrumpintas laikas,
sumažintos išlaidos:
2011
metais
panaikintos
4
procedūros (steigimo dokumentų
tvirtinimas pas notarą, pranešimas
darbo inspekcijai apie įmonės
veiklos pradžią, antspaudo gamyba
/
naudojimas),
12
dienų,
0,67 procento pajamų 1 gyventojui;
2010 metais – 7 procedūros, 26
dienos, 2,4 procento pajamų 1
gyventojui 1.
2. Minimalus uždarosios akcinės
bendrovės įstatinis kapitalas 1 000
litų (o ne 10 000 litų)

1

Ūkio ministerija,
ministerijos ir
įstaigos pagal
kompetenciją

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. tinklalapyje www.verslovartai.lt pradėta viešai
skelbti atskirų priežiūros institucijų parengti klausimynai, kuriuos jos
naudoja atlikdamos patikrinimus.
2011 metais susisiekimo ministro valdymo srityje priimti 33 teisės aktų
pakeitimai, kurie susiję su administracinės naštos mažinimu, informacinių
įpareigojimų mažinimu, Susisiekimo ministerijai nebūdingų funkcijų
perdavimu pavaldžioms įstaigoms, supaprastintu dokumentų teikimu,
sutrumpintu reikiamų pateikti dokumentų sąrašu.
Rodiklis įgyvendintas
Priimti šie teisės aktai, leidžiantys nuo 2011 m. gruodžio 1 d. steigti
laikinojo įdarbinimo įmones ir joms užsiimti specifine įdarbinimo veikla:
Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas; Administracinių
teisės pažeidimų kodekso papildymo ir pakeitimo įstatymas; Darbo kodekso
pakeitimo ir papildymo įstatymas; Darbo tarybų pakeitimo įstatymas.
Taip pat priimtas Vyriausybės nutarimas, kuriame laikinosios darbo
sutarties pavadinimas pakeistas į „trumpalaikę“ darbo sutartį ir nurodyta
nauja darbo sutarties rūšis – laikinojo darbo sutartis.
Rodikliai įgyvendinti iš dalies
Verslo pradžios indekso rodikliai buvo įgyvendinti iš dalies: verslo pradžios
procedūrų skaičius liko 6, laiko trukmė – 22 dienos, išlaidos 1 gyventojui
nuo pajamų – 2,8 proc.
Panaikintos trys procedūros.
1. Panaikintas reikalavimas pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie
įmonės veiklos pradžią. ( Įsigaliojo nuo 2011 m. kovo 1 d.).
Išplėstos uždarųjų akcinių bendrovių steigimo elektroniniu būdu galimybės.
Nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. uždarąją akcinę bendrovę galima steigti
elektroniniu būdu ir tais atvejais, kai ją steigia du ar daugiau steigėjų.
Steigiant uždarąsias akcines bendroves elektroniniu būdu, dokumentai
tiesiogiai (be notarinio tvirtinimo) pateikiami Juridinių asmenų registrui –
įregistruojama per 3 darbo dienas.
Vėluojama parengti teisės aktų pakeitimus dėl anspaudo gamybos /
naudojimo reikalavimo panaikinimo.
2. Vietoj siūlymų mažinti minimalų uždarosios akcinės bendrovės įstatinį
kapitalą iki 1000 Lt numatoma pasirinkti alternatyvų modelį – uždaroji
akcinė bendrovė galėtų būti įregistruota neįmokėjus jokių pradinių įnašų ir
neatidarius kaupiamosios sąskaitos. Šiuo tikslu tikslinamas Akcinių

Pasaulio banko skaičiuojamas rodiklis.

3

1.1.3. Statybos leidimų gavimas

I–IV ketvirčiai
Uždarųjų
akcinių
bendrovių,
steigiamų elektroniniu būdu, 2011
metų pabaigoje bus 20 procentų
I–IV ketvirčiai
Juridinių asmenų, nuotoliniu būdu
keičiančių duomenis Juridinių
asmenų registre, 2011 metų
pabaigoje bus 20 procentų

Teisingumo
ministerija

IV ketvirtis
Įgyvendinant Hipotekos registro
vystymo reformą, atsisakyta teisėjo
funkcijų registruojant hipoteką ir
turto įkeitimą. Hipotekos ir turto
įkeitimo registravimas elektroniniu
būdu supaprastės ir sutrumpės iki
vienos dienos (dabar tam reikia 3
dienų)
I–IV ketvirčiai
Sutrumpintos teritorijų planavimo
dokumentų
(detaliųjų
planų)
rengimo procedūros nuo 12 iki
6 mėnesių,
priėmus
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo
įstatymą ir jo įgyvendinamuosius
teisės aktus (I ketvirtį – 4, II
ketvirtį – 4, III ketvirtį – 4,
IV ketvirtį – 3 teisės aktai)

Teisingumo
ministerija

Teisingumo
ministerija

Aplinkos
ministerija

bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas siūlant atsisakyti
privalomų pradinių įnašų steigiant uždarąją akcinę bendrovę ir nustatyti,
kad steigimo metu pasirašytos akcijos turi būti apmokėtos per metus nuo
uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties (steigimo akto) sudarymo.
Rodiklis įgyvendintas
2011 m. uždarąsias akcines bendroves galima steigti elektroniniu būdu.
2011 m. internetu įsteigtos 2 288 uždarosios akcinės bendrovės, t. y. 29,5
proc. visų uždarųjų akcinių bendrovių.
Rodiklis įgyvendintas
Sudaryta galimybė nuotoliniu būdu visų teisinių formų juridiniams
asmenims, įsteigtiems tiek įprastu popieriniu būdu, tiek elektroniniu būdu,
registre registruoti prokūrą, paramos gavėjo statusą, juridinio asmens
buveinės pasikeitimą ir kontaktinius duomenis. Juridinių asmenų registre
elektroniniu būdu galima rezervuoti norimą keisti juridinio asmens
pavadinimą, atlikti steigimo dokumentų pakeitimus.
Taip pat sudaryta galimybė elektroniniu būdu atidaryti steigiamos
bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke.
2011 m. Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu buvo pateikta 47 453
metinių finansinių ataskaitų, t. y. 99,9 proc. visų pateiktų metinių finansinių
ataskaitų.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Sutrumpėjo hipotekos ir turto įkeitimo įregistravimas: apie 61 procentų visų
gautų prašymų išnagrinėjama per 1 darbo dieną.
Lietuvos Respublikos Seimui 2011 m. gruodžio 20 d. priėmus Mokesčių
administravimo įstatymo, Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir
kitų įstatymų pakeitimus, kurie įsigalios 2012 m liepos 1 d., bus atsisakyta
hipotekos teisėjų funkcijų registruojant hipoteką ir įkeitimą, visi duomenys
Hipotekos registrui bus teikiami elektroniniu būdu ir įregistruojami
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.
Rodiklis neįgyvendintas
Nepradėti rengti teisės aktai dėl teritorijų planavimo dokumentų procedūrų
sutrumpinimo, nes iki šiol nepriimtas naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Šio įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas svarstomas Seime.
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1.1.4. Mokesčių mokėjimas

1.1.5. Investuotojų apsauga

1.2. Tiesioginių užsienio
investicijų pritraukimas

IV ketvirtis
Paslaugų,
teikiamų
mokesčių
mokėtojams elektroniniu būdu, –
42 procentai
Pagerintas investuotojų apsaugos
stiprumo indeksas: 2010 metais –
5 2, 2011 metais – 8

Valstybinė
mokesčių
inspekcija

Pastaba: šis rodiklis buvo įgyvendintas 2010 metais
Valstybinė mokesčių inspekcija teikė 53 paslaugas mokesčių mokėtojams,
iš kurių 22 paslaugos teikiamos elektroniniu būdu, t. y. 41,5 proc.

Ūkio ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ duomenimis, Lietuva bendrame
pasaulio šalių reitinge pagal investuotojų apsaugą užima 65 vietą, pakilo 28
vietomis. Pažanga pasiekta Vertybinių popierių komisijai nustačius
aukštesnius skaidrumo reikalavimus emitento sudaromiems sandoriams, kai
galimi interesų konfliktai ar žala akcininkams.
Lietuvos investuotojų apsaugos indeksas pagal naujausią Pasaulio banko
tyrimo ,,Doing Business 2012“ ataskaitą pakilo iki 5,7.
Rodiklis neįgyvendintas (keičiamas)
Siūloma Investicijų pritraukimo 2011–2019 metų plėtros programą
integruoti į planuojamą rengti Nacionalinę pažangos programą.

I ketvirtis
Ūkio ministerija
Parengta ir patvirtinta Investicijų
pritraukimo
2010–2017
metų
programa
I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija
Įgyvendinant
INVEST
LT+
priemonę, per 2011 metus inicijuoti
5 investicijų projektai, kuriuos
įgyvendinus į Lietuvą pritraukta 60
mln. litų privačių investicijų

Rodiklis įgyvendintas
Įgyvendinant INVEST LT+ priemonę į valstybės planuojamų projektų
sąrašą įtraukti 9 investicijų projektai, kuriuos įgyvendinus į Lietuvos
Respubliką bus pritraukta apie 65 mln. litų privačių investicijų ir sukurtos
1086 naujos darbo vietos. Investiciniai projektai: „UAB „Citco Vilnius“
plėtra“, ,,EUROC meistriškumo centro plėtra“, „Vielinio pagrindo
talpinimo sistemų drabužinėms bei sandėliams gamyba Garliavoje“,
,,Džiūvėsių gamyba Plungėje“, ,,Kilimų verpalų gamyba su MTTP
padaliniu Raseiniuose“, „Mirror Support Services“ plėtra“, „Storebrand
Baltic“ plėtra“, „Naujas baldų gamybos padalinys Klaipėdos LEZ“ ir
„Padalinio, skirto MTTP veiklai vykdyti, Saulėtekio slėnyje įkūrimas“.

Investuotojų apsaugos stiprumo indeksas susideda iš 3 komponentų: informacijos atskleidimo apimties, vadovo atsakomybės ribų, akcininkų teisių teisminių ginčų, kur kiekvienas
iš jų gali turėti daugiausiai po 10 balų. Maksimali investuotojų stiprumo indekso reikšmė 10 (aritmetinis 3 komponentų vidurkis). Lietuvos atveju 2010 metais turime 5+4+6 /3 =5 iš galimų
10.
2
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I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija
1. Pritraukti tiesioginių užsienio
investicijų projektai sudarys 35
procentus visų tiesioginių užsienio
investicijų projektų Lietuvoje 3
(2010 metais – 35 procentai)

Rodiklis įgyvendintas
FDiMarkets.com 2011 metų duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų
projektų skaičius Lietuvoje – 39, kurių bendra vertė –18,9 mlrd. litų.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų
skaičius – 25 (projektų bendra vertė –794,32 mln. litų). Šie projektai sudaro
64,1 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų projektų Lietuvoje.

2. Pagal Investicijų pritraukimo Užsienio reikalų
2010–2017
metų
programą, ministerija
aktyviai
dalyvaujant
Lietuvos Ūkio ministerija
Respublikos
dvišalėms
diplomatinėms
atstovybėms,
pritraukiama bent po vieną užsienio
valstybės investuotoją

Rodiklis įgyvendintas
Per 2011 metus bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis
atstovybėmis baigti įgyvendinti du investiciniai projektai – JAV įmonė
„Western Union“ ir Jungtinės Karalystės įmonė „Bright Purple“. Be to,
siekiant į Lietuvos Respubliką pritraukti kuo daugiau užsienio investuotojų
aktyviai bendradarbiaujama derybose su Jungtinės Karalystės investuotojais
(planuojama pritraukti 3 potencialius projektus), Vokietijos – 4 potencialius
projektus, Nyderlandų – 5 potencialius projektus, Švedijos – 3 potencialius
projektus, Suomijos – 6 potencialius projektus, JAV – 3 potencialius
projektus, Kinijos – 2 potencialius projektus. Taip pat vyksta dialogai dėl
įgyvendinimo šių potencialių projektų: K1, Proenviro Energy Corp, Better
Place, Fexserv Financial Services, Quantum Pharmaceuticals, Quality
Power Products, Huawei, Nokian Tyres, Camira Fabrics Ltd, Salty
Development, Canyon Europe Ltd.
Rodiklis įgyvendintas
Siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos ekonominių interesų pristatymą per
aukštų pareigūnų oficialius vizitus, suorganizuotos verslo misijos Lietuvos
Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės vizitų į Kazachstaną, Ukrainą;
Seimo Pirmininkės I. Degutienės vizito į Azerbaidžaną;
užsienio reikalų ministro A. Ažubalio vizito į Kiniją ir užsienio reikalų
viceministrės A. Skaisgirytės Liauškienės vizito į Indiją metu.
2011 m. verslo misijų organizuota 66,67 procentais daugiau nei 2010 metais
(2010 m. – 3 verslo misijos – JAV, Kanada ir Japonija).

I–IV ketvirčiai
Per aukštų pareigūnų oficialius
vizitus
užsienyje
užtikrintas
efektyvus Lietuvos ekonominių
interesų
pristatymas.
Organizuojamos tikslinės atskirus
sektorius
pristatančios
verslo
misijos
(planuojama
jų
25 procentais daugiau nei 2010
metais)
I–IV ketvirčiai
Pasirašytos investicijų skatinimo ir
apsaugos sutartys su Alžyru, Indija,
Jungtiniais
Arabų
Emyratais,

Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija

Užsienio reikalų
ministerija

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Pasirašytos investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su Indija ir
Makedonija; parafuotos sutartys su Tunisu ir Turkmėnistanu; ratifikuotos
sutartys su Indija ir Makedonija.

