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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO I–III KETVIRČIŲ PAŽANGOS ATASKAITA
I. PALANKESNĖ APLINKA VERSLUI – NAUJOMS DARBO VIETOMS KURTI
1.1. Gerinti verslo sąlygas ir skatinti verslumą: sumažinti licencijų, leidimų ir
kitokių reikalavimų, taip pat verslo priežiūros naštą, didinti finansinių išteklių
prieinamumą smulkiajam verslui, ypač jį pradedant.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir
Valstybinė augalininkystės tarnyba pasirašė Memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimo
neatitikimų. Nustačius mažareikšmį ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejį, bus prašoma
ištaisyti neatitikimą, o ne taikomos baudos ar veiklos ribojimas.
Parengti ir įdiegti 67 kontroliniai klausimynai, taikomi 31 ekonominės veiklos srityje.
Klausimynai skirti darbo teisės ir darbuotojų saugos bei sveikatos priežiūros ir kitų sričių
reikalavimams
patikrinti.
Kontroliniai
klausimynai
skelbiami
www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai.
Sukurtos, įdiegtos ir naudojamos praktikoje verslo rizikos vertinimo sistemos
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos, Valstybinėje darbo
inspekcijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos,
Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
Sutrumpinta licencijų ir leidimų išdavimo trukmė – nerizikingos veiklos atveju
licencijų išdavimo terminas sutrumpėja iki vienos dienos, t. y. veiklą galima pradėti jau kitą
dieną po prašymo ir dokumentų pateikimo.
Vyriausybė patvirtino Licencijavimo pagrindų aprašą, kuriame nustatyti licencijavimo
principai ir 3 licencijų išdavimo modeliai. Šiuo metu Ūkio ministerija vertina valstybės
institucijų pateiktą informaciją, susijusią su pasirinktais modeliais, ir pateiks Vyriausybei
išvadas ir pasiūlymus dėl pasirinktų modelių tinkamumo.
Azartinių lošimų ir loterijų veiklos srityse atsisakyta popierinės licencijų formos, t. y.
licencijos registruojamos licencijų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu ir
skelbiamas licencijas išduodančios institucijos interneto svetainėje. Siekiant užtikrinti
proporcingumo principą, nustatyta, kad bendrovės, kurioms už licencijavimo taisyklių
nesilaikymą licencija jau kartą buvo panaikinta, po 5 metų galės kreiptis dėl naujos licencijos
išdavimo.
Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. asmenys, norintys pradėti verslą, gali steigti mažąją
bendriją. Sukurta nauja smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti palanki įmonės teisinė forma –
mažoji bendrija, patvirtinti pavyzdiniai jos steigimo dokumentai. Sudarytos sąlygos vadovą
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turinčias mažąsias bendrijas steigti ir registruoti elektroniniu būdu. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
Juridinių asmenų registre iš viso užregistruotos 584 mažosios bendrijos, iš jų – 225
elektroniniu būdu (38,5 procento). Mažųjų bendrijų, kurių valdymo organas yra visuotinis
bendrijos narių susirinkimas, steigimo ir registravimo elektroniniu būdu priemonės šiuo metu
kuriamos.
Įgyvendinant finansų inžinerijos ir susijusias priemones, 2012 metų I–III ketvirčiais
495 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai paremti pagal priemonę „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ (2011 metų I–III ketvirčiai – 255) ir 425 subjektai – pagal priemonę
„Garantijų fondas“ (2011 metų I–III ketvirčiai – 370).
1.2. Įvertinti jau padarytų darbo santykių lankstumo pakeitimų poveikį ir
plačiau taikyti pasiteisinusias priemones, analizuojant darbo laiko bei darbo sutarčių
sudarymo ir nutraukimo reglamentavimą, sumažinti administracinę naštą darbo
santykių srityje.
Priimtos Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo pataisos, dėl kurių buvo
susitarta Trišalėje taryboje, kuriomis įteisintas ribojimas mokėti pinigines kompensacijas už
nepanaudotas kasmetines atostogas ne daugiau kaip už 3 metus (su pereinamuoju laikotarpiu
jas išnaudoti), naikinamos patarnavimo sutartys.