Rodiklis skaičiuojamas pagal tarptautinės duomenų bazės ,,FDiMarkets.com“ duomenis, skaičiuoja viešoji įstaiga ,,Investuok Lietuvoje“: rodiklis „pritraukti tiesioginių užsienio
investicijų projektai“ dalijamas iš rodiklio „visi šalies tiesioginių užsienio investicijų projektai“.
3
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Libija, Nigerija, Pakistanu, Saudo
Arabija ir Turkmėnistanu
I–IV ketvirčiai
Užsienio reikalų
Pasirašytos
dvigubo ministerija
apmokestinimo išvengimo sutartys
su Bosnija ir Hercegovina, Indija,
Kuveitu, Libija, Saudo Arabija,
Pakistanu ir Tadžikistanu

1.3. Privataus kapitalo
pritraukimas į viešąjį sektorių,
taip pat sritis, kuriose iki šiol
privatus kapitalas nevaidino
esminio vaidmens

I ketvirtis
Ūkio ministerija
Atsižvelgiant į ilgalaikius viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
investicijų projektų sektorinius
planus, parengti 5 nauji tokie
projektai

IV ketvirtis
Ūkio ministerija
Įgyvendinami 4 viešojo ir privataus
sektorių partnerystės investicijų į
socialinės
infrastruktūros
modernizavimą projektai

Su likusiomis šalimis: Alžyru, Jungtiniais Arabų Emyratais, Libija,
Nigerija, Pakistanu, Saudo Arabija – derybų procesas nevyksta dėl
adekvataus grįžtamojo ryšio iš šių šalių nebuvimo.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Pasirašyta ir šiuo metu rengiama ratifikavimui pajamų bei kapitalo dvigubo
apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos sutartis su
Indija; parafuota dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo
prevencijos sutartis su Pakistanu.
Suderinta sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su Bosnija ir
Hercegovina, derinamas sutarties pasirašymas.
Su likusiomis šalimis sutarčių pasirašymas per 2011 m. neįvyko dėl
tebesitęsiančių derybų ir neįvykusių vizitų.
Rodiklis įgyvendintas
2011 metais parengta 10 viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau –
VPSP) projektų galimybių studijų ir partnerystės projektų. Iš jų parengti 6
socialinės infrastruktūros srities investicijų projektai (Vilniaus, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio tardymo izoliatorių–pataisos namų statyba bei paslaugų
teikimas, Lietuvos policijos pastatų statyba ir rekonstrukcija bei paslaugų
teikimas, Socialinio būsto plėtra Marijampolėje) ir 4 transporto srities
projektai: Via Baltica kelio atkarpos „Mauručiai–Puskelniai“, kelio Vilnius–
Utena, Vilniaus miesto gatvių dangos ištisinio atnaujinimo ir Vilniaus
miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos, eksploatavimo ir
administravimo investicijų projektai.
Visų minėtų VPSP projektų dokumentų parengimo galutinės ataskaitos
parengtos ir yra priimtos perdavimo–priėmimo aktais 2011 m. liepos mėn.
Rodiklis įgyvendinamas
Pateiktos 6-ių socialinės infrastruktūros srities VPSP investicijų projektų
(Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio tardymo izoliatorių–pataisos
namų statyba bei paslaugų teikimas ir Lietuvos policijos pastatų statyba ir
rekonstrukcija bei paslaugų teikimas) įvadinės ir tarpinės ataskaitos.
2011 metais pasiekti ir 2012 metais planuojami pasiekti rezultatai:
Suorganizuotas projekto „Palangos aplinkkelio statyba“ viešųjų pirkimų
konkursas.
Parengti projekto „Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
statyba ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės
statyba ir ūkio priežiūra“ konkurso dokumentai.
Parengti projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo iškėlimo iš
Vilniaus miesto centrinės dalies I-asis etapas” konkurso dokumentai.
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1.4. Išeivijos potencialo
naudojimas moderniai
ekonomikai kurti

1.5. Inovatyvios ekonomikos
plėtra

I–IV ketvirčiai
Užsienio reikalų
Įgyvendinant globalios Lietuvos – ministerija, Ūkio
užsienio lietuvių įtraukimo į ministerija
Lietuvos gyvenimą – idėją ir
atsižvelgiant
į
Lietuvos
ekonominius interesus ir užsienio
lietuvių užimamą nišą konkrečiose
užsienio valstybėse, užtikrintas
Pasaulio
lietuvių
ekonomikos
forumo (PLEF) veiklos tęstinumas
– organizuojamas verslo forumas
Izraelyje

I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija
Siekiant skatinti inovacijų diegimą
versle, įgyvendinamas inovacinių
čekių projektas:
1. Pagal inovacinių čekių schemą
per 2011 metus pasirašytos 87
sutartys.
2. Pagal inovacinių čekių schemą
skirtų ir išmokėtų lėšų santykis
2011 metais – skirta 1 mln. litų,
išmokėta 995 tūkst. litų
I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija
Įgyvendinant
klasterių
kompetencijos tinklo projektą:
1. Bus 10 dviejų naujų klasterių
narių.
2. Į klasterius bus pritraukta 2 mln.
litų privačių investicijų

Rengiami projekto „Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacija,
eksploatavimas ir administravimas“ konkurso dokumentai.
Pastarųjų trijų projektų konkursai nesuorganizuoti dėl projekto derinimo
procedūrų su projekto savininkais ir suinteresuotomis šalimis. Konkursų
organizavimas numatomas 2012 m. I ketv.
Rodiklis įgyvendintas
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) įvyko 2011 m. liepos 4–5 d.
Vilniuje. Forumo tikslas – įtraukti viso pasaulio lietuvius, verslininkus,
ekonomikos sričių specialistus, politikus ir mokslininkus į Lietuvos
ekonominį gyvenimą, sustiprinti jų ryšius su Lietuva ir paskatinti juos
vystyti verslą mūsų šalyje, padėti pritraukti investicijas į perspektyvias
augančias Lietuvos įmones, kurti globalų lietuvių tinklą naujųjų
technologijų pagalba.
2011 m. liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje įvyko XV pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos simpoziumas, kuriuo siekiama užmegzti naudingus ryšius tarp
Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų ir užsienyje gyvenančių
kultūros veikėjų. Šių metų tema: stiprios ir konkurencingos valstybės
kūryba – tai mokslo galimybių ir jaunimo iniciatyvų energija, mokslo ir
verslo bendradarbiavimo stiprinimas, lietuviškosios tapatybės išsaugojimas.
Rodikliai įgyvendinti
Siekiant skatinti inovacijų diegimą versle, pagal inovacinių čekių schemą
per 2011 metus pasirašytos 88 sutartys (panaudoti 85 inovaciniai čekiai),
skirta ir išmokėta – 1 mln. litų.

Rodikliai įgyvendinti iš dalies
1. Įgyvendinant klasterių kompetencijos tinklo projektą ir kitas
klasterizacijos skatinimo priemones pritraukti 26 klasterio nariai trijuose
naujuose klasteriuose.
2. Pagal pasirašytas sutartis iki projektų įgyvendinimo pabaigos numatoma
pritraukti 18,99 mln. litų privačių investicijų, šiuo metu faktiškai pritraukta
0,37 mln. litų.
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I–IV ketvirčiai
Švietimo ir mokslo
1. Pasirašyta slėnių projektų ir ministerija
jungtinių
tyrimų
programų
stebėsenos vykdymo sutartis.

Rodikliai įgyvendinti
1. Slėnių projektų ir jungtinių tyrimų programų stebėsenos vykdymo sutartis
pasirašyta 2010 m. gruodžio 8 d. (Metinis rodiklis pasiektas 2010 metais.
Švietimo ir mokslo ministerija nurodė nepakankamai ambicingą rodiklį.)

2. Pasirašytos 6 slėnių projektų Ūkio ministerija
įgyvendinimo sutartys.

2. 2011 metais pasirašytos 6 slėnių projektų įgyvendinimo sutartys.

3.
Įgyvendinama
14
projektams skirtų sutarčių

3. Visi švietimo ir mokslo ministerijos administruojami 14 slėnių projektai
įgyvendinami. Deklaruotinų Europos Komisijai išlaidų suma šiuose
keturiolika projektų už 2011 metus yra 165 475 682 litai.

slėnių Švietimo ir mokslo
ministerija

4. Projektams įgyvendinti skirta 82 Ūkio ministerija
mln. litų iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų (Inogeb LT 2)

4. Pagal 2011 metais pasirašytas 6 slėnių projektų įgyvendinimo sutartis
skirta 80,3 mln. Lt ES struktūrinės paramos. Dar 3 slėnių infrastruktūros
plėtros projektams ūkio ministro įsakymu numatyta skirti iki 18,9 mln. litų.

5. Ne mažiau kaip 100 tyrėjų, Švietimo ir mokslo
studentų, mokslo
ir studijų ministerija
institucijų darbuotojų tobulinę žinių
ir technologijų perdavimo įgūdžius,
reikalingus moksliniams tyrimams
komercinti (neformalus ugdymas).

Rodikliai įgyvendinti iš dalies
5. Patvirtintas valstybės planuojamų projektų sąrašas, į kurį įtraukti 4
projektai, skirti skatinti mokslininkų, tyrėjų atsakingų darbuotojų
tobulinimąsi žinių ir technologijų perdavimo srityje. Šiems projektams
skirta 10 mln. litų. 2011 m. gruodžio 22 d. tarp VšĮ Lietuvos inovacijų
centro ir VšĮ „Saulėtekio slėnis“ pasirašyta sutartis (3,5 mln. litų), kurioje
numatyta, kad ne mažiau kaip 959 asmenys (ne mažiau kaip 429
mokslininkai ir kiti tyrėjai ir ne mažiau kaip 530 studentų) mokysis pagal
neformaliojo švietimo programas.
6. Vykdoma 12 projektų pagal priemonę „Studijų programų plėtra
nacionalinėse kompleksinėse programose“, kuriems skirta 42,1 mln. litų.
Iki IV ketvirčio pabaigos panaudota 6,6 mln. litų, už juos parengta arba
atnaujinta 54 I ir II pakopos studijų programų, 32 dėstytojai stažavosi ir 54
dėstytojai kėlė kvalifikaciją, mokydamiesi pagal neformaliojo švietimo
programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus.
Įgyvendinant nacionalines kompleksines programas pagal priemonę
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ vykdoma 10
projektų, jiems numatyta skirti 75,71 mln. litų. Deklaruotinų Europos
Komisijai išlaidų suma šiuose dešimtyje projektų sudaro 21 736 536 litų.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti sukurta 44
ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos („Intelektas LT“ ir
„Intelektas LT+“).

6. Įgyvendinamos nacionalinės Švietimo ir mokslo
kompleksinės programos žinioms ministerija
imliuose
ekonomikos
subsektoriuose (177 mln. litų skirta
studijų programoms, mokslo ir
studijų institucijų infrastruktūrai
plėtoti,
tyrėjų
ir
studentų
mobilumui skatinti)
I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija,
1.
Mokslinių
tyrimų
ir Švietimo ir mokslo
eksperimentinės plėtros (MTTP) ministerija
veiklai
vykdyti
sukurta
70
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ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio
personalo darbo vietų.
2. Paremtos 35 MTTP veiklą Ūkio ministerija,
vykdančios įmonės.
Švietimo ir mokslo
ministerija
I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija,
1.Pažangiųjų
ir
vidutiniškai Švietimo ir mokslo
pažangių technologijų sektoriaus ministerija
sukurta pridėtinė vertė sudarys
26 procentus (2008 metais – 22,4
procento) apdirbamosios gamybos
sukurtos pridėtinės vertės“.
2. Per metus paduota 150 paraiškų Ūkio ministerija,
registruoti pramoninės nuosavybės Švietimo ir mokslo
objektus (išradimų patentus ir ministerija
registruotus pramoninius dizainus)

III ketvirtis
Švietimo ir mokslo
Patvirtintas konkursinis Mokyklų ministerija
tobulinimo
programos
plius
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašas, kurio viena iš remiamų
veiklų – verslumo ugdymo
priemonių sukūrimas, įdiegimas ir
tobulinimas (2 mln. litų)

I–IV ketvirčiai

Žemės ūkio

Rodiklis įgyvendintas
Paremtos 105 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą
vykdančios įmonės (pagal ES priemones „Idėja LT“, „Intelektas LT“,
„Intelektas LT+“), t. y. 106 proc. daugiau, palyginti su 2010 m.(2010 m. 51
įmonė).
Rodikliai įgyvendinti iš dalies
1. Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriaus sukurta
pridėtinė vertė išankstiniais duomenimis 2010 m. sudarė 22,8 procentus
apdirbamosios gamybos sukurtos pridėtinės vertės.
Pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų programą 15 projektų
finansavimui 2011 m. skirta 1 250 587 litų biudžeto lėšų, o pagal
Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų programą 4
projektų finansavimui 2011 m. skirta 338 876 litų valstybės biudžeto lėšų.
2. Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra paskelbė kvietimą teikti
paraiškas pagal Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų
konkursinio finansavimo tvarkos aprašą Europos patento arba patento,
išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, ar Bendrijos dizaino arba
dizaino, registruojamo pagal Ženevos aktą, išlaidoms padengti.
Finansavimas skirtas 14 mokslo ir studijų institucijų bei įmonių
vykdomiems pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams, bendra
lėšų suma 231 499 litai.Valstybinio patentų biuro duomenimis per 2011 m.
paduotos 162 paraiškos registruoti pramoninės nuosavybės objektus.
Rodiklis įgyvendintas
Birželio 27 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinus priemonės
„Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas
ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, finansavimas
remiamai veiklai padidintas iki 3,34 mln. litų. Iki rugsėjo 30 dienos projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašyta už 2,9 mln. litų.
Taip pat finansavimas skirtas 11-ai projektų pagal veiklą „Įvairiose studijų
programose studijuojančių studentų verslumo gebėjimo ugdymas
įgyvendinant studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį ir projekto
valorizacijos plano parengimas ir įgyvendinimas“.
Studentų verslumo ir darbinės praktikos įgūdžių tobulinimas
organizuojamas Nacionalinės studijų programos remiamuose projektuose,
jiems įgyvendinti skirta 23 mln. litų, iš kurių iki 2011 metų pabaigos
Europos Komisijai deklaruota per 19 mln. litų. Numatyta, kad projektuose
praktikos įgūdžius lavins iš viso apie 1600 studentų. Iki IV ketvirčio
pabaigos organizuojamose praktikose dalyvavo 214.
Rodiklis įgyvendintas
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1.6. Verslumo skatinimas ir
jaunimo užimtumo didinimas

Įgyvendinant
Lietuvos
kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos
priemonę ,,Profesinis mokymas ir
informavimas“, mokslo, studijų
institucijos atliks 50 parodomųjų
bandymų ūkininkų ūkiuose arba
žemės ūkio įmonėse
IV ketvirtis
1. Remiant jaunimo verslumą
skatinančius projektus, 15 procentų
padaugės jaunimo, dalyvaujančio
verslumo gebėjimus skatinančio
mokymo renginiuose.
2. Įgyvendinant 2007–2013 metų
Žmogiškųjų
išteklių
plėtros
veiksmų programos 1 prioriteto
finansų
inžinerijos
priemonę
,,Verslumo skatinimas“, apmokyta
170 jaunesnių kaip 29 metų
asmenų, kurie rengiasi prašyti
mikrokreditų
IV ketvirtis
88 procentams jaunų bedarbių per 4
nedarbo
mėnesius
pasiūlyta
„naujojo starto“ paslauga (darbas,
gamybinė praktika, papildomas
mokymas ar kita įdarbinimo
skatinimo priemonė)
I–IV ketvirčiai
1. Teikiamos viešosios paslaugos –
suteikiamas iki 6 000 litų vertės
pirmųjų verslo metų krepšelis
(pagal „vaučerio“ sistemą skiriamas
įsteigtai
naujai
įmonei)
konsultacijoms, mokymui, biuro
paslaugoms, verslumo skatinimo
renginiams.
2. Įsteigta 500 naujų įmonių

ministerija

Mokslo, studijų institucijos per 2011 metus atliko 106 parodomuosius
bandymus ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio įmonėse ir savo institucijų
eksperimentinėse bazėse.

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Rodikliai įgyvendinti
1. Jaunimo verslumo gebėjimus skatinančiuose mokymuose 2011 metais
dalyvavo 20 proc. daugiau asmenų nei 2010 metais.

2. 2011 m. verslumo skatinimo mokymuose dalyvavo 638 jaunesni nei 29
m. asmenys, planuojantys parengti verslo planus ir ketinantys gauti
mikrokreditus. Per ataskaitinį laikotarpį 48 jaunesni nei 29 m. asmenų gavo
kreditus.

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. 96,1 proc. besikreipiančių į teritorines darbo biržas jaunų bedarbių
iki 25 m. amžiaus per 4 nedarbo mėnesius buvo pasiūlyta „naujojo starto“
paslauga (darbas, gamybinė praktika, papildomas mokymas ar kita
įdarbinimo skatinimo priemonė).

Ūkio ministerija

Rodikliai įgyvendinti iš dalies
1. 2011 m. išdalinti 1486 pirmųjų metų verslo krepšeliai, siekiant jais
pasinaudoti įkurtos 286 įmonės. Tai sudaro 19 proc. išdalintų verslo
krepšelių kiekio. Iš viso suteikta paslaugų už 645.936,26 litų. Paslaugos
teikiamos 27 rajonuose.
2. Rodiklis įgyvendintas iš dalies, kadangi „vaučeriai“ yra dalinami tik
verslumą skatinančių renginių metu, be to, nėra aišku, kiek iš 2011 m. IV
ketv. „vaučerius“ pasiėmusių asmenų jais dar pasinaudos, kadangi
pasinaudojimo terminas yra iki 6 mėnesių nuo vaučerio gavimo.
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I–IV ketvirčiai
Ūkio ministerija
Finansinę paramą pagal finansų
inžinerijos ir susijusias priemones
gaus 1 280 smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektų (skaičiuojami visi
finansavimo atvejai)
Siekiant mažinti verslo reguliavimo
naštą, vykdoma koordinuota verslą
kontroliuojančių įstaigų veikla:
II ketvirtis
Parengti priežiūros reikalavimų Ūkio ministerija
vadovai (sąvadai), kuriais galės
vadovautis verslo subjektai ir
inspektuotojai.