1.3. Plėtoti inovatyvią ekonomiką.
Pagal priemonę „Inoklaster LT“ pasirašytos 9 sutartys, projektams finansuoti skirta
4,5 mln. litų, panaudota 1,1 mln. litų; pagal priemonę „Inoklaster LT+“ pasirašytos 5 sutartys,
projektams finansuoti skirta 28,16 mln. litų, panaudota 3,3 mln. litų; pagal priemonę „Inogeb
LT3“ pasirašytos 2 sutartys, projektams įgyvendinti skirta iki 9,95 mln. litų, panaudota
1,5 mln. litų. Įgyvendinant priemonę „Inogeb LT2“, pasirašytos 7 slėnių infrastruktūros
plėtros projektų finansavimo sutartys, projektams įgyvendinti skirta 85,1 mln. litų, panaudota
13,2 mln. litų.
Pagal priemonę „Inočekiai LT“ gauta 231 paraiška iš įmonių, kurios pareiškė norą
įsigyti įvairių paslaugų iš mokslo institucijų. Šiuo metu paraiškos vertinamos. Įgyvendinant
pramoninės nuosavybės teisių apsaugos priemonę, 17 pramoninės nuosavybės teisių apsaugos
projektų skirta 372 215 litų.
Mokslinių tyrimų rezultatams komercinti sudarytas 10 finansuotinų Švietimo ir
mokslo ministerijos projektų idėjų paraiškų sąrašas. Šių projektų bendra vertė – 15,7 mln. litų,
lėšos bus skiriamos mokslo ir studijų institucijų vykdomiems moksliniams tyrimams. Pagal šį
mokslo ir verslo projektų finansavimo modelį Ūkio ministerija planuoja finansuoti verslo
subjektus, vykdančius tolesnę mokslinių tyrimų komercinimo veiklą.
Siekiant skatinti mokslo žiniomis grįsto inovatyvaus produkto, technologijos,
paslaugos komercinimo procesą, jų patekimą į rinką ir mokslui imlių inovatyvių įmonių,
kurias gali įkurti mokslininkas, tyrėjas ar studentas (vadinamųjų start-up / spin-off įmonių),
kūrimąsi, 13 projektų skirta 0,43 mln. litų.
Pagal Aukštųjų technologijų 2011–2013 metų programą 2012 metais 24-iems lazerių
technologijų, mechatronikos, nanotechnologijų ir elektronikos, biotechnologijų ir IT sričių
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projektams (14 tęstinių ir 10 naujų) skirta bendra finansavimo suma – 4, 47 mln. litų. Pagal
Pramoninės biotechnologijos plėtros programą 2012 metais finansuojami 6 projektai (4
tęstiniai ir 2 nauji) – jiems skirta 1,255 mln. litų.
1.4. Siekti pritraukti tiesiogines užsienio investicijas ir skatinti eksportą.
Į Lietuvą pavyko pritraukti vieną didžiausių pasaulyje JAV energetikos bendrovę
„Chevron“. Ši bendrovė artimiausiu metu pajūryje pradės ieškoti skalūninių dujų. Pritraukti
kiti 4 nauji tiesioginių užsienio investicijų projektai, kurių bendra vertė – mažiausiai 113 mln.
litų, taip pat bus sukurta mažiausiai 400 naujų darbo vietų. Tai Vokietijos bendrovės „Biochem Cleantec“ biologinių valymo produktų gamykla Lietuvoje, „Danske Bank“ finansinių
operacijų centras, norvegų elektroninės įrangos gamintojos „Kitron“ plėtra Kaune ir nauja
„Intersurgical“ medicinos įrangos gamykla Alytuje. Visi šie investuotojai papildomai
įsipareigojo neatlygintinai skirti 6 mln. litų socialinės gerovės kūrimo projektams.
Siekiant įgyvendinti aukštos pridėtinės vertės investicijų projektus Lietuvoje, pagal
priemonę ,,Invest LT+“ į Valstybės planuojamų projektų sąrašą įtraukti 6 nauji investicijų
projektai: UAB „Callcredit Operations“, UAB „COWI Lietuva“, UAB „Nielsen&Nielsen
Holding SSC“, UAB „Paroc“, UAB „Statga ir UAB „Nortal“. Įgyvendinus šiuos investicijų
projektus, bus sukurta mažiausiai 459 naujos darbo vietos, o bendra investicijų projektų vertė
viršys 130 mln. litų.