1.7. Transporto sistemos
tarptautinis konkurencingumas
ir transporto infrastruktūros
modernizavimas (projekto „Rail
Baltica“ įgyvendinimas, Rytų–
Vakarų transporto koridorius)

IV ketvirtis
9 verslą kontroliuojančių institucijų
grupės pradės koordinuotai
inspektuoti verslą
I–III ketvirčiai
700 kaimo gyventojų suteiktos
individualios
konsultacijos
pradedančiųjų verslą klausimais
I–IV ketvirčiai
Ūkio subjektams suteikta 150
lengvatinių kreditų
I ketvirtis
1. Rekonstruota geležinkelio linijos
Mockava–Šeštokai
sugretinta
1 435/1 520
mm
vėžė
(6,2 kilometro)

Ūkio ministerija
Žemės ūkio
ministerija
Žemės ūkio
ministerija
Susisiekimo
ministerija

2.
Suformuotas
Rytų–Vakarų Ministro
transporto koridoriaus (EWTC) Pirmininko tarnyba,

Rodiklis įgyvendintas
Per 2011 metus finansinę paramą pagal finansų inžinerijos ir susijusias
priemones gavo 1 432 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Ekspertų komisija, sudaryta iš Ūkio ir Teisingumo ministerijų ir
kontroliuojančių institucijų atstovų, parengė Rizikos vertinimu pagrįstos
ūkio subjektų veiklos priežiūros gaires, kurių pagrindu verslo priežiūrą
atliekančios institucijos diegia rizikos vertinimo sistemas. Taip pat
baigiamos rengti priežiūros reikalavimų vadovų (sąvadų) rengimo
metodinės gairės (Kontrolinių klausimynų rengimo gairės) ir patvirtinti 5
kontroliniai klausimynai (baigtiniai svarbiausių reikalavimų sąrašai, kuriais
vadovaujasi verslo subjektai ir inspektoriai planinių patikrinimų metu).
Rodiklis neįgyvendintas
Kaip nepasiteisinančios priemonės atsisakyta koordinuoto verslo
inspektavimo.
Rodiklis įgyvendintas
Per 2011 metus 898-iems kaimo gyventojams buvo suteiktos 20 val.
trukmės individualios konsultacijos pradedančiųjų verslą klausimais.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Per keturis ketvirčius pasirašyta 118 lengvatinio kredito sutarčių už 35,7
mln. litų paskolų sumą.
Rodiklis įgyvendintas
Realiai pradėtas įgyvendinti „Rail Baltica“ projektas – geležinkelio
atkarpoje Šeštokai–Mockava (6,2 kilometro) rekonstruota plačioji
geležinkelio vėžė ir nutiesta nauja sugretinta europinė vėžė.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Sudarytas Rytų–Vakarų transporto koridoriaus (toliau – EWTC) asociacijos
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asociacijos sekretoriatas, išspręstas Susisiekimo
asociacijos būstinės klausimas, ministerija,
parengtas
ir
suderintas
su Užsienio reikalų
partneriais asociacijos veiklos ministerija, Ūkio
ministerija
planas
II ketvirtis
1. Parengta geležinkelio linijos
Šeštokai–Marijampolė
rekonstravimo
–
sugretinto
1 435/1 520 mm pločio vėžės kelio
įrengimo arba papildomo 1 435 mm
pločio vėžės kelio tiesimo –
galimybių studija
2.
Rekonstruoti
Klaipėdos
valstybinio
jūrų
uosto
privažiuojamieji automobilių keliai
(Perkėlos
gatvės
dalies
rekonstravimo 1-asis etapas)
3. Pasiekta, kad Lietuvos pasiūlyti
svarbiausi
transporto
infrastruktūros elementai būtų
įtraukti į TEN-T naujų gairių
projektą

Susisiekimo
ministerija

Susisiekimo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Pradėti rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto privažiuojamieji
automobilių keliai – įvykdytas Perkėlos gatvės dalies rekonstrukcijos 1-asis
etapas (1654 m.).

Susisiekimo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Europos Komisija, vykdanti transeuropinio transporto tinklo (TEN-T)
peržiūrą, 2011 m. spalio 19 d. į TEN-T naujų gairių projektą papildomai
įtraukė Lietuvos tarptautiniam susisiekimui svarbias transporto jungtis –
šalies kelių ir geležinkelių ruožus, kuriamus viešuosius logistikos centrus ir
Kauno vidaus vandenų uostą.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
2010 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta sutartis su Ardanuy Ingenieria S.A.
antrųjų geležinkelio kelių tiesimo ruožuose Žeimiai–Lukšiai ir Gimbogala–
Linkaičiai techniniam projektui parengti. Techninis projektas turėjo būti
parengtas 2011 m. spalio mėn., tačiau projektuojant buvo nuspręsta –
neįtraukti Lukšių geležinkelio stoties ir tikslinti projektuojamą
signalizacijos sistemą, todėl jo įgyvendinimo terminas atidėtas. Techninį
projektą numatoma baigti 2012 m. pirmąjį ketvirtį.
Rodiklis įgyvendintas
Vilniaus miesto pietinį aplinkkelį planuojama tiesti trimis etapais – pirmąjį
numatoma baigti 2013 metais. 2011 metais atlikti pirmojo pietinio
aplinkkelio etapo pirmosios dalies visi planuoti darbai, kurių vertė 31,5 mln.
litų.

III ketvirtis
Susisiekimo
Parengtas
techninis
antrųjų ministerija
geležinkelio kelių tiesimo ruožuose
Žeimiai–Lukšiai ir Gimbogala–
Linkaičiai projektas

IV ketvirtis
1. Tiesiamas Vilniaus
pietinis
aplinkkelis
25 procentai darbų)

sekretoriatas, sprendžiamas asociacijos būstinės klausimas. Parengtas 2012
m. EWTC asociacijos veiklos plano projektas, kuris patvirtintas 2011 m.
spalio 19 d. EWTC Tarybos posėdyje.
Gruodžio mėn. EWTC darbo grupės posėdyje aptarti Užsienio reikalų
ministerijos pasiūlymai dėl EWTC asociacijos tolesnių veiklos gairių ir
Rytų–Vakarų transporto koridoriuje vykdomų projektų.
Rodiklis įgyvendintas
Parengta geležinkelių linijos Šeštokai–Marijampolė rekonstrukcijos
galimybių studija.

Susisiekimo
miesto ministerija
(atlikta
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2. Rekonstruotas transeuropinio
tinklo kelio E85 Vilnius–Kaunas–
Klaipėda ruožas (rekonstruojama
23,2 kilometro dangos), Grigiškių
ruožas (60 procentų darbų), Jakų
sankryžoje
pastatyta
estakada
Kaunas–Palanga,
rekonstruotas
E272 kelio Panevėžys–Šiauliai
ruožas (9 kilometrai) ir Šiauliai–
Radviliškis (I etapas)
3. Įdiegti eismo stebėjimo ir
valdymo įrenginiai pavojinguose
valstybinės
reikšmės
kelių
ruožuose,
įrengtas
eismo
informacijos centras ir sukurta
informacinė sistema

Susisiekimo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Rekonstruoti kelio E85 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožai, kurių bendras
ilgis 23,23 km. Užbaigti visi Grigiškių mazgo rekonstrukcijos II etapo
darbai: sustiprinta kelio danga 4,5 km ilgio ruožuose, nutiestas pėsčiųjų ir
dviračių takas, rekonstruotas tiltas per Vokę.
Jakų žiedinėje sankryžoje 2011 m. atlikti pagrindiniai Kaunas–Palanga 317
m ilgio estakados statybos darbai. Estakados važiuojamosios dalies danga
bus paklota 2012 metais.
Rekonstruotas kelio Panevėžys–Šiauliai ruožas Šiauliai–Radviliškis (9 km).

Susisiekimo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Projektui „Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema“
įgyvendinti skirta 20 mln. litų. Įrengtos 43 kelių oro sąlygų automatinės
stotelės, kurių paskirtis yra matuoti meteorologinius parametrus, turinčios
įtakos eismui, ir kelio dangos būklės parametrus, įrengti 4 eismo
intensyvumo nustatymo skaitikliai.
2011 m. spalio 20 d. atidarytas Eismo informacijos centras ir sukurta
valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema. Visą reikalingą
informaciją apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai
gali rasti ir interneto svetainėje eismoinfo.lt, pasiekiamoje per standartines
interneto naršykles arba išmaniuosius telefonus.
Rodiklis įgyvendintas
Kauno geležinkelio stotis modernizuota.
2011 m. atlikti Pilviškių tilto rekonstravimo darbai (900 m.). Baigti darbai
Rokų ir Jiesios geležinkelio stotyse (Jiesios stotyje įrengti 4 nauji iešmai,
nutiesta apie 590 m kelio, Rokų stotyje pakeistas 1 iešmas ir nutiesta 1,2 km
kelio).
Modernizuoti signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai Jiesios, Mauručių,
Kazlų Rūdos, Pilviškių, Vilkaviškio ir Kybartų geležinkelio stotyse.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Parengtos Kauno viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo
statybos ir Klaipėdos viešojo logistikos centro galimybių studijos; parengti
Vilniaus viešojo logistikos centro teritorijų planavimo dokumentai ir
poveikio aplinkai vertinimo dokumentai. Rengiamas Šiaulių viešojo
logistikos centro intermodalinio terminalo techninis projektas (numatoma
baigti 2012 m. II ketv.).

4.
Modernizuojama
Kauno Susisiekimo
geležinkelio stotis, aplinkkelis ministerija
Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–
Kybartų kelio linijos įrenginiai (1,6
kilometro),
signalizacijos
ir
elektros
tiekimo
įrenginiai
(50 kilometrų)
5. Parengtos Kauno viešojo Susisiekimo
logistikos centro intermodalinio ministerija
terminalo statybos ir Klaipėdos
viešojo logistikos centro galimybių
studijos; parengti Vilniaus viešojo
logistikos
centro
teritorijų
planavimo ir poveikio aplinkai
vertinimo dokumentai ir Šiaulių
viešojo
logistikos
centro
intermodalinio terminalo techninis

14

projektas
6. Pasirašyta penkiašalė deklaracija
dėl bendradarbiavimo formuojant
Rytų–Vakarų transporto koridorių

Susisiekimo
ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

7. Iki trečdalio padidinta Rytų–
Vakarų transporto koridoriaus
asociacijos narių, teikiama daugiau
informacijos
apie
asociaciją,
surengti tarptautiniai renginiai,
siekiant gerinti transportavimo
sausumos keliu tarp Azijos ir
Europos
sąlygas
(mažiausiai
2 renginiai per metus)

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

8. Iki 10 procentų padidinta
tarptautinio susisiekimo maršrutu
„Vikingas“ gabenamų krovinių,
bendradarbiaujant su Baltarusija,
Ukraina, Turkija ir kitomis
valstybėmis

Susisiekimo
ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

9. Gilinamas iki 14,5
Klaipėdos valstybinio jūrų
laivybos kanalas nuo
įplaukos iki pietinės uosto

metro Susisiekimo
uosto ministerija
uosto
dalies

Rodiklis neįgyvendintas
Penkiašalė deklaracija dėl bendradarbiavimo formuojant Rytų–Vakarų
transporto koridorių nebuvo pasirašyta, nors šis klausimas buvo aktyviai
keltas ir svarstomas susitikimuose su Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano ir
Kinijos aukštais pareigūnais bei dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose
(Kinijoje – 2-oji ASEM transporto ministrų konferencija, Lietuvoje –
konferencija “Lietuvai ir Kazachstanui 20 metų: pasiekimai ir
perspektyvos”).
Rodiklis įgyvendintas
Siekiant gerinti krovinių vežimo sausumos keliu tarp Azijos ir Europos
sąlygas, 2011 m. buvo surengti 3 Rytų–Vakarų transporto koridoriaus
asociacijos veiklą pristatantys renginiai (Minske, Odesoje, Briuselyje). Be
to, Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Lietuvoje buvo skaityti pranešimai apie
Rytų–Vakarų transporto koridorių ir jo asociacijos veiklą.
Rytų-Vakarų transporto koridoriaus projektas ir EWTC asociacija buvo
pristatyta Užsienio reikalų ministerijos dvišalių susitikimų ir įvairių
konsultacijų metu bei tarptautiniuose renginiuose: Minske vykusiame
Lietuvos – Baltarusijos transporto ir logistikos forume; Tarptautinio
transporto koridoriaus Europa – Kaukazas – Azija (TRACECA) susitikimo
metu Gruzijoje; TRACECA susitikimo metu Rumunijoje (TRACECA yra
labai perspektyvus Rytų – Vakarų transporto koridorius, kurį pilnai
išplėtojus, Azijos kroviniai būtų gabenami į Europą per Azerbaidžaną,
Gruziją, Rumuniją, Bulgariją, aplenkiant Rusijos Federaciją.)
Rodiklis įgyvendintas
Siekiant padidinti tarptautiniu maršrutu „Vikingas“ vežamų krovinių apimtį,
vyksta aktyvus dialogas su Šiaurės Europos bei TRANSEKA šalimis
narėmis dėl galimybių panaudojimo. Įvyko trys šalių narių suformuotos
nacionalinės Koordinacinės tarybos susitikimai, kurių metų buvo
aptariamos projekto „Vikingas“ plėtojimo perspektyvos, krovinių vežimo
tarifai ir geografinės plėtros galimybės. Azerbaidžanas, Gruzija, Moldova,
Turkija ir Sirija išreiškė norą tapti projekto „Vikingas“ nariais.
2011 m. konteineriniu traukiniu Vikingas vežta 56 003 sąlyginių
konteinerių (TEU), t. y. 34 proc. daugiau nei 2010 metais.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Baigti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir
platinimo paruošiamieji darbai: poveikio aplinkai vertinimas, gilinimo
darbų techninis projektas ir atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. Tačiau
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(30 procentų darbų), siekiant didinti
perkraunamų konteinerių
10. Parengti išorinio giliavandenio
uosto projektiniai pasiūlymai ir
poveikio aplinkai vertinimas

Susisiekimo
ministerija

11. Pradėta vykdyti Lietuvos Susisiekimo
valstybinių kelių tiesimo ir ministerija
priežiūros sistemos reforma

12. Atlikta geležinkelių linijos Susisiekimo
Vilnius–Minskas
rekonstravimo ministerija
galimybių studija

dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų, poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos derinimo procedūrų ir techninio projekto parengimo darbų
rodiklis įgyvendintas tiktai iš dalies.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
2011 metais parengta išorinio giliavandenio uosto statybos (Būtingėje)
galimybių studija, tarpvalstybinė poveikio aplinkai vertinimo (PAV) studiją
planuojama atlikti iki 2013 m. pabaigos.
Rodiklis įgyvendintas
Seimui priėmus Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 5 ir 7 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą ir su juo susijusį atitinkamą Vyriausybės
nutarimą pradėti vykdyti valstybinių kelių tiesimo ir priežiūros sisteminiai
pokyčiai – 11 valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių
savininko teises ir pareigas nuo 2012 m. sausio 1 d. vykdys ne Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o Susisiekimo
ministerija.
Rodiklis neįgyvendintas
Pateikta bendra Lietuvos–Baltarusijos paraiška, vadovaujantis Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa dėl projekto „Vilnius–Minskas
susisiekimo efektyvinimo“, galimybių studijai parengti. Planuojama, kad
sprendimas dėl studijos finansavimo bus priimtas 2012 m. birželio mėn.

II. FINANSINĖ KONSOLIDACIJA IR EURAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – mažinti valdžios sektoriaus deficitą ir stabilizuoti valdžios sektoriaus skolą, kad sumažėtų ilgalaikių palūkanų normų priedai už riziką ir paspartėtų
privačios investicijos, didinančios darbo našumą ir tvarią ūkio plėtrą. Pagal Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijas iki 2012 metų sumažinti valdžios sektoriaus
deficitą. Reformuoti biudžeto rengimo ir vykdymo sistemą – iš anksto orientuoti ilgalaikę viešųjų finansų politiką į perteklinių biudžetų sudarymą, valdžios sektoriaus
skolos mažinimą, optimalaus dydžio finansinių rezervų sudarymą ir veiksmingą valdymą.
2011 metų rodikliai:
1. Valdžios sektoriaus skola – ne daugiau kaip 41 procentas BVP (neįskaitant galimo rezervo kaupimo anksčiau išleistoms obligacijoms išpirkti). Faktinis valdžios
sektoriaus skolos lygis 2011 metais 38,5 procento 2011 metų BVP.
2. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis – 5,8 procento BVP. Nuosekliai įgyvendinamos deficito mažinimo priemonės davė teigiamų rezultatų: išankstiniais
duomenimis valdžios sektoriaus deficitas nuo 9,5 procento BVP 2009 metais sumažėjo iki 5,5 procento BVP 2011 metais, 2012 metais planuojama 3 procentai BVP.
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3. Valdymo išlaidos, palyginti su ankstesniais metais, – 2 procentai BVP. Pagal apyskaitinius 2011 metų duomenis palyginti su 2010 metų duomenimis valdymo
išlaidos padidėjo 3,7 procento, tačiau šis rodiklis nerodo realios kaitos, nes analizuojant asignavimo valdytojų pateiktus duomenis nustatyta, kad asignavimų valdytojai
dėl patikslintos skaičiavimo metodikos ir struktūrinių pertvarkymų valdymo išlaidoms priskyrė savo pavaldžioms įstaigoms ir kitiems subjektams išlaikyti skirtas lėšas,
kurias ankstesniais metais rodė kitoje funkcijų klasifikacijos grupėje.
4. Savivaldybių biudžetų kreditorinis įsiskolinimas 2011 metais sumažės ne mažiau kaip 30 procentų, palyginti su 2010 metais. Savivaldybių biudžetų mokėtinos
sumos 2011 m. gruodžio 1 d. – 360,8 mln. litų, t. y. 20 mln. litų, arba 5,5 procento, mažesnės, palyginti su 2011 m. sausio 1 d. buvusiu įsiskolinimu (380,8 mln. litų).
Pažymėtina, kad teisės aktuose (Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2011 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543) yra įpareigojimas
savivaldybėms mažinti įsiskolinimus, tačiau dėl savivaldybių autonomijos Finansų ministerija negali daryti įtakos savivaldybių priimamiems sprendimams.

5. Sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo 2011 metų planuotas ekonominis efektas – 82,6 mln. litų, įvykdyta – 84,6 mln. litų (102,4 procento). Sveikatos
priežiūros įstaigų tinklo optimizavimo 2011 metų planuotas šalies gydymo įstaigų sujungimo ekonominis efektas – 42,9 mln. Lt, įvykdyta – 43,8 mln. litų (102,1 procento).
Tikslai

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį

Atsakingos
institucijos
2.1. Valstybės lėšų naudojimo Valdymo išlaidos 2011 metais Finansų ministerija,
racionalizavimas
įgyvendinant sumažintos 2 procentais (21 mln. ministerijos
struktūrines švietimo, sveikatos litų), palyginti su 2010 metais
apsaugos ir socialinės apsaugos
reformas, efektyvus valstybės
turto valdymas

I ketvirtis
Pradėtas bandomasis aktyviojo
gydymo stacionarinių paslaugų
grupavimas pagal giminingų
diagnozių grupių (DRG) sistemą

Valstybinė ligonių
kasa, Sveikatos
apsaugos
ministerija

III ketvirtis
Atliktas
apmokėjimo
pagal
giminingų
diagnozių
grupių
sistemą
poveikio
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigų
biudžetams modeliavimas
IV ketvirtis
Grupuojamos aktyviojo gydymo
stacionarinės paslaugos ir visiškai

Valstybinė ligonių
kasa, Sveikatos
apsaugos
ministerija
Valstybinė ligonių
kasa, Sveikatos
apsaugos

Įgyvendinimo rezultatai
Rodiklis neįgyvendintas
Pagal apyskaitinius duomenis 2011 metais (lyginant su 2010 m.) valdymo
išlaidos padidėjo 3,7 proc., tačiau šis rodiklis neatspindi realios dinamikos,
nes analizuojant asignavimo valdytojų pateiktus duomenis nustatyta, kad
asignavimų valdytojai dėl patikslintos skaičiavimo metodikos bei
struktūrinių pertvarkymų valdymo išlaidoms priskyrė savo pavaldžių įstaigų
ir kt. subjektų išlaikymui skirtas lėšas, kurias ankstesniais metais rodė kitoje
funkcijų klasifikacijos grupėje.
Rodiklis įgyvendintas
Atlikti parengiamieji darbai aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms
pagal giminingų diagnozių grupių sistemą bandomosiose įstaigose grupuoti.
(Nuo birželio 1 dienos visose ligoninėse pradėtas bandomasis aktyviojo
gydymo stacionarinių paslaugų grupavimas pagal giminingų diagnozių
grupių sistemą).
Rodiklis įgyvendintas
Atliktas apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupių sistemą poveikio
asmens sveikatos priežiūros įstaigų biudžetams modeliavimas naudojant
2011 m. liepos–rugsėjo mėnesių asmens sveikatos priežiūros įstaigų
duomenis.
Rodiklis įgyvendintas
Atliktas aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų pajamų
modeliavimas ir vertinimas. Pritarus Privalomojo sveikatos draudimo
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pasirengta nuo 2012 m. sausio
1 d. apmokėti aktyvaus gydymo
stacionarines asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
pagal
giminingų
diagnozių
grupių
(DRG) sistemą šalies mastu
2.2. Pasirengimas sklandžiai įvesti
III ketvirtis
eurą
Atnaujintas euro įvedimo planas
ir visuomenės informavimo apie
euro įvedimą strategija
2.3. Teisės aktų, sudarančių
II ketvirtis
sąlygas 2012 metais pradėti
Reformos teisės aktų projektai
planuoti ir vykdyti Lietuvos
(Lietuvos Respublikos biudžeto
Respublikos valstybės biudžeto
sandaros
įstatymo,
Lietuvos
politiką pagal reformuotą
Respublikos valstybės skolos
biudžeto valdymo ir vykdymo
įstatymo, Lietuvos Respublikos
sistemą, užtikrinančią biudžeto
investicijų įstatymo, Lietuvos
politikos skaidrumą ir krizių
Respublikos
valstybės
iždo
prevenciją, parengimas
įstatymo pakeitimų ir naujo
Lietuvos Respublikos valstybės
iždo atsargų sunkmečiui įstatymo
projektai) suderinti su Europos
centriniu
banku,
Europos
Sąjungos Komisija, Tarptautiniu
valiutos fondu ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
2.4. Mokesčių administravimo
I ketvirtis
gerinimas, šešėlinės ekonomikos
Parengtas konsoliduotas tęstinis
masto mažinimas ir skatinimas
kovos su oficialiai neapskaitomos
sąžiningai mokėti mokesčius
ekonomikos reiškiniais priemonių
planas
II ketvirtis
Parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikti projektai
teisės aktų, kuriuos priėmus būtų
sustiprinta kova su akcizinių
prekių kontrabanda ir nelegalia
apyvarta

ministerija

tarybai, nuo 2012 m. sausio 1 d. aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų
apmokėjimui pradedamas taikyti giminingų diagnozių grupių metodas bei
priemonės, užtikrinančios sklandų perėjimą prie naujos apmokėjimo
sistemos, t. y. nustatant, kad šio metodo įdiegimas neturės įtakos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų sutartinėms sumoms.

Finansų ministerija

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Parengtas nacionalinio euro įvedimo plano ir visuomenės informavimo apie
euro įvedimą strategijos projektas, kuris reikalauja tolesnio derinimo
Koordinuojančioje darbo grupėje.
Rodiklis neįgyvendintas
Vyriausybė 2011 m. gegužės 25 d. pritarė Finansų ministerijos parengtai
Valstybės iždo atsargų sunkmečiui įstatymo koncepcijai. Priėmus šį
sprendimą bus teikiami susiję įstatymų projektai, kurie įpareigos kaupti
valstybės iždo atsargas, skirtas sunkmečiui, o sukauptas lėšas investuoti.
Vyriausybei nepateikti šie teisės aktų projektai: Biudžeto sandaros įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas, Investicijų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas, Valstybės iždo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Valstybės
skolos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Valstybės iždo atsargų
sunkmečiui įstatymo projektas, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Seimo nutarimo dėl Rezervinio
(stabilizavimo) fondo panaikinimo projektas.

Finansų ministerija

Ministro
Pirmininko tarnyba

Teisingumo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. vasario mėn. Valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti komisija patvirtino
Ministro Pirmininko tarnybos parengtą Priemonių oficialiai neapskaitomos
ekonomikos prevencijai ir kontrolės stiprinti planą.
Rodiklis neįgyvendintas
Seimo grąžintas įstatymų projektų paketas, susijęs su sustiprinta kova su
akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia apyvarta, yra tobulinamas. Šį
paketą planuojama teikti Seimo pavasario sesijai.
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IV ketvirtis
1.Deklaruotų pridėtinės vertės
mokesčio ir gyventojų pajamų
mokesčio
nepriemokų
dalis
neviršys
8 procentų
visų
deklaruotų
pridėtinės
vertės
mokesčio ir gyventojų pajamų
mokesčio sumų.
2.
Vidutinė
mokestinių
patikrinimų trukmė sumažės 2
darbo dienomis (nuo 37 iki 35
dienų).
3. Vidutinė pateiktų prašymų
grąžinti ar įskaityti pridėtinės
vertės
mokestį
nagrinėjimo
trukmė sumažės 1 darbo diena
(nuo 6,5 iki 5,5 dienos).
4.
Verslo
liudijimai
bus
išduodami elektroniniu būdu (nuo
I ketvirčio), šia paslauga naudosis
30 procentų mokesčių mokėtojų
IV ketvirtis
1. Užkardytos žalos valstybei
(nesumokėtų privalomų mokesčių
už sulaikytas prekes) dydžio
pokytis, palyginti su 2010 metais,
bus 3 mln. litų (nuo 33,4 iki 36,4
mln. litų).
2. Ne mažiau kaip 35 procentus
visų
muitinės
vykdomų
ekonominių operacijų vykdytojų
patikrinimų sudarys stambiųjų
ekonominių operacijų vykdytojų
patikrinimai.
3. Vidutinis importo ir eksporto
deklaracijų muitinio įforminimo
laikas sutrumpės 4 procentais
(nuo 47 iki 45 minučių).
4. Nelegalios tabako gaminių

Valstybinė
mokesčių
inspekcija

Rodiklis įgyvendintas
1. Deklaruotų pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio
nepriemokų dalis nuo visų deklaruotų pridėtinės vertės mokesčio ir
gyventojų pajamų mokesčio sumų – 2,57 proc.
Rodiklis įgyvendintas
2. Vidutinė mokestinių patikrinimų trukmė sumažėjo 7 darbo dienomis (nuo
37 iki 30 dienų).
Rodiklis įgyvendintas
3. Vidutinė pateiktų prašymų grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą nagrinėjimo
trukmė sumažėjo 1.4 darbo dienos (nuo 6,5 iki 5,1 dienos).

Muitinės
departamentas

Rodiklis neįgyvendintas
4. Verslo liudijimų išsiuntimas elektroniniu paštu sudarė apie 0,8 proc.
Visiškas verslo liudijimų išdavimas, įskaitant prašymų priėmimą
elektroniniu būdu, bus įgyvendintas tik sukūrus Mokesčių mokėtojų
švietimo ir konsultavimo sistemą (ESKIS) (kūrimo sutartis pasirašyta 2011
m. kovo 1 d.) ir atlikus reikiamus Integruotos mokesčių informacinės
sistemos (IMIS) pakeitimus (vyksta paslaugų pirkimo procedūros).
Rodiklis įgyvendintas
1. Užkardytos žalos valstybei dydžio pokytis, palyginti su 2010 metais –
10,49 mln. litų (nuo 33,4 iki 43,89 mln. litų).

Rodiklis įgyvendintas
2. Iš visų muitinės vykdomų ekonominių operacijų vykdytojų patikrinimų
46,7 proc. sudarė stambiųjų ekonominių operacijų vykdytojų patikrinimai.
Rodiklis įgyvendintas
3. Vidutinis importo ir eksporto deklaracijų muitinio įforminimo laikas
sutrumpėjo 12,7 procento (nuo 47 iki 41 minutės).
Rodiklis įgyvendintas
4. 2011 metais nelegali tabako gaminių rinkos dalis sumažėjo 12,2 proc.
lyginti su 2010 metais (pagal Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos
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rinkos dalis (pagal Nacionalinės
tabako gamintojų asociacijos
duomenis) sumažės 10 procentų
I–IV ketvirčiai
Valstybinė darbo
Tikrinimai, per kuriuos nustatyta inspekcija
nelegaliai dirbančių asmenų ar
kitų darbo teisės aktų pažeidimų,
sudarys 64 procentus visų
nelegalaus darbo tikrinimų

I–IV ketvirčiai
Padidės operatyvinės veiklos
efektyvumas
atskleidžiant
apysunkes
ir
sunkias
nusikalstamas veikas finansų
sistemai: operatyviniais veiksmais
atskleistose
nusikalstamose
veikose
nustatytų
nuslėptų
mokesčių sumos, palyginti su
praėjusiais
metais,
padidės
3 procentais
IV ketvirtis
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį
ir turto konfiskavimą arba
neteisėtai įgyto turto ir pajamų
apmokestinimą,
nusikaltimų
tyrimo metu finansų ir galimo
pinigų
plovimo
tyrimas
atliekamas ne tik baudžiamojo
persekiojimo, bet ir mokesčių
administravimo
priemonėmis:
ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose
bendradarbiaujant su mokesčių
administratoriais
nustatytas
neteisėtu būdu įgytas turtas,
palyginti su praėjusiais metais,
padaugės 3 procentais

Finansinių
nusikaltimų tyrimo
tarnyba

Finansinių
nusikaltimų tyrimo
tarnyba, Valstybinė
mokesčių
inspekcija

duomenis).
Rodiklis įgyvendintas
2011 metais tikrinimai, per kuriuos nustatyta nelegaliai dirbančių asmenų ar
kitų darbo teisės aktų pažeidimų, sudarė 65,2 proc. visų nelegalaus darbo
tikrinimų. Nustatyta 2,1 karto daugiau neteisėtai dirbusių asmenų negu 2010
m. (atitinkamai 1823 ir 854 asmenys), o atvejų, kai buvo nustatyti neteisėtai
dirbę asmenys, užfiksuota 2,5 karto daugiau negu 2010 m. (atitinkamai
1080 ir 429 atvejai). Pasiekti rezultatai tiesiogiai sietini su veiksminga
įsteigtų 5 mobilių nelegalaus darbo kontrolės grupių Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritoriniuose skyriuose veikla.
Rodiklis įgyvendintas
2011 metais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų
ministerijos baigta 110 ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų,
atskleistų operatyviniais veiksmais. Šių tyrimų metu buvo nustatyta 26,85
mln. litų nuslėptų mokesčių, t. y. 62,5 procento daugiau nei 2010 m.