Siekiant skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą per Europos Sąjungos
struktūrinių fondų priemonę „Asistentas-3“, įgyvendintos 724 rinkodaros priemonės, verslo
subjektams suteiktos 4 024 konsultacijos, įkurta 100 naujų įmonių.
Parengti ir patvirtinti visi teisės aktai, reglamentuojantys naujų Akmenės,
Marijampolės, Šiaulių, Kėdainių ir Panevėžio laisvųjų ekonominių zonų veiklą.
2012 metų I– III ketvirčiais suorganizuota 19 verslo misijų ir kitų verslo renginių
(Irake, Omane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Mongolijoje, Katare, Kinijoje, JAV, Maltoje,
Ispanijoje, Rusijoje, Indijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Ukrainoje; Vilniuje
organizuota tarptautinė konferencija „Life Sciences Baltics“).
2012 metų rugsėjį įvyko Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas Čikagoje. Forumo
tikslas – pristatyti Lietuvą kaip patikimą verslo partnerį ir patrauklią šalį investicijoms, rasti
Lietuvos įmonėms partnerių JAV rinkoje, susipažinti su sėkmingų įmonių veiklos praktika.
Forume dalyvavo per 100 JAV bendrovių.
Organizuoti susitikimai su potencialiais investuotojais, surengti renginiai Lietuvos
verslo galimybėms plėsti Nyderlanduose, Švedijoje, JAV, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Belgijoje, Italijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Izraelyje, Kinijoje, Indijoje, Šveicarijoje,
Turkmėnijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Gruzijoje.
Suorganizuoti 7 tarptautiniai renginiai lietuviškiems žemės ūkio ir maisto produktams
pristatyti.
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1.5. Kurti ir įgyvendinti sistemines priemones, kurios užtikrins specialistų
kvalifikacijos suteikimo ir perkvalifikavimo atitiktį rinkos poreikiams.
Siekiant skatinti naujų technologijų mokymą, Ukmergės technologijų ir verslo
mokykloje ir Kauno statybininkų rengimo centre įrengti baldų gamybos ir medienos
apdirbimo sektoriniai praktinio mokymo centrai. Šiuo metu kuriami dar 7 sektoriniai praktinio
mokymo centrai (2012 metų siekis – 7).
Vėluojantys darbai
Neparengtas specialistų kvalifikacijų ir kompetencijų poreikio prognozės iki 2016
metų žemėlapis. Atliekant šį darbą, patvirtintas Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagal ūkio
sektorius rengimo planas, kurio veiklos bus įgyvendinamos 2012–2014 metais. Pradėti
žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos
sistemos kūrimo darbai: pirmame etape kuriama bazinė stebėsenos ir analizės struktūra,
susiejant Švietimo valdymo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo informacines sistemas.
Vėluoja profesinių kvalifikacijų poreikio tyrimai. Atliekant šį darbą, atrinkti
energetikos ir aplinkos apsaugos sektoriai ir šiems tyrimams atlikti pasirašytos pirkimų
sutartys.
1.6. Pertvarkyti piniginės socialinės paramos sistemą. Siekti, kad žmonės būtų
motyvuoti dirbti ir išvengtų ilgalaikės priklausomybės nuo piniginės socialinės paramos
(socialinių pašalpų ir kompensacijų būstui išlaikyti) sistemos.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. visoje šalyje pereita prie naujos griežtesnės socialinės
paramos skyrimo tvarkos, o 5 eksperimente dalyvaujančioms savivaldybėms socialinės
paramos teikimas perduotas kaip savarankiška funkcija, taigi socialinė piniginė parama
skiriama atidžiai įvertinus realią jos prašančių žmonių situaciją. Šiose savivaldybėse 2012
metų I–III ketvirčiais socialinės paramos gavėjų, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu,
vidutiniškai sumažėjo 13,4 procento (nuo 18,8 iki 16,3 tūkst. asmenų), o išlaidos socialinei
pašalpai – 19,1 procento (nuo 37,4 iki 30,2 mln. litų).