Rodiklis įgyvendintas
Valstybinė mokesčių inspekcija teisėsaugos institucijoms perdavė medžiagas
59 atvejų (83 gyventojų) dėl galimai neteisėto praturtėjimo pagal
Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnį, kurie nustatyti atliekant gyventojų
kontrolės veiksmus.
2011 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje dėl nusikaltimų pagal
Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnį „Neteisėtas praturtėjimas“ buvo
pradėti 45 ikiteisminiai tyrimai.
2011 metais baigtuose 3 ikiteisminiuose tyrimuose, pradėtuose pagal minėtą
straipsnį, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai bendradarbiaujant su
Valstybine mokesčių inspekcija buvo nustatytas nuosavybės teise asmeniui
priklausantis 7,3 mln. Lt vertės turtas, kurio įgijimas nepagrįstas teisėtomis
asmens pajamomis.
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IV ketvirtis
Užtikrintas
veiksmingas
pareigūnų rotavimo mechanizmo
diegimas

IV ketvirtis
Pridėtinės
vertės
mokesčiu
apmokestinamų
pardavimų
santykis su galutinio vartojimo
išlaidomis bus ne mažesnis kaip
1,6 (2010 metų I pusmetį – 1,47)
III–IV ketvirčiai
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos
nelegalaus
darbo
draudimo
įstatymui, įgyvendinta 2009 m.
birželio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos 2009/52/EB direktyva,
kurioje numatomos sankcijos ir
poveikio priemonės nelegaliai
dirbančių
trečiųjų
valstybių
piliečių darbdaviams

Muitinės
departamentas,
Valstybės sienos
apsaugos tarnyba

Rodiklis įgyvendintas
Pagal Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir
keitimo taisykles per 2011 m. atlikti 1 580 posto pareigūnų pareigų atlikimo
vietos keitimai.

Valstybinė
mokesčių
inspekcija

Siekiant efektyviai kovoti su akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia
apyvarta bei mažinti prielaidas korupcijai, 2011 m. rotacija (perkėlimas į
kitas lygiavertes pareigas) buvo taikyta 54 Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pareigūnams: 3 rinktinių ir 9 užkardų vadams bei 42 kitiems
užkardose dirbantiems pareigūnams.
Rodiklis įgyvendintas
Pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų pardavimų santykis su galutinio
vartojimo išlaidomis - 1,63.

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Siekiant mažinti nelegalaus darbo mąstą, Seimui pateikti Nelegalaus darbo
draudimo įstatymo projektas, Administracinių teisės pažeidimų ir Darbo
kodeksų pakeitimai, kuriuose numatomos kompleksinės priemonės,
mažinant nelegalų darbą ir administracinę naštą verslui Lietuvoje. Seimas
2012 m. kovo 13 d. pateiktiems projektams nepritarė ir grąžino
Vyriausybei.

III. ENERGETIKA
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – formuoti vartotojams ir aplinkai draugišką energetikos sektorių, siekti energetinės nepriklausomybės, didinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą.
2011 metų rodikliai:
1. Bendro galutinio energijos suvartojimo dalis, kurią sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, metų pabaigoje (didesnio energijos vartojimo veiksmingumo
scenarijaus atveju): 2011 metais – 17 procentų (2010 metais numatoma 16 procentų). Lietuvos statistikos departamentas duomenis apie 2011 metų pabaigoje bendro
galutinio energijos suvartojimo dalį, kurią sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, pateiks 2012 metų viduryje.
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2. Elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorius pertvarkytas pagal Europos Sąjungos III energetikos paketo nuostatas. Vykdyta elektros energetikos ir gamtinių
dujų sektorių pertvarka pagal ES Trečiojo energetikos paketo nuostatas: baigtas formuoti elektros gamybos blokas, priimti Gamtinių dujų įstatymo pakeitimai, numatantys
atskirti dujų tiekimo ir dujų perdavimo veiklas, sukurti dujų biržą, padidinti rinkos reguliuotojo galias.
Tikslai
3.1. Naujos atominės elektrinės
Lietuvoje projekto įgyvendinimas

3.2. Elektros energetikos ir
gamtinių dujų sektorių pertvarka
pagal Europos Sąjungos III
energetikos paketo nuostatas

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
IV ketvirtis
Pasirašyta koncesijos sutartis su
strateginiu investuotoju

Atsakingos
institucijos
Energetikos
ministerija

IV ketvirtis
Pasirašyta akcininkų sutartis su
strateginiu
investuotoju
ir
regioniniais partneriais
IV ketvirtis
Įsteigta projekto įgyvendinimo
bendrovė
II ketvirtis
Vykdant elektros energetikos
sektoriaus pertvarką, baigti
formuoti keturi elektros energetikos
įmonių blokai (perdavimo,
gamybos, skirstymo ir
aptarnavimo)

Energetikos
ministerija

IV ketvirtis
Vykdant gamtinių dujų sektoriaus
pertvarką, įmonės, neatitinkančios
Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų įstatymo reikalavimų, vykdys
įstatyme numatytą veiklų atskyrimo

Energetikos
ministerija

Įgyvendinimo rezultatai
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Atrinktas strateginis investuotojas į Visagino atominės elektrinės (toliau –
VAE) projektą – „Hitachi, Ltd“, su kuriuo vykdomos išimtinės tiesioginės
derybos dėl koncesijos ir kitų su ja susijusių projekto sutarčių. Remiantis
Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) sutartimi, Europos
Komisijai oficialiai pateiktas Visagino atominės elektrinės projekto planas.
2011 m. gruodžio 23 d. su strateginiu investuotoju „Hitachi, Ltd“
pasirašytas susitarimas dėl esminių VAE Koncesijos sutarties sąlygų, pagal
kurias kartu su regioniniais partneriais bus baigiama rengti Koncesijos
sutartis.
Rodiklis neįgyvendintas
Nepasirašyta akcininkų sutartis su strateginiu investuotoju ir regioniniais
partneriais.

Energetikos
ministerija

Rodiklis neįgyvendintas
Projekto įgyvendinimo bendrovė neįsteigta.

Energetikos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką, baigtas formuoti
Lietuvos elektros gamybos blokas – reorganizuotos ir sujungtos akcinės
bendrovės „Lietuvos energija“ (su filialais – Kauno hidroelektrine, Kruonio
hidroakumuliacine elektrine) ir „Lietuvos elektrinė“ į vieną įmonę –
„Lietuvos energija, AB“. Įgyvendinant Lietuvos elektros gamybos bloko
reorganizaciją per 2011 metų pirmąjį pusmetį buvo sutaupyta 14 mln. litų.
2011 m. gruodžio 22 d. priimtas Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas
Nr. XI-1888, įgyvendinantis Europos Sąjungos III energetikos paketo
nuostatas.
Rodiklis įgyvendintas
Įgyvendindama Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo
įstatymą, Vyriausybė 2011 m. spalio 28 d. priėmė nutarimą Nr. 1239 „Dėl
gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių
veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo tvarkos aprašo ir vykdymo plano
patvirtinimo“. Pagal priimtą nutarimą iki 2012 m. kovo 31 d. įstatymo
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reikalavimų procedūrą
3.3. Elektros jungčių su Lenkija
(„LitPol Link“) ir Švedija
(„NordBalt“) projektų
įgyvendinimas

3.4. Alternatyvaus apsirūpinimo
gamtinėmis dujomis projektų
įgyvendinimas

3.5. Ignalinos atominei elektrinei
uždaryti skirtų lėšų efektyvus
naudojimas ir pasirengimas
deryboms su Europos Sąjunga dėl
reikiamų lėšų 2014–2020 metais
skyrimo

IV ketvirtis
Atrinkti Alytaus 330 kV skirstyklos
rekonstravimo ir plėtros, 400 kV
elektros perdavimo linijos Alytus–
Lietuvos valstybės siena statybos,
400 kV skirstyklos statybos,
nuolatinės
srovės
intarpo
projektavimo ir statybos rangovai
IV ketvirtis
Parengti
„NordBalt“
jungties
specialieji ir detalieji teritorijų
planavimo dokumentai
I ketvirtis
Pradėtas įgyvendinti suskystintų
gamtinių dujų importo jūra
projektas: parengtas suskystintų
gamtinių dujų importo jūra projekto
plėtros planas

Energetikos
ministerija

II ketvirtis
Įvykdyti Lenkijos–Lietuvos dujų
jungties galimybių studijos pirmojo
etapo darbai (verslo aplinkos
analizė)

Energetikos
ministerija

IV ketvirtis
Ignalinos atominei elektrinei
uždaryti skiriamų lėšų išmokėjimo
rangovams planas vykdomas
100 procentų

Energetikos
ministerija

Nustatytas

IV ketvirtis
preliminarus

Energetikos
ministerija

Energetikos
ministerija

Energetikos
lėšų ministerija

nuostatų neatitinkančios gamtinių dujų įmonės turi pateikti konkretų
atskyrimo planą. Veiklų ir nuosavybės atskyrimas turi būti baigtas iki 2014
m. spalio 31 d.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Patvirtintas 400 kV elektros perdavimo oro linijos „Alytaus transformatorių
pastotė–Lenkijos Respublikos siena“ statybos specialusis planas. Vykdomi
tarptautiniai viešieji pirkimai dėl šios elektros perdavimo oro linijos
techninio projekto rengimo, 330 kV Alytaus skirstyklos rekonstrukcijos ir
išplėtimo techninio projekto parengimo ir dėl Alytaus aukštos įtampos
nuolatinės srovės intarpo ir 400 kV skirstyklos projektavimo ir statybos
darbų.
Rodiklis įgyvendintas
Parengti ir suderinti su atitinkamomis institucijomis „NordBalt“ jungties
specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai.
Rodiklis įgyvendintas
Parengtas ir balandžio 28 d. Vyriausybei pateiktas Suskystintų gamtinių
dujų importo jūra projekto plėtros plano (veiksmų plano) projektas.
Parengtas ir 2011 m. gruodžio 16 d. Energetikos ministro įsakymu
patvirtintas SGD importo terminalo plėtros planas ir Strateginių pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaita. Išduotos planavimo sąlygos SGD terminalo,
susijusios infrastruktūros ir dujotiekio specialiajam planui rengti.
Paskelbtas tarptautinis konkursas dėl terminalo plaukiojančiosios saugyklos
su dujinimo įrenginiu (FSRU) pirkimo.
Rodiklis įgyvendintas
Parengta verslo aplinkos analizės ataskaita dėl Lenkijos–Lietuvos dujų
jungties projekto (galimybių studijos pirmasis etapas). Atsižvelgiant į
ataskaitos išvadas, planuojami Lenkijos–Lietuvos dujų jungties galimybių
studijos antrojo etapo darbai (galimybių studija). Studijos užsakovai –
akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ ir „Gaz-system“.
Rodiklis įgyvendintas
Ignalinos atominei elektrinei uždaryti 2011 metais planuota išmokėti 147
mln. litų Ignalinos programos lėšų. Faktinis išmokėjimas sudarė 236 mln.
litų. Lėšų išmokėjimas viršijo planą dėl paspartėjusios eksploatavimo
nutraukimo darbų eigos.
Rodiklis įgyvendintas
Remiantis atlikta studija, nustatyta, kad Ignalinos atominės elektrinės
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3.6. Atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo plėtra šilumos
ir elektros energetikos sektoriuose

3.7. Energijos taupymas

3.8. Energetinio saugumo
klausimo aktualizavimas Europos
Sąjungoje, NATO, ESBO
formatais

poreikis
Ignalinos
uždaryti

uždarymui 2014–2020 metais preliminarus lėšų poreikis sieks 870 mln. eurų
(770 mln. eurų – ES lėšos, 100 mln. eurų – nacionaliniai šaltiniai).

2014–2020 metais
atominei
elektrinei

IV ketvirtis
Šilumos energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių ir
tiesiogiai
sunaudojamų
atsinaujinančių energijos išteklių
šildymo ir vėsinimo sektoriuje
apimtis – 714 ktne
IV ketvirtis
Įrengtoji galia elektros energijai
gaminti iš atsinaujinančių energijos
išteklių bus 369 MW

Energetikos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Statistikos departamentas duomenis apie 2011 metų pabaigoje šilumos
energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiesiogiai
sunaudotų atsinaujinančių energijos išteklių šildymo ir vėsinimo sektoriuje
apimtį paskelbs 2012 metų viduryje. Preliminariais duomenimis, šis rodiklis
įgyvendintas.

Energetikos
ministerija

II ketvirtis
Parengtas
antrasis
energijos
efektyvumo
veiksmų
planas
(vadovaujantis 2006 m. balandžio 5
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos
2006/32/EB
dėl
energijos
galutinio
vartojimo
efektyvumo ir energetinių paslaugų
nuostatomis)
I ketvirtis
Lietuvos principinės nuostatos dėl
ilgalaikio ir sisteminio energetikos
infrastruktūros
finansavimo
užtikrinimo, energetinių krizių
prevencijos Europos Sąjungos
lygmeniu
stiprinimo,
išorinės
Europos Sąjungos energetikos
politikos konsolidavimo ir atominės
energetikos pripažinimo viena iš
svarbių alternatyvų, siekiant mažai

Energetikos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. pabaigoje elektros energijai gaminti iš atsinaujinančių energijos
išteklių įrengtoji galia pagal Energetikos ministerijos išduotus leidimus
buvo daugiau negu 369 MW. Biomasės elektrinių įrengtoji galia sudarė
daugiau negu 50 MW, hidroelektrinių – 127 MW, saulės elektrinės – 1
MW, vėjo elektrinės – 191 MW. Statistikos departamentas tikslesnius
duomenis apie 2011 m. pabaigoje elektros energijai gaminti iš
atsinaujinančių energijos išteklių įrengtąją galią paskelbs 2012 metų
viduryje.
Rodiklis įgyvendintas
Parengtas ir Europos Komisijai 2011 m. rugsėjo 30 d. pateiktas Antrasis
energijos efektyvumo veiksmų planas.

Energetikos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Lietuvos ir kitų ES partnerių pastangomis ES vadovų lygmeniu pasiektas
įsipareigojimas iki 2015 metų panaikinti energetines salas.
2014–2020 metais transeuropinei infrastruktūrai plėtoti ES šalims
planuojama skirti virš 9 mlrd. eurų. Tai apimtų ir energetinių salų
integravimą į ES, nes pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, bus
finansuojami projektai, kuriais siekiama sukurti trūkstamas pagrindinių
Europos energetikos tinklų jungtis.
2011 m. gruodžio mėn. ES komunikate „Energetikos veiksmų planas iki
2050 m.“ teigiama, kad branduolinė energija išliks ES elektros energijos
gamybos šaltinių balanso dalimi ir ženkliai prisidės prie ES energetikos
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CO2
į
aplinką
išskiriančios
ekonomikos, perkeltos į Europos
Sąjungos energetikos veiksmų
2011–2020 metų planą
IV ketvirtis
Parengta pozicija dėl Energetinio
saugumo ir infrastruktūros
instrumento ir 2014–2020 metų
finansinės perspektyvos (siekiant
palankesnių sąlygų įgyvendinti
Lietuvos energetikos
infrastruktūros projektus)

IV ketvirtis
Pateikta
Europos
Sąjungos
energetikos
srities
teisėkūros
analizė
(pagal
Lietuvos
pasirengimo pirmininkauti Europos
Sąjungos Tarybai 2013 metais
gairių 9.2.3 punktą)
I–IV ketvirčiai
Nuo 2011 m. sausio 1 d. veiklą
pradės Energetinio saugumo centras
– biudžetinė įstaiga prie Užsienio
reikalų ministerijos. Energetinio
saugumo centro veikla pristatyta 5
tarptautiniuose renginiuose, pradėta
NATO akreditacijos procedūra

sektoriaus dekarbonizacijos kaštų mažinimo.

Energetikos
ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

Energetikos
ministerija

Užsienio reikalų
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Energetikos ministerija parengė derybines gaires dėl 2014–2020 metų
Europos infrastruktūros tinklų priemonių (energetikos dalis) ir Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo finansavimo, kurioms buvo pritarta 2011 m.
spalio 25 d. Vyriausybės ES komisijoje ir 2011 m. gruodžio 14 d.
Vyriausybės pasitarime.
Užsienio reikalų ministerija teikė pasiūlymus ir rekomendacijas dėl
Lietuvos energetinio saugumo interesų gynimo rengiant Europos
energetikos infrastruktūros paketą ir naująją finansinę priemonę
(Connecting Europe Facility), siekdama užtikrinti, kad visi strateginiai
Lietuvos energetikos projektai būtų įtraukti į prioritetinius sąrašus ir kad
jiems būtų ieškoma tinkamo finansavimo 2014–2020 m. finansinėje
perspektyvoje, taip pat telkė paramą Lietuvos pasiūlymams užsienio šalyse.
Buvo sutelktos Lietuvos diplomatinės pastangos dėl reikalingų lėšų skyrimo
Ignalinos AE uždarymui iš naujosios ES finansinės perspektyvos. URM
Europos Komisijai ir ES šalims narėms pristatė poziciją ir siekė paramos,
kad būtų užtikrintas pakankamas finansavimas uždaromai atominei
elektrinei.
Rodiklis įgyvendinamas
2011 m. lapkričio mėn. Užsienio reikalų ministerijai pateiktas preliminarus
pirmininkavimo ES Tarybai klausimų (energetikos srityje) sąvadas, kuris iki
2012 m. vasario 1 d. bus patikslintas.

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. sausio 1 d. įsteigtas Energetinio saugumo centras prie Užsienio
reikalų ministerijos (toliau – ESC). 2011 m. Energetinio saugumo centro
veikla buvo pristatyta 25 tarptautiniuose (dvišaliuose ir daugiašaliuose)
renginiuose.
Siekiant tinkamai pasirengti vykdyti NATO kompetencijų centro
akreditacijai, 2011 m. ESC tinkamai bei laiku įgyvendino visas numatytas
akreditacijos proceso priemones: pradėjo formalias konsultacijas dėl
akreditacijos bei parengė NATO energetinio saugumo kompetencijų centro
koncepciją ir ją pateikė Vyriausiajam NATO transformacijos vadui.
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2011 m. įsteigus Energetinio saugumo centrą buvo aktyviai vykdoma
institucijos populiarinimo veikla nacionaliniuose ir tarptautiniuose
lygmenyse bei buvo aktyviai prisidedama / dalyvaujama aktualizuojant
energetinio saugumo klausimus nacionalinėje ir tarptautinėje darbotvarkėse
(pasirašytos 4 nacionalinės ir tarptautinės bendradarbiavimo sutartys, taip
pat parengta 12 ESC informacinių biuletenių lietuvių ir anglų kalbomis).
IV. MODERNUS VALSTYBĖS VALDYMAS SIEKIANT NAUJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – modernizuojant valstybės valdymą, siekti priartinti paslaugas prie žmogaus, kad jos atitiktų kiekvieno asmens poreikius, būtų paprastos, prieinamos ir
geros kokybės (kiek jas pasirengę finansuoti mokesčių mokėtojai); siekti, kad paslaugų teikimo srityje būtų daugiau konkurencijos, pasirinkimo galimybių ir kartu daugiau
geros kokybės paslaugų.
2011 metų rodikliai:
1. Lietuvai tarp ES 27+ valstybių skirta 18 vieta pagal visiškai į internetą perkeltų 20 paslaugų lygį. 2011 metais Eurostatas atsisakė teikti šią statistinę
informaciją.
2. 45 procentai visų valstybės registrų paslaugų teikiama elektroniniu būdu (2010 metais – 26 procentai). 2011 metais daugiau kaip pusė (51 procentas) valstybės
registrų paslaugų teikiama elektroniniu būdu.
3. Vidutinės vieno recepto priemokos mažėjimas: 2010 metais – 14,43, 2011 metais – 14, 2012 metais – 13,9, 2013 metais – 13,9 lito. Nuosekliai įgyvendinant
Vaistų prieinamumo gerinimo ir jų kainų mažinimo priemonių planą, pakeitus kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų apskaičiavimo tvarką, kompensuojamųjų vaistų
išrašymo tvarką ir įdiegus vaistinėse monitorius, faktinė vidutinė priemoka už kompensuojamąjį receptą sumažėjo nuo 18,8 litų iki 13,2 litų.
4. Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: 2011 metais – 230 000, 2012 metais – 300 000, 2013 metais – 200 000. Pacientų, kuriems
pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, t. y. pacientų, pasinaudojusių ES struktūrinę paramą gavusioje sveikatos priežiūros įstaigoje tokiomis sveikatos priežiūros
paslaugomis, kurių kokybei ir prieinamumui gerinti buvo skirtas projektas, padaugėjo iki 473 000.
5. Lietuva 5 pozicijomis pagerina reitingą pagal sveikatos apsaugos kokybės indeksą „Euro-Canada Health Consumer Index“ (2010 metais – 31 vieta iš 34). Nėra
duomenų apie 2011 m. reitingus pagal sveikatos apsaugos kokybės indeksą „Euro-Canada Health Consumer Index“.
6. 25 procentuose bendrojo lavinimo mokyklų atliktas veiklos kokybės išorės auditas *. 2011 m. gruodžio 1 d. veiklos kokybės išorės auditas atliktas 26,3 procento
bendrojo lavinimo mokyklų.
Tikslai
4.1. Lengvai prieinamos ir
kiekvienam žmogui suprantamos
informacijos apie paslaugas
užtikrinimas, paslaugų

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį

Atsakingos
institucijos
IV ketvirtis
Aplinkos
Sukurta ir įdiegta aplinkosaugos ministerija
leidimų informacinė sistema

Įgyvendinimo rezultatai
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Sukurta Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema – sukurtos elektroninės
paslaugos 17-kai aplinkosaugos leidimų (mėgėjiškos žūklės leidimui ir
leidimui kirsti mišką, leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės auditų sistema, sukurta 2002–2006 metais įgyvendinant Mokyklų tobulinimo programą (Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos
kokybės išorės audito tvarkos aprašas, patvirtintas 2007 m. balandžio 2 d.).
*
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prieinamumo didinimas ir
kokybės gerinimas naudojant
informacines ir ryšių
technologijas
IV ketvirtis
Siekiant
sukurti
teritorijų
planavimo dokumentų rengimo ir
registravimo
elektronines
paslaugas, parengta teritorijų
planavimo ir teritorijų planavimo
valstybinės priežiūros dokumentų
rengimo informacinės sistemos
projektinė dokumentacija
IV ketvirtis
Parengta teritorijų planavimo
dokumentų registro paslaugų
plėtros specifikacija ir bendrasis
projektas
IV ketvirtis
Siekiant įgyvendinti viešųjų ir
administracinių
paslaugų
gyventojams ir verslo subjektams
teikimo statybos srityje kokybės
gerinimo priemones, parengta IS
„Infostatyba“
elektroninių
paslaugų
plėtros
projektinė
dokumentacija
Įdiegus 2011 metų I ketvirtį
hipotekos ir įkeitimo registravimo
elektroninį modulį, daugės notarų,
teikiančių duomenis Hipotekos
registrui elektroniniu būdu: I
ketvirtį – 20, II ketvirtį – 30, III
ketvirtį – 45, IV ketvirtį – 65
procentais
Parengta

I–II ketvirčiai
ir vaistinėse

Aplinkos
ministerija

gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, leidimui žvejoti verslinės žvejybos
įrankiais ir kt.) gauti. 2011 m. pasirengta sistemos eksploatacijai, kurią
išbandžius nuo 2012 m. kovo 31 d. elektroniniu būdu gyventojams ir ūkio
subjektams bus pradėtos teikti aplinkosaugos leidimų išdavimo paslaugos.
Rodiklis įgyvendintas
Parengta teritorijų planavimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros
dokumentų rengimo informacinės sistemos projektinė dokumentacija ir
bendrasis projektas.

Aplinkos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Parengta teritorijų planavimo dokumentų
specifikacija ir bendrasis projektas.

Aplinkos
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Parengta IS „Infostatyba“ elektroninių paslaugų plėtros projektinė
dokumentacija. Informacinės sistemos plėtra užtikrins didesnes galimybes
vartotojams, paskatins aktyviau naudotis sistema.

Teisingumo
ministerija

Sveikatos
įdiegta apsaugos

registro

paslaugų

plėtros

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Notarams sudaryta galimybė teikti duomenis Hipotekos registrui elektroniniu
būdu. Per 2011 metus sutartis dėl duomenų teikimo Hipotekos registrui
elektroniniu būdu pasirašė 42 notarai, t. y. 16 proc. visų notarų.
2011 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Mokesčių
administravimo, Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų
įstatymų pakeitimus, susijusius su hipotekos teisiniu reguliavimu, kurie
įsigalios 2012 m. liepos 1 d., notarai duomenis Hipotekos registrui teiks tik
elektroniniu būdu.
Rodiklis įgyvendintas
Parengta ir vaistinėse įdiegta kompiuterinė programa, leidžianti gyventojams
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kompiuterinė programa, kad
vaistinė gyventojui galėtų pateikti
vaizdinę
informaciją
apie
nereceptinius vaistus ir jų kainas
III ketvirtis
Pradės veikti e. sveikatos portalas
pacientams – vieša interneto
prieiga, suteikianti galimybę
pacientui pasinaudoti e. sveikatos
paslaugomis,
pavyzdžiui,
išankstinė
registracija
pas
gydytoją, informacija apie vaistus,
informacija
apie
suteiktas
paslaugas sveikatinimo veiklą
vykdančiose įstaigose ir kita
III ketvirtis
Patvirtinti e. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinės sistemos nuostatai

ministerija

IV ketvirtis
Sukurta e. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinė
sistema,
skirta
centralizuotai tvarkyti pacientų
elektroninėms
sveikatos
istorijoms ir užtikrinti keitimuisi
jomis tarp sveikatinimo veiklą
vykdančių įstaigų, jų specialistų ir
kitų darbuotojų, atlikti kitas su
Lietuvos
e. sveikatos
įgyvendinimu susijusias funkcijas
II ketvirtis
Bus įsteigti 2 elektroninių
paslaugų išoriniai portalai, skirti
gyventojams
ir
verslui
(„EDBirža“)
I–IV ketvirčiai

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
Socialinės

kompiuterio monitoriaus ekrane peržiūrėti visų nereceptinių ir receptinių
vaistinių preparatų didžiausias kainas ir parinkti pageidaujamą vaistą.
Programa, kuria vaistinės gali naudotis nemokamai, paskelbta Sveikatos
apsaugos ministerijos svetainėje (www.sam.lt.).
Rodiklis neįgyvendintas
E. sveikatos portalas pacientams nesukurtas. Šiam rodikliui pasiekti
numatoma įgyvendinti ES projektą „E. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“. Šiuo metu projektas įtrauktas į
valstybės projektų sąrašą ir pateikta paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai dėl projekto finansavimo.

Rodiklis įgyvendintas
Patvirtinti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, kurios valdytoja paskirta
Sveikatos apsaugos ministerija, o pagrindiniu tvarkytoju – valstybės įmonė
Registrų centras
Rodiklis neįgyvendintas
E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė
sistema nesukurta. Šiam rodikliui pasiekti numatoma įgyvendinti ES projektą
„E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“. Šiuo metu
projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą ir pateikta paraiška VšĮ
Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl projekto finansavimo.

Rodiklis įgyvendintas
Įsteigti 2 elektroninių paslaugų išoriniai portalai EDBirža, skirti gyventojams
ir verslui, sudarant galimybę klientams pasinaudoti šiuolaikinėmis
informacinių technologijų priemonėmis ieškant tinkamo darbo arba
darbuotojų.
Rodiklis įgyvendintas
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4.2. Administravimo paslaugų
efektyvumo didinimas ir
visuotinis „vieno langelio“
principo taikymas

4.3. Valstybės valdymo sistemos
modernizavimas – už rezultatus
atsakingos ir atskaitingos
valstybės tarnybos kūrimas ir
rengimasis 2013 metais
pirmininkauti Europos Sąjungos
Tarybai

7 500 asmenų ir darbdavių,
pasinaudojusių
„EDBirža“
paslaugomis
III ketvirtis
Pertvarkyta Europos Sąjungos
piliečių
asmens
tapatybės
nustatymo įranga, kad aprėptų
daugiau
Europos
Sąjungos
valstybių narių piliečių

apsaugos ir darbo
ministerija

Naujuose portaluose EDBirža apsilankė 12 000 vartotojų, kurie ieškojo darbo
arba darbuotojų.

Informacinės
visuomenės
plėtros komitetas
prie Susisiekimo
ministerijos

IV ketvirtis
Į elektroninę erdvę 2011 metais
bus perkelta 75 procentai (2009
metais – 60 procentų, 2010 metais
numatoma
70 procentų)
pagrindinių elektroninių viešųjų ir
(ar) administracinių paslaugų (ne
žemesniu negu trečiu brandos
lygiu)
IV ketvirtis
Sukurta
ir
pradės
veikti
elektroninių
dokumentų
perdavimo
tarp
Lietuvos
Respublikos
diplomatinių
atstovybių, konsulinių įstaigų ir
Lietuvos Respublikos institucijų
sistema
I ketvirtis
Seimui pateikta tvirtinti Valstybės
pažangos strategija

Susisiekimo
ministerija,
ministerijos

Rodiklis įgyvendintas
Pagal Europos Sąjungos vykdomo Saugaus tarpvalstybinio tapatybės
nustatymo projekto rezultatus nuo 2012 m. sausio mėn. sudaryta galimybė
naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo sistema (VAIISIS) nustatyti Europos Sąjungos valstybių
narių, dalyvaujančių minėtame projekte, piliečių asmens tapatybę, siekiančių
Lietuvoje vykdyti paslaugų teikimo veiklą.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Į elektroninę erdvę 2011 metais perkelta 69,1 procentai (2010 m. – 59 proc.)
pagrindinių elektroninių viešųjų ir (ar) administracinių paslaugų – ne
žemesniu negu trečiu brandos lygiu buvo perkeltos paslaugos: „Darbo
paieška: užimtumo centrų paslaugos“ (4 lygis), „Naujos įmonės
registravimas“ (4 lygis) ir „Leidimai statyboms“ buvo įvertintos 2 lygiu
(2010 metais – 4 lygiu).

Užsienio reikalų
ministerija

Valstybės
pažangos taryba,
Ministro
Pirmininko
tarnyba

I ketvirtis
Užsienio reikalų
Parengtas ir Lietuvos Respublikos ministerija
Vyriausybei pateiktas Lietuvos
pasirengimo
pirmininkauti

Rodiklis įgyvendintas
Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento ir Vyriausiojo
archyvaro tarnybos pastangomis buvo įdiegta ir įteisinta galimybė kurti
elektroninius dokumentus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybėse ir
konsulinėse įstaigose bei šiuos dokumentus siųsti į Lietuvos valstybės
archyvus.
Taip pat 2011 metais buvo patobulintas elektroninės paslaugos „Konsulinė
registracija“ teikimas e-Valdžios portale.
Rodiklis įgyvendintas
Vyriausybė 2011 m. lapkričio 23 nutarimu Nr. 1351 patvirtino Valstybės
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ projektą, kuris pateiktas tvirtinti Seimui.

Rodiklis įgyvendintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos pasirengimo pirmininkauti
Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstituciniam 2012−2014 metų
veiklos planui (Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. pasitarimo protokolinis
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Europos
Sąjungos
Tarybai
tarpinstitucinis veiklos planas
II ketvirtis
Parengtos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateiktos Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo pataisos
III ketvirtis
Parengta ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikta Viešojo
valdymo tobulinimo programa

4.4. Struktūrinė sveikatos
apsaugos, švietimo ir socialinės
apsaugos sričių pertvarka siekiant
geresnės paslaugų kokybės

sprendimas.)
Vidaus reikalų
ministerija, darbo
grupė

Vidaus reikalų
ministerija,
Ministro
Pirmininko
tarnyba,
Saulėlydžio
komisija
I–IV ketvirčiai
Vidaus reikalų
Apmokyta 200 valstybės ir ministerija
savivaldybių institucijų ir įstaigų
vadovų,
personalo
tarnybų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
atlikti su rezultatais susijusį
valstybės
tarnautojų
veiklos
vertinimą ir darbo apmokėjimą
I–II ketvirčiai
Sveikatos
Sujungus ligonines į stambesnius apsaugos
juridinius
vienetus,
dviem ministerija
sumažinta sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų
I–II ketvirčiai
Sveikatos
Vadovaujantis paslaugų pirkimo apsaugos
kriterijais, sumažinta Privalomojo ministerija
sveikatos
draudimo
fondo
biudžeto
lėšomis
perkamų
stacionarinių paslaugų (iš 20
šalies ligoninių skyrių)
II ketvirtis
Sveikatos
Pakeisti
slaugos
paslaugų apsaugos
ambulatorinėse asmens sveikatos ministerija

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
2011 m. birželio 15 d. Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos (įskaitant
statutinę valstybės tarnybą) tobulinimo gairėms. Šios gairės pateiktos
svarstyti atitinkamiems Lietuvos Respublikos Seimo komitetams.
Rodiklis įgyvendintas
Parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Viešojo valdymo
tobulinimo 2012-2020 metų programos projektas.