Vėluojantys darbai
Ne visose teritorinėse darbo biržose sukurtas ir taikomas naujas darbuotojų
motyvavimo metodas – jų skatinimas siejamas su asmenų įdarbinimo rezultatais. Metodas
taikomas Alytaus, Kauno ir Marijampolės darbo biržose.
1.7. Pertvarkyti mokslinių tyrimų finansavimą ir valdymą, kad mokslas būtų
naudingas visuomenei ir valstybei.
Atliktas ekspertinis ir formalus visų mokslo ir studijų institucijų 2009–2011 metų
mokslinės ir meno veiklos vertinimas. Pagal vertinimo rezultatus valstybinėms mokslo ir
studijų institucijoms bus paskirstytos lėšos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei
(socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti 2013 metais.
Pakeista integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros
koncepcija, atsižvelgiant į ekspertų siūlomas valdymo modelio ir kitas rekomendacijas.

5

II. STABILŪS VIEŠIEJI FINANSAI – EKONOMIKOS AUGIMO PAGRINDAS
2.1. Mažinti oficialiai neapskaitomos ekonomikos prielaidas ir sąlygas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba per 2012 metų I–III ketvirčius atskleidė
29 694 511 litų nuslėptų mokesčių (t. y. 12 procentų mažiau negu per tą patį 2011 metų
laikotarpį); ikiteisminio tyrimo metu savanoriškai atlyginta žala – 3 942 597 litai (atitinkamai
62 procentais daugiau); turto, į kurį per ikiteisminį tyrimą laikinai apribota nuosavybės teisė,
vertė – 53 491 939 litai (atitinkamai 19 procentų daugiau).
Užkardytos žalos valstybei dydis (nesumokėtų privalomų mokesčių dydis nuo
sulaikytų prekių) per 2012 metų I–III ketvirčius siekė 30,24 mln. litų (t. y. 27,48 procento
mažiau negu per tą patį 2011 metų laikotarpį).
Siekiant užtikrinti išplėstinio turto konfiskavimo galimybes, finansų tyrimai įtraukti į
ikiteisminius tyrimus, atliekamus dėl apysunkių, sunkių ir labai sunkių tyčinių nusikaltimų, iš
kurių galėjo būti gauta turtinės naudos.
2.2. Siekti, kad 2012 metais nebūtų perviršinio biudžeto deficito.
Įvertintas konsolidacijos priemonių poreikis 2012 metų valdžios sektoriaus balanso
rodiklio užduotims įvykdyti.
2.3. Toliau įgyvendinti valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos
reformą, optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų tvarkymą.
Siekiant tobulinti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų tvarkymą, priimti
įstatymai, numatantys socialinio draudimo įmokų apskaitą pagal atskiras socialinio draudimo
rūšis.
Sugriežtinta asmens darbingumo lygio nustatymo kontrolė – nustatyti tikslesni
darbingumo lygio nustatymo kriterijai. Esant pagrįstų abejonių dėl Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus priimto sprendimo, pensiją ar išmoką mokančiai
institucijai suteikta teisė atlikti darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimus.
Parengtas ir Vyriausybei pateiktas Valstybinių pensijų reformos koncepcijos projektas.
Vėluojantys darbai
Vyriausybei nepateikti pasiūlymai dėl pensijų skaičiavimo būdo (vienetai ar virtualios
sąskaitos) ir III pakopos pensijų kaupimo tobulinimo. Kartu su šiais pasiūlymais bus pateiktas
galutinis Valstybinių pensijų reformos koncepcijos projektas.
III. NAUJOS KOKYBĖS VIEŠOSIOS PASLAUGOS MŪSŲ ŽMONĖMS
3.1. Baigti optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir pertvarkyti teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą.
Atlikta Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo
programos 2012 metų I pusmečio įgyvendinimo rezultatų analizė.
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3.2. Taikyti giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą aktyviojo gydymo
stacionarinių paslaugų apmokėjimui ir užtikrinti su DRG susietą vienodą šių paslaugų
sąnaudų apskaitą gydymo įstaigose.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. už aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas apmokama pagal DRG metodą šalies mastu, kartu taikomos priemonės,
užtikrinančios sklandų perėjimą prie naujos apmokėjimo sistemos.