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. kovo 14 d. seminare dalyvavo 61 asmuo, kovo 16 d. seminare
dalyvavo 112 asmenų, o kovo 18 d. seminare – 107 asmenys. Iš viso buvo
apmokyta 280 asmenų.

Rodiklis įgyvendintas
Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių
ligų ligoninė ir Valstybinis patologijos centras prijungti prie Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų (Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d.
nutarimas Nr. 327).
Rodiklis įgyvendintas
Vadovaujantis paslaugų pirkimo kriterijais, daugiau kaip iš 20 šalies ligoninių
skyrių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neperkamos
stacionarinės (chirurgijos, akušerijos, ginekologijos, nėštumo patologijos,
ortopedijos–traumatologijos ir kt.) paslaugos.
Rodiklis įgyvendintas
Sveikatos apsaugos ministro 2011-09-05 įsakymu Nr. V-835 pakeisti slaugos
paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose

30

priežiūros įstaigose ir namuose
teikimo reikalavimai – išplėsta
slaugos
paslaugų,
teikiamų
pacientų namuose
IV ketvirtis
Sveikatos
Įteisintas
mokėjimas
šeimos apsaugos
gydytojams
už
praktikoje ministerija
taikomus gerus darbo rodiklius,
susijusius su sergančiųjų lėtinėmis
ligomis siuntimu konsultuotis ir
gydytis stacionare
I ketvirtis
1. 39 mokyklose atliktas veiklos
kokybės išorės auditas.
II ketvirtis
1. 21 mokykloje atliktas veiklos
kokybės išorės auditas.
III ketvirtis
13 mokyklų atliktas veiklos
kokybės išorės auditas
IV ketvirtis
39 mokyklose atliktas veiklos
kokybės išorės auditas
I ketvirtis
4 savivaldybės įtrauktos į
neformaliojo ugdymo krepšelio
bandomąjį projektą
II ketvirtis
1.Organizuotas duomenų rinkimas
tarptautiniams mokinių pasiekimų
tyrimams IEA TIMSS ir PIRLS.
2.
Surengtas
technologijos
brandos egzaminas.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

3. Parengta nacionalinių mokinių
pasiekimų tyrimo programa
IV ketvirtis
Švietimo ir

teikimo reikalavimai – išplėstos slaugos paslaugų, teikiamų pacientų
namuose, apimtys, suteikiant galimybę psichikos ligomis sergantiems
asmenims gauti slaugos paslaugas namuose, teikiamas psichikos sveikatos
slaugytojo.
Rodiklis įgyvendintas
Siekiant mažinti hospitalizaciją dėl arterinės hipertenzijos nuo 2012 m. sausio
1 d. už gerus darbo rezultatus mokama atsižvelgiant į naują rodiklį –
sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizaciją. Šeimos gydytojas
pradedamas papildomai finansiškai skatinti, kai gerai prižiūri sergantįjį
arterine hipertenzija, skiria jam adekvatų gydymą ir šių pacientų
hospitalizacijos dėl arterinės hipertenzijos vidurkis neviršija Lietuvos 2010
m. sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacijos vidurkio.
Rodiklis įgyvendintas
2011 m. buvo planuota atlikti 112 auditų, atlikta 111, nes dėl vienos
mokyklos savivaldybė pakeitė planą.

Rodiklis įgyvendintas
Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Anykščių rajono ir Klaipėdos rajono
savivaldybės dalyvauja neformaliojo ugdymo krepšelio bandomajame
projekte.
Rodiklis įgyvendintas
1. Organizuotas duomenų rinkimas tarptautiniams mokinių pasiekimų
tyrimams IEA TIMSS ir PIRLS.
2. 2011 metais technologijos brandos egzaminą laikė 6 805 mokiniai, t. y. 34
proc. daugiau nei 2010 metais (4 329 mokiniai).
Rodiklis neįgyvendintas
3. Nepatvirtinta Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimo programa.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
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1. Vidurinio ugdymo programa mokslo
akredituota
15 profesinių ministerija
mokymo įstaigų.
2. Akademinį ir profesinį
mokymą kartu teiks 15 procentų
mokyklų iš visų ISCED3 lygmens
programas teikiančių mokyklų
IV ketvirtis
Švietimo ir
1. Parengta modulinių programų mokslo
rengimo metodika.
ministerija

1. 2011 metais akredituotos 8 profesinio mokymo įstaigos. Dėl lėšų stokos
daugiau įstaigų nebuvo akredituota.
2. Akademinį ir profesinį mokymą kartu teikia 66 profesinio mokymo
įstaigos (optimizuojant mokymo įstaigų tinklą 2011 m. buvo reorganizuotos
6 mokymo įstaigos į 3 mokymo įstaigas ). Iš visų ISCED3 lygmens
programas teikiančių mokyklų akademinį ir profesinį mokymą kartu teikia
11 procentų mokyklų.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
1.Modulinių programų rengimo metodikos projektas parengtas įgyvendinant
projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo
sistemos kūrimas“. Šiuo metu dokumentas derinamas su kvalifikacijų sąranga
bei ECVET (Europos Komisijos Profesinio mokymo kreditų sistema).

2. Pasirašytos 25 praktinio
mokymo centrų steigimo sutartys.

Rodiklis įgyvendintas
2. 2011 metais pasirašytos 32 praktinio mokymo centrų steigimo sutartys.

3. 8 profesinės mokymo įstaigos
pertvarkytos į viešąsias mokymo
įstaigas.

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
3. Parengti 7-ių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas
teisės aktų projektai, jie pateikti derinti Finansų ir Teisingumo ministerijoms.

4.
Profesinėse
mokyklose
mokysis
28 procentai
visų
siekiančių
gauti
ISCED3
išsilavinimą
mokinių
(2010 metais – 27,7 procento)
IV ketvirtis
Švietimo ir
4 procentai gimnazijų ir vidurinių mokslo
mokyklų turės modernias gamtos ministerija
mokslų laboratorijas

Rodiklis įgyvendintas
2011 metais profesinėse mokyklose mokėsi 28 proc. visų siekiančių gauti
ISCED3 išsilavinimą mokinių (2010 metais – 27,7 procento).

I–IV ketvirčiai
Parengtos nacionalinių mokinių
pasiekimų tyrimų užduotys
IV ketvirtis
Siekiant
sudaryti
geresnes
galimybes visuomenei susipažinti
su mokyklų veikla, sukurta
mokyklų
veiklos
viešinimo

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 metais įgyvendinant Europos socialinio fondo projektą "Technologijų,
menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" 85 proc. gimnazijų ir 60 proc.
vidurinių mokyklų buvo aprūpintos moderniomis gamtos mokslų mokymo
priemonėmis.
Rodiklis įgyvendintas
Parengtos nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų užduotys.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Sutrumpintas kelias iš Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės
patekti į informacijos apie mokyklas žemėlapį (www.smm.lt, Paslaugos,
Mokyklų žemėlapis). Jame publikuojamos 16 mokyklų išorinio vertinimo
(audito) išvados, sudarytos galimybės mokykloms paskelbti informaciją apie
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sistema

I–II ketvirčiai
Parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikti naujo pensijų
apskaičiavimo
modelio
(valstybinių socialinio draudimo
senatvės ir netekto darbingumo
pensijų apskaičiavimo tvarkos,
kuri labiau atspindėtų įmokų ir
išmokų ryšį) diegimo projektai
II ketvirtis
Parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikti Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos
mokesčių
administravimo
įstatymo
pakeitimų įstatymų projektai,
siekiant
gerinti
Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimą ir racionalizuoti
socialinio
draudimo
įmokų
surinkimo procedūrą
III ketvirtis
Parengti ir nustatytąja tvarka
patvirtinti darbingumo lygio ir
specialiųjų poreikių nustatymo
kriterijai ir tvarka, siekiant
pertvarkyti neįgaliųjų specialiųjų
poreikių nustatymo ir tenkinimo
sistemą,
užtikrinti
socialinių
paslaugų neįgaliesiems plėtrą

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

padarytą pažangą.
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos
gairių įgyvendinimo priemonių planas (Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d.
nutarimas Nr. 684). Šio prioriteto įgyvendinimas sutampa su Valstybinio
socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo
priemonių plano 6 ir 17 priemonėmis, kurių įgyvendinimas numatytas 2013
metais

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Finansų
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 metais buvo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritoriniai skyriai (iš 47 skyrių, liko 10 skyrių).
Priimtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymas dėl palūkanų už atidėtas socialinio draudimo įmokas mokėjimo.

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
Patvirtintas įsakymas ,,Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės
priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos
poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų
patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymu supaprastintas dokumentų, būtinų
specialiųjų poreikių nustatymui, pateikimas, nustatant specialiuosius
poreikius asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ar kitomis ligomis,
turintiems protinį atsilikimą siūloma vertinti daugiau socialinių ir fizinio
savarankiškumo aspektų. Norint užtikrinti paslaugų kokybę, Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybai suteikta galimybė susipažinti su asmens
ambulatorinėje kortelėje esančia informacija.
Patvirtintas įsakymas ,,Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
kuriuo sukonkretintas darbingumo lygio nustatymo mechanizmas bei
sureglamentuota darbingumo lygio terminų skyrimo tvarka, numatyta teisė
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III–IV ketvirčiai
Parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikti tarpusavyje
suderinti ligos pašalpos ir
nelaimingų
atsitikimų
darbe
socialinio draudimo pertvarkos
projektai (objektyvesnis ligos
pašalpos
mokėjimo
naštos
paskirstymas
darbuotojui,
darbdaviui
ir
valstybei,
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialinio
draudimo
pertvarkos
perspektyvos)
IV ketvirtis
Parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateikti tarpusavyje
suderinti valstybinių pensijų ir
rentų bei rentų sportininkams ir
artistams skyrimo ir mokėjimo
sąlygų
racionalizavimo
ir
integravimo į bendrą pensijų
sistemą projektai

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Sveikatos
apsaugos
ministerija, Ūkio
ministerija

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija

pensiją ar išmoką mokančiai institucijai organizuoti ir vykdyti darbingumo
lygio nustatymo teisėtumo, teisingumo ir pagrįstumo tikrinimus.
Rodiklio nenumatoma vykdyti
Siekiant rodiklio įvykdymo, buvo konsultuojamasi su Sveikatos apsaugos ir
Ūkio ministerijomis dėl ligos pašalpos mokėjimo naštos perskirstymo
darbuotojui, darbdaviui ir valstybei, tačiau pritarimo negauta. Atsižvelgiant į
tai, teisės aktų dėl ligos pašalpų, mokamų pagal Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymą, keisti nenumatoma.

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos
gairių įgyvendinimo priemonių planas (Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d.
nutarimas Nr. 684).
Rodiklio įgyvendinimas sutampa su Valstybinio socialinio draudimo ir
pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano 5 ir 16
priemonėmis, kurių įgyvendinimas numatytas 2013 metais.

V. KOVA SU KORUPCIJA
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – panaikinti korupcijos sąlygas ir motyvus viešajame sektoriuje, užtikrinti priimamų teisinių sprendimų ir viešųjų finansų naudojimo skaidrumą ir viešumą,
atsakingų teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir koordinavimą; pasiekti, kad „Transparency International“ skelbiamas korupcijos suvokimo indeksas nuolat
gerėtų.
2011 metų rodikliai:
1. Korupcijos suvokimo indeksas 2011 metais – 5 (2010 metais – 4,9). 2011 metais Vyriausybė pradėjo įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas prevencines priemones. Tačiau kova su korupcija turi būti gerokai veiksmingesnė.
„Transparency International“ duomenimis, pagal korupcijos suvokimo indeksą 2011 metais Lietuvai skirta 4,8 balo.
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2. Gerėja teismui perduotų korupcinių veikų bylų ir pradėtų ikiteisminių tyrimų santykis. Kompleksiškai įgyvendinus Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones, bus nustatytas veiksmingas atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus įgyvendinimo mechanizmas ir užtikrintas realus atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas.
3. Mažėja korupcijos apraiškų vykdant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių pirkimus sveikatos priežiūros įstaigose,
daugėja tokių pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją: 2011 metais – 10 procentų, 2012 metais – 5 procentais, 2013 metais – 3 procentais. 2011 metais pirkimus per
centrinę perkančiąją organizaciją vykdė 21 perkančioji organizacija, vaistinių preparatų nupirkta už 83 228 707 litus, t.y. 48,3 procento visos šių įstaigų vaistams įsigyti
išleistos sumos.
Tikslai
5.1. Priimamų teisinių sprendimų,
viešųjų finansų naudojimo
viešumo, valstybės turto valdymo
skaidrumo ir efektyvumo
didinimas. Priemonių labiausiai
korupcijos pažeistose srityse –
sveikatos priežiūros įstaigose,
viešųjų pirkimų, teritorijų
planavimo, statybų
reglamentavimo srityse ir
policijoje – įgyvendinimas (ypač
daug dėmesio skirti policijos
pareigūnų vykdomai eismo
priežiūros veiklai)

Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį

Atsakingos
institucijos
I–IV ketvirčiai
Sveikatos apsaugos
Siekiant išgyvendinti korupciją ir ministerija
nelegalius mokėjimus sveikatos
sistemoje, parengti ir patvirtinti 8
ligų (lėtinės obstrukcinės ligos,
epilepsijos, dializuojamų pacientų
ir ligonių po inksto persodinimo,
šizofrenijos ir afektinių sutrikimų,
pirmojo
ūmaus
psichozės
epizodo, bronchinės astmos,
prostatos
piktybinių
navikų,
krūties
piktybinių
navikų,
depresijos) ambulatorinio gydymo
tvarkų aprašai (protokolai)
I–II ketvirčiai
Sveikatos apsaugos
Siekiant
mažinti ministerija
nekompensuojamųjų
vaistų
kainas, parengti ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateikti
du teisės aktų, reglamentuojančių
vaistų
kainodarą,
projektai:
Lietuvos Respublikos farmacijos
įstatymo pakeitimas, nustatantis
poveikio priemonių taikymą
vaistų
rinkodaros
teisės
turėtojams
ir
platintojams,
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimo
dėl
nekompensuojamųjų
vaistų

Įgyvendinimo rezultatai
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Siekiant panaikinti prielaidas iš pacientų neteisėtai reikalauti priemokų už
vaistus ar medicinos pagalbos priemones iš 8 planuojamų 2011 metais
patvirtinti 6 ligų ambulatorinio gydymo tvarkos aprašai (protokolai),
kuriuose nustatyti tikslūs ištyrimo ir gydymo reikalavimai (epilepsijos;
krūties piktybinių navikų; dializuojamų pacientų ir pacientų, kuriems
persodintas inkstas; lėtinės obstrukcinės plaučių ligos; prostatos piktybinių
navikų; bronchinės astmos).

Rodiklis įgyvendintas iš dalies
Įteisinti neplaniniai tikrinimai vaistinėse ir didmeninėse vaistų platinimo
įmonėse sudarys sąlygas nuolat periodiškai kontroliuoti, kaip laikomasi
nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros reikalavimų, ir
užtikrinti šių reikalavimų pažeidimų prevenciją.
Šiuo metu parengtas Farmacijos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas, reglamentuojantis vaistų kainodarą,
derinamas su atitinkamomis institucijomis.
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antkainių nustatymo pakeitimas
III ketvirtis
Siekiant perduoti teisės aktų
registrui funkciją, oficialiai viešai
skelbiami priimti teisės aktai
(įstatymai, jų įgyvendinamieji
teisės
aktai,
savivaldybių
norminiai teisės aktai), teismų
sprendimai,
taip
sudaromos
sąlygos visuomenei priimtiniau ir
paprasčiau su jais susipažinti
(viešai teisės aktų registre bus
skelbiami visi teisės aktai ir
teismų sprendimai)
I–IV ketvirčiai
Pertvarkyta policijos pareigūnų
patikimumo ir veiklos kontrolės
sistema

Teisingumo
ministerija

Rodiklis neįgyvendintas
Parengtas Teisėkūros pagrindų įstatymo projektas 2010 m. spalio 8 d.
pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos Seime
sudaryta darbo grupė, kuriai buvo pavesta projektą patobulinti ir iki 2011 m.
lapkričio 2 d. pateikti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui. Tačiau darbo
grupė nustatytu laiku darbo nebaigė, todėl įgaliojimai pratęsti iki 2012 m.
kovo 30 d.

Vidaus reikalų
ministerija

Rodiklis įgyvendintas
2011 m. II ketvirtį Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu
sudaryta policijos įstaigų darbuotojų elgesį vairuojant transporto priemones
ir darbo drausmę kontroliuojančių pareigūnų darbo grupė.
2011 m. rugpjūčio mėn. Policijos departamente įsteigta Imuniteto valdyba.
Teritorinėse policijos įstaigose nuo 2012 m. sausio 2 d. įsteigtos 66
imuniteto padalinių statutinių valstybės tarnautojų pareigybės policijos
pareigūnų patikimumo ir veiklos kontrolei vykdyti. Imuniteto valdybos
iniciatyva kuriama policijos darbuotojų apsaugos nuo neteisėto poveikio
sistema, tobulinamos atrankos į policiją ir „didesnės rizikos“ pareigas
procedūros.
Rodiklis įgyvendintas
2011 m. I pusmetį Lietuvos policijos mokykloje organizuotuose
kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Policijos įstaigų struktūrinių padalinių
vadovų (V1) kvalifikacijos tobulinimas“ temą „Korupcijos policijos
sistemoje prevencija“ išklausė 51 pareigūnas.
Siekiant įgyvendinti rodiklį, Lietuvos policijos mokyklos viršininko
įsakymu patvirtintas seminaro „Policijos etika ir korupcijos prevencija“
teminis planas.
2011 m. III ketv. 55 policijos įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, t. y.
daugiau kaip pusė visų policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, dalyvavo
Lietuvos policijos mokyklos organizuotuose seminaruose „Policijos etika ir
korupcijos prevencija“, kurių tikslas – pagilinti policijos įstaigų vadovų ir
pavaduotojų žinias apie policijos etikos ir kovos su korupcija svarbą.
Rodiklis įgyvendintas

I–IV ketvirčiai
Vidaus reikalų
Ne mažiau kaip pusė policijos ministerija
įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų
bus
dalyvavę
korupcijos
prevencijos mokyme

Ministerijų ir joms pavaldžių ministerijos
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institucijų ar įstaigų rengiami
teisės aktų projektai (jeigu
projektuose
reglamentuojami
santykiai priskirtini nors vienai
Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnyje
nurodytų 18 sričių) vertinami
antikorupciniu požiūriu

5.2. Europos Tarybos valstybių
prieš korupciją grupės (GRECO)
Lietuvos Respublikai numatytų
rekomendacijų įgyvendinimas

Įgyvendinta
100 procentų Teisingumo
Europos Tarybos valstybių prieš ministerija
korupciją
grupės
(GRECO)
rekomendacijų

5.3. Institucijų, atsakingų už kovą
su korupcija ir valstybės lėšų

Pertvarkyta

I ketvirtis

Vidaus reikalų
Finansinių ministerija

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.
Susisiekimo ministerija antikorupciniu požiūriu vertino Lietuvos
Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo pakeitimo
įstatymo ir su juo susijusio Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 2 ir 4 straipsnių
pakeitimo, Geležinkelių transporto kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymo projektus. Atsižvelgiant į atlikto antikorupcinio
vertinimo rezultatus ir juos sąlygojančias aplinkybes, nustatyta, kad minėtų
įstatymų projektų poveikis korupcijos mastui minimalus.
Kultūros ministerija antikorupciniu požiūriu vertino Lietuvos Respublikos
kino įstatymo ir Lietuvos Respublikos Lietuvos menų tarybos įstatymo
projektus.
Ūkio ministerija antikorupciniu požiūriu vertino: Lietuvos Respublikos
viešųjų įstaigų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektą; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo projektą; Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. III
ketv. buvo vertinamas Lietuvos Respublikos Akmenės, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių laisvųjų ekonominių zonų įstatymo projektas.
Rodiklis įgyvendinamas
Įgyvendinta 95 procentai numatytų Europos Tarybos valstybių prieš
korupciją grupės (GRECO) rekomendacijų, t. y. priėmus Baudžiamojo
kodekso pakeitimus, išplėsta kyšio sąvoka – nustatyta, kad kyšio dalykas
gali būti ir nematerialus (neturintis ekonominės vertės), sistemiškai ir
proporcingai sugriežtintos bausmės: kai kurios nusikaltimų sudėtys
perkeltos iš apysunkių į sunkių nusikaltimų, pašalinta buvusi galimybė net
už itin kvalifikuotų nusikaltimų padarymą atleisti kaltininką nuo
baudžiamosios atsakomybės, taip pat numatytas teisės dirbti tam tikrą
darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimo ir viešųjų teisių atėmimo
bausmių pakeitimas baudžiamojo poveikio priemone, įtvirtinant galimybę
šias poveikio priemones skirti kartu su kitomis bausmėmis, atlikti kiti
pakeitimai.
Lietuvos Respublikos Prezidentė 2011 m. lapkričio 21 d. dekretu Nr. 1K867 pateikė Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Baudžiamosios teisės
konvencijos dėl korupcijos papildomą protokolą.
Rodiklis įgyvendintas
Nuo 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojo nauja FNTT struktūra: tarnybos analitiniai
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grobstymu, veiklos koordinavimo
pertvarka siekiant esminės
pažangos kovoje su korupcija

nusikaltimų tyrimų tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos –
sustiprintas kovos su valstybės
lėšų grobstymu koordinavimo
mechanizmas: tarnybos analitiniai
veiklos
planavimo
ir
koordinavimo pajėgumai padidėja
2 kartus, o vadovaujančių
pareigūnų sumažėja perpus

veiklos planavimo ir koordinavimo pajėgumai (pareigybių, kurioms
priskirtos analizės ir prevencijos funkcijos, skaičius) padidėjo 2,5 karto, o
vadovaujančių pareigūnų pareigybių sumažėjo 53 proc.

VI. ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMAS
Prioritetas įgyvendintas iš dalies
Tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti Valstybinę šeimos politikos koncepciją – stiprinti šeimos politikos įgyvendinimą koordinuojančių institucijų
bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms dalyvauti sprendžiant socialines problemas ir tobulinant teisinę bazę; plėtoti
institucinę sistemą, skirtą šeimai palankiai aplinkai puoselėti.
2011 metų rodikliai:
1. Vienu procentu mažėja tėvų globos netenkančių vaikų, palyginti su praėjusiais metais. 2011 metais likusių be tėvų globos vaikų, palyginti su 2010 metais
padaugėjo 6,3 procento (2010 metais – 2 145; 2011 metais – 2 280 vaikų).
2. 3 procentais mažėja socialinės rizikos šeimų. 3 procentais sumažėjo socialinės rizikos šeimų (2011 metais socialinės rizikos šeimų – 10 598; 2010 metais – 10
904).
3. 5 procentais daugėja švietimo įstaigose ugdomų 3–6 metų kaimo vaikų, palyginti su 2010 metais (2010 metais – 32 procentai; 2011 metais – 37 procentai).
2011 metais ikimokyklinio ugdymo programose dalyvaujančių vaikų padaugėjo daugiau kaip 6 000. Galutinius duomenis Lietuvos statistikos departamentas pateiks 2012
metų balandį.
Tikslai
Vertinimo rodikliai pagal ketvirtį
Atsakingos
Įgyvendinimo rezultatai
institucijos
6.1. Teigiamo visuomenės
IV ketvirtis
Socialinės apsaugos Rodiklis įgyvendintas
požiūrio į šeimą formavimas,
1. Šeimų, tiesiogiai dalyvaujančių
ir darbo ministerija 2011 m. finansuoti 16 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos
socialinės rizikos šeimų
nevyriausybinių organizacijų,
gerovės srityje, projektai, kuriuose dalyvavo daugiau negu 3 400 šeimų.
atsiradimo prevencija ir be
dirbančių šeimos gerovės srityje,
Siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį, buvo vykdomas konkursas
priežiūros paliktų vaikų
projektuose, padaugės iki 2 800
„Darni šeima“, kuriuo ieškoma darnių šeimų, siekiama sutelkti jas ir
integracijos į šeimos aplinką
(2010 metais – 2 500).
paskleisti apie jas informaciją. Konkurse dalyvavo 20 šeimų, jų ir
skatinimas
ankstesnių metų šeimų pasakojimai ir šeimų nuotraukos yra publikuojami
konkurso interneto svetainėje (www.darni-seima.lt).
2.
Parengtų
naujų
globėjų
Rodiklis įgyvendintas iš dalies
(rūpintojų) ir įtėvių padaugės iki
Konkurso tvarka finansuoti 25 projektai, teikiantys globėjų (rūpintojų) ir
600 (2010 metais – 250).
įtėvių paieškos, rengimo, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas. Per
2011 m. parengti 295 būsimieji globėjai ir 176 būsimieji įtėviai.
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3. Globojamų (rūpinamų) vaikų
vaikų globos įstaigose sumažės
2 procentais
visų
globojamų
(rūpinamų) vaikų.
4. Globojamų (rūpinamų) vaikų
globėjų (rūpintojų) šeimose padidės
1 procentu visų globojamų
(rūpinamų) vaikų

6.2. Šeimai palankios darbo
aplinkos stiprinimas (darbo ir
šeimos įsipareigojimų
derinimas, įmonių socialinė
atsakomybė ir panašiai)

6.3. Paslaugų šeimai plėtra ir
prieinamumas (esamuose
paslaugų tinkluose įtvirtintos
paslaugos šeimai)

IV ketvirtis
Įgyvendinant 2007–2013 metų
Žmogiškųjų
išteklių
plėtros
veiksmų programos 1 prioriteto
priemonę ,,Šeimos ir darbo
įsipareigojimų
derinimas“,
apmokyta 500 bedarbių, darbdavių
ir savivaldybių darbuotojų
IV ketvirtis
1. Vaikų dienos centruose bus
dirbama su 22 procentais socialinės
rizikos šeimų (2010 metais –
21 procentu).
2. Iki 5 000 padaugės vaikų,
kuriems suteiktos dienos socialinės
priežiūros paslaugos vaikų dienos
centruose (2010 metais – 4 800)
I ketvirtis
Konkurso būdu paremta 70
ikimokyklinio ugdymo grupių
pagal
ikimokyklinio
ugdymo
krepšelio finansavimo principus.

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

IV ketvirtis

Švietimo ir mokslo

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Švietimo ir mokslo
ministerija

Rodiklis neįgyvendintas
Globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius vaikų globos įstaigose išliko toks pat
kaip ir 2010 m. – 4175 vaikai. 2011 m. palyginti su 2010 m., 11 proc.
daugiau likusių be tėvų globos vaikų buvo nukreipta į socialines globos
įstaigas (2010 m.– 1217 vaikų, 2011 m. – 1351 vaikas).
Rodiklis neįgyvendintas
2011 m. bendras globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius – 10871, 2010 m. –
11130 vaikai (per metus sumažėjo 2,3 procento). Globojamų (rūpinamų)
vaikų globėjų (rūpintojų) šeimose 2011 m. buvo 6 348 vaikai, 2010 m. – 6
654 vaikai (per metus sumažėjo 1,4 procentinio punkto nuo bendro
globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus). Šeimynose globojamų (rūpinamų)
vaikų skaičius išaugo 22,4 proc.: 2011 m. – 371 vaikas, 2010 m. – 303
vaikai.
Rodiklis įgyvendintas
Per 2011 metus mokymuose ir seminaruose dalyvavo 3 748 asmenys
(dirbantys ir bedarbiai, kurie susiduria su šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo problemomis), tarp jų bedarbių buvo 1 361. Iš viso nuo priemonės
įgyvendinimo pradžios (2009 m. rugpjūčio mėn.) mokymuose ir
seminaruose dalyvavo 4 691 asmuo.
Rodiklis įgyvendintas
2011 m. gruodžio 31 d. savivaldybių socialinės rizikos šeimų sąraše buvo
įrašytos 10 598 šeimos (306 šeimomis mažiau negu 2010 m), 3 406 šeimos
gavo vaikų dienos centrų teikiamas paslaugas ( 32,1 proc. visų socialinės
rizikos šeimų).
Rodiklis įgyvendintas
2011 m. vaikų dienos centrus lankė ir jų teikiamas paslaugas gavo 5 165
socialinės rizikos šeimose augantys vaikai. Tai 365 vaikais daugiau negu
2010 m.
Rodiklis įgyvendintas
Siekiant socialinio teisingumo buvo nuspręsta lėšas taikant ikimokyklinio
ugdymo krepšelio finansavimo principus, sutarčių pagrindu skirti toms
savivaldybėms, kuriose, Mokinių registro duomenimis, po 2010 m. rugsėjo
2 d. yra padidėjęs ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius.
Mokinių registro duomenimis, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio
principus 2011 m. I ketvirtį paremtas apie 1 600 ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas (t. y. apie 80 grupių).
Rodikliai įgyvendinti
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6.4. Šeimos verslų skatinimas

1. Konkurso būdu paremta 130 ministerija
ikimokyklinio ugdymo grupių
pagal
ikimokyklinio
ugdymo
krepšelio finansavimo principus.
2. Padaugės 2 000 ikimokyklinio
ugdymo programoje dalyvaujančių
1–6 metų vaikų, palyginti su 2010
metais
I ketvirtis
Ūkio ministerija
Parengti pasiūlymai dėl šeimos
verslų skatinimo priemonių

III ketvirtis
Ūkio ministerija
Įgyvendinti pasiūlymai dėl šeimos
verslų skatinimo priemonių

1. 2011 m. taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principus
paremta apie 400 ikimokyklinio ugdymo grupių.
2. Per 2011 m. ikimokyklinio ugdymo programose dalyvaujančių vaikų
skaičius, palyginti su 2010 metais, padidėjo daugiau kaip 6000.
Rodiklis įgyvendintas
Parengta tarpinstitucinio projekto „Verslo laiptai“ (verslo sąlygų gerinimas)
ataskaita, kurioje institucijoms pateikti pavedimai dėl verslo aplinkos
gerinimo. Patvirtina Numatomo mažųjų bendrijų teisinio reguliavimo
koncepcija, kuria siekiama sukurti naują, patrauklią verslui (ypač šeimos
verslui), juridinio asmens teisinę formą. Jai būdinga: ribota civilinė
atsakomybė, nėra minimalaus kapitalo reikalavimo, egzistavimas paremtas
intuitu personae (asmeninėmis savybėmis grįsto bendradarbiavimo)
principu, supaprastinti apskaitos tvarkymo reikalavimai, steigimas įprastu
arba elektroniniu būdu, paprastesnis valdymas.
Rodiklis neįgyvendintas
Siekiant įgyvendinti pasiūlymus dėl šeimos verslų skatinimo priemonių,
Vyriausybė 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1549 pritarė Lietuvos
Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo projekto ir susijusių įstatymų
pakeitimų paketui, kurį pateikė Lietuvos Respublikos Seimui.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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