Atliktas DRG metodo poveikio asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų
apmokėjimui tarpinis vertinimas ir parengti pasiūlymai dėl apmokėjimo tobulinimo
2013 metais.
Visose šalies stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrintas vienodos
aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų sąnaudų priskyrimas sąnaudų grupėms, susietoms
su DRG metodu.
Vėluojantys darbai
Baigiama atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitos diegimo
alternatyvų galimybių studija. Atliekant šį darbą, išanalizuota Lietuvos ir užsienio šalių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudų apskaitos praktika. Pateikta pirma tarpinė
ataskaita, kurioje išanalizuotos galimos detalios gydymo įstaigų sąnaudų apskaitos
alternatyvos. Galimybių studiją planuojama parengti iki 2013 metų sausio.
3.3. Skatinti savarankišką mokyklų tobulėjimą, kviesti mokinius ir mokytojus
įsivertinti ir atsiskaityti už savo pasiekimus ir mokyklos veiklą, organizuoti mokyklų
išorinį veiklos vertinimą ir rezultatų viešinimą.
Per 2012 metų I–III ketvirčius atliktas 75 mokyklų išorinis veiklos vertinimas
(2012 metų siekis – 150).
Diegiant naują mokyklų vadovų atrankos vertinimo sistemą, siekiama objektyviai
įvertinti asmens kompetencijas ir potencialą, reikalingus vadovauti mokyklai. Per 2012 metų
I–III ketvirčius įvertinti 99 pretendentai į mokyklų vadovus.
Mokykloms sudaryta galimybė naudotis įsivertinimo įrankiais baigus 4 ir 8 klases
(lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos). Be to, privaloma raštu tikrinti pagrindinio ugdymo
(lietuvių gimtosios kalbos ir matematikos raštu) ir tautinių mažumų (pasirinktinai rusų, lenkų,
baltarusių, vokiečių) pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimus (baigus 10 klasių).
Vėluojantys darbai
Neįsteigtas planuotas Mokyklų pažangos fondas. Jo steigimą ir veiklą
reglamentuojantys Mokyklų pažangos projektų konkurso nuostatai šiuo metu parengti, juos
numatoma patvirtinti 2012 metų IV ketvirtį.
3.4. Baigti numatytus aukštojo mokslo sistemos pertvarkymo darbus (aukštųjų
mokyklų tinklo konsolidacija, studijų kokybės valdymo priemonės, tęstinio mokymo
pertvarka).
Lietuva pereina prie bendros Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos –
sukurtos studijų programos kūrimo ir tobulinimo (atnaujinimo) rekomendacijos, leisiančios
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studijų programą orientuoti į studentą ir jo studijų rezultatus, taip pat pereiti prie naujos
studijų kreditų sistemos (www.ects.cr.vu.lt).
Vėluojantys darbai
Vėluojama parengti teisinius pagrindus siekiant integruoti universitetus ar
universitetinius kituose miestuose esančius padalinius (filialus). Atliekant šį darbą, paskelbti 2
struktūrinių fondų idėjų konkursai: dėl universitetų ar universitetinių padalinių, esančių tuose
pačiuose miestuose, integravimo ir bendrų su užsienio universitetais akademinių padalinių
organizavimo.
3.5. Baigti valstybės valdomų įmonių pertvarką pagal veiksmingo valdymo
standartus (įgyvendintos skaidrumo užtikrinimo gairės, nustatyti veiklos efektyvumo
rodikliai, parengta valdymo organų skyrimo tvarka).
Parengtos strateginio planavimo gairės, patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas, įdiegta duomenų
agregavimo ir analizės sistema. Valstybės valdomų įmonių reforma gana rezultatyvi: šios
įmonės tampa skaidresnės, moka didesnius dividendus, efektyviau dirba – jų grynasis pelnas
kartu su turto ir žaliavos mokesčiais valstybei 2011 metais sudarė 246,6 mln. litų, t. y.
3,5 karto daugiau nei 2010 metais. 2011 metais planuojama surinkti 524,4 mln. litų dividendų
ir valstybės įmonių pelno įmokų, t. y. 6 kartus daugiau nei 2010 metais.
Vyriausybė patvirtino Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės
valdomose įmonėse tvarkos aprašą, kuriame valstybės akcijų valdytojams ir valstybės įmonių
savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms siūloma sudaryti vidaus audito
komitetus. Valdymo koordinavimo centro funkcijas atlieka valstybės įmonė Valstybės turto
fondas.
Vėluojantys darbai
Neįdiegta valstybės valdomų įmonių vadovų atlygio sistema, skatinanti siekti geresnių
rezultatų. Vyriausybės 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir
valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų
pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo projektą numatoma
parengti iki 2012 m. gruodžio 1 dienos.
3.6. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą: užtikrinti didesnį šių
paslaugų prieinamumą perkeliant jas į elektroninę erdvę, susieti paslaugų kokybę su
vartotojų pasitenkinimo rodikliais, veiksmingiau taikyti vieno langelio principą.
Veikia aplinkosaugos leidimų elektroninių paslaugų portalas http://alis.am.lt. Fiziniai
ir juridiniai asmenys turi galimybę greitai ir patogiai įgyti 17 rūšių aplinkosauginius leidimus
(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 kita).
Nuo 2012 m. liepos 1 d. atsisakyta teisėjo funkcijos registruojant hipoteką. Notaras,
naudodamasis elektronine sistema, parengia, patvirtina hipotekos sandorį ir duomenis apie jį
elektroniniu būdu pateikia registruoti Hipotekos registrui.
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Sėkmingai visa apimtimi išbandytas 10 Europos Sąjungos valstybių piliečių
identifikavimas (asmens tapatybės kortelės ir joje esantys sertifikatai) elektroninėje erdvėje ir
analogiškas funkcionalumas Lietuvos Respublikos piliečiams (2012 metų siekis – 10 Europos
Sąjungos valstybių).
2012 metų I–III ketvirčiais įsigaliojo susitarimai su 8 Europos Sąjungos valstybėmis
dėl atstovavimo išduodant Šengeno vizas trečiųjų šalių piliečiams: Nyderlandai atstovauja
Lietuvai Ganoje, Aruboje ir Kiurasao; Slovakija atstovauja Lietuvai Kinijoje (Šanchajuje),
Ispanija – Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Omane, Kuveite, Katare, Kenijoje, Kolumbijoje,
Bolivijoje, Ekvadore, Dominikos Respublikoje, Estija – Australijoje (Sidnėjuje), Rusijoje
(Pskove), Švedija – Čilėje ir Gvatemaloje. Lietuva atstovauja Estijai Kazachstane (Almatoje),
Baltarusijoje (Gardine) ir Rusijoje (Sovetske), Suomijai – Kazachstane (Almatoje), Ispanijai –
Armėnijoje, Slovakijai – Gruzijoje, Švedijai – Kazachstane (Almatoje) ir Danijai –
Armėnijoje (Jerevane).
2012 metų I–III ketvirčiais įvyko 15 konsulinių išvažiuojamųjų misijų, aptarnauta
714 asmenų, atlikta daugiau nei 1 270 konsulinių veiksmų.
Vėluojantys darbai
Diegiant kelių transporto priemonių registravimo e-paslaugas, baigta kurti ir testuota
projekto „Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę
(eLEKTRIS)“ įgyvendinimo metu sukurta informacinė sistema, atliekama jos bandomoji
eksploatacija, įsigyta programinė ir techninė įranga.
Nepasiektas rodiklis dėl apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose,
pardavimo per elektroninę sistemą (parduota 1,15 mln. kub. metrų, 2012 metų III ketvirčio
siekis – 2 mln. kub. metrų).
Parengtas ir Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo
įstatymo projektas. Jį priėmus bus supaprastintos civilinės būklės aktų registravimo
procedūros elektroniniu būdu.
IV. EKONOMINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STIPRINIMAS (ENERGETIKOS IR
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS)
4.1. Tęsti energijos tiekimo įvairovę užtikrinančių projektų – suskystintų
gamtinių dujų terminalo ir naujos atominės elektrinės – įgyvendinimą.
Priimtas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas,
nustatantis suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, jo
veiklos ir eksploatavimo bendruosius principus bei reikalavimus, taip pat sudarantis teisines,
finansines ir organizacines sąlygas suskystintų gamtinių dujų terminalo projektui įgyvendinti.
Parengta suskystintų gamtinių dujų terminalo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Pagal alternatyvų vertinimo ir palyginimo rezultatus nustatyta, kad terminalui tinkamiausia
vieta – ties Kiaulės nugaros sala. Ataskaita suderinta su Latvijos aplinkos apsaugos ir
regioninės plėtros ministerija. Ji taip pat pritarė planuojamos ūkinės veiklos vietai pagal
I alternatyvą (Kiaulės nugaros sala).
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Vyriausybė pritarė Suskystintų gamtinių dujų pirkimo tvarkos aprašui. Šiuo aprašu
reglamentuojami pagrindiniai suskystintų gamtinių dujų pirkimo organizavimo tvarkos
klausimai remiantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais. Šis aprašas sudarys
sąlygas suskystintų gamtinių dujų įsigyti skaidriai ir palankiausiomis kainomis.
Priimti Visagino atominės elektrinės statybos projektui įgyvendinti reikalingi
įstatymai. Taigi sudaryta galimybė investuotojų bendrovėms – nacionaliniam investuotojui,
regioniniams partneriams ir strateginiam investuotojui bendrovei „Hitachi“ – baigti derybas
dėl projekto bendrovės įsteigimo ir pasirašyti sutartis Seimo patvirtintomis sąlygomis.
Pasirašytas Baltijos ministrų pirmininkų memorandumas dėl tolesnių veiksmų,
susijusių su Visagino atominės elektrinės projekto įgyvendinimu. Pripažinta projekto
bendrovės įsteigimo ir koncesijos sutarties pasirašymo svarba sėkmingai projekto plėtrai.
4.2. Įgyvendinti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių pertvarką pagal
Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo nuostatas.
Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų
neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklos ir kontrolės atskyrimo plano pakeitimui.
Nuspręsta teisiniu, funkciniu ir organizaciniu požiūriais iki 2013 m. liepos 31 d.
atskirti akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą, o iki 2014 m.
spalio 31 d. – gamtinių dujų skirstymo veiklą.
2012 metų rugsėjį baigta Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pertvarka pagal
Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo nuostatas, įgyvendinant perdavimo veiklos
atskyrimo nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos principą. Vertikaliai integruotos įmonės
UAB „Visagino atominė elektrinė“, kuri valdo gamybos veiklą vykdančią akcinę bendrovę
„Lietuvos energija“ ir skirstymo veiklą vykdančią AB „Lesto“, akcijos patikėjimo teise
perduotos Ūkio ministerijai, o UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdytos elektros
perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ AB akcijos perduotos Energetikos ministerijai
pavaldžiai uždarajai akcinei bendrovei „EPSO-G“. Taip Ūkio ministerija tampa atsakinga už
ūkinę komercinę elektros energetikos sritį, o Energetikos ministerija – už strateginių elektros
energetikos uždavinių vykdymą.
4.3. Tęsti elektros jungčių su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“)
projektų įgyvendinimą
Atrinkti „LitPol Link“ jungties linijos Alytus–Lenkijos siena ir Alytaus pastotės
skirstyklos rangovai. Rengiami perdavimo linijos ir Alytaus pastotės skirstyklos techniniai
projektai bei dokumentacija statybų leidimams gauti.
Rengiami „NordBalt“ kabelio ir keitiklio techniniai projektai. Kabelio sausumos
trasoje atlikti archeologiniai žvalgymai ir atsižvelgiant į archeologų pateiktas išvadas atlikti
kabelio projektinių sprendinių koregavimai.
Vėluojantys darbai
Sutartį dėl „LitPol Link“ jungties nuolatinės srovės intarpo (B2B) projektavimo ir
statybos rangovo numatoma pasirašyti iki 2012 metų gruodžio pabaigos. Šiuo metu baigta
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„LitPol Link“ jungties nuolatinės srovės intarpo (B2B) projektavimo ir statybos rangovų
pirminių pasiūlymų analizė ir pradėtas antrasis derybų etapas.
4.4. Didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. Sukurti energijos
išteklių biržą.
Priėmus Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymą ir jo
įgyvendinamuosius teisės aktus, sukurta energetinių išteklių birža, t. y. sudarytos teisinės
sąlygos veikti centralizuotai prekybos biokuro produktais ir naftos produktų atsargomis
sistemai, įtvirtintas valstybės lygiu organizuojamos centralizuotos prekybos gamtinėmis
dujomis aikštelės (gamtinių dujų biržos) teisinis statusas. 2012 metų rugpjūtį Lietuvos
elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ įsigijo 2 procentus elektros biržos „Nord
Pool Spot“ akcijų. Tai leidžia Lietuvos bendrovei dalyvauti elektros prekybos sistemos „Nord
Pool Spot“ veikloje ir biržos valdyboje. Taigi Baltijos energetikos rinka laikoma lygiaverte
partnere planuojant bendros Europos elektros rinkos plėtrą. Parengtos ir energetikos ministro
2012 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-182 patvirtintos Centralizuotos prekybos biokuru
taisyklės, sudarančios teisines ir organizacines sąlygas centralizuotai prekybai biokuru plėtoti,
suteikiant alternatyvią galimybę asmenims prekiauti biokuru skaidrioje, konkurencingoje
energijos išteklių biržoje.
Vyriausybė patvirtino Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti
skatinimo tvarkos aprašą – nustatantį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvos
Respublikoje energijai gaminti paramos schemą sudarančių skatinimo priemonių taikymo
bendruosius kriterijus, reikalavimus, tvarką ir sąlygas.
4.5. Užtikrinti energijos vartotojų interesų apsaugą, skatinti energijos taupymą ir
efektyvų vartojimą.
Nustatyti normatyviniai statybos reikalavimai energijos beveik nevartojantiems
pastatams. Jie skirti visiems statybos proceso dalyviams.
Visuomenė supažindinama su naujos redakcijos Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos privalumais – programa pristatyta 32 seminaruose, 18 viešųjų
renginių, 10 specialių radijo programų ir vienoje informacinėje nacionalinės televizijos
laidoje.
Šiluminės energijos sąnaudos atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose
namuose sumažintos 102,2 GWh (2012 metų siekis – 93,3 GWh).
Vėluojantys darbai
Neparengti teisės aktai, skatinantys taupyti ir efektyviau naudoti energiją. Atliekant šį
darbą, dalyvaujama įgyvendinant naują Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl
energijos vartojimo efektyvumo siekiant pasiruošti direktyvos perkėlimui į nacionalinę teisę.
Nepakeista šilumos tiekimo veiklos reguliavimo ir kontrolės sistema. Atliekant šį
darbą, parengtas ir pateiktas derinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo projektas.
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4.6.

Tęsti

transeuropinio

transporto

tinklo

(TEN-T)

infrastruktūros

modernizavimą ir plėtrą.
Toliau įgyvendinamas projektas „Rail Baltica“ – parengti geležinkelio ruožų Kaunas
(Palemonas)–Gaižiūnai, Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kaunas, Marijampolė–Kazlų
Rūda ir Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcijos techniniai projektai. Pasirašyta geležinkelio
ruožo Kaunas(Palemonas)–Gaižiūnai rekonstrukcijos rangos sutartis.
Baigti Vilniaus geležinkelio stoties keleivių ir bagažo muitinės patikros zonos
įrengimo projektavimo darbai; vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros. Įvyko
geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia–Kyviškės–Kena–valstybės siena elektrifikavimo rangos
darbų pirkimo konkursas.
Parengtas prisijungimo prie konteinerinio traukinio „Vikingas“ paraiškos projektas.
Patvirtintas projektas bus paskelbtas interneto svetainėje www.vikingtrain.com. Taigi
kiekviena suinteresuota įmonė, užpildžiusi paraišką, turės galimybę oficialiai kreiptis dėl
prisijungimo prie šio projekto.
Šiuo metu geležinkelių administracijų lygiu sprendžiamas Moldovos ir Bulgarijos
prisijungimo prie projekto „Vikingas“ klausimas; Azerbaidžanas pareiškė ketinimą prisijungti
prie šio Susitarimo. Šis projektas nuolat pristatomas Turkijoje ir Skandinavijos šalyse ir
siūloma prie jo prisijungti.
4.7. Plėtoti intermodalinį transportą ir skatinti logistikos paslaugų plėtrą.
Parengti Vilniaus ir Kauno viešųjų logistikos centrų techniniai projektai, paskelbti
rangos darbų konkursai.
Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos Baltosios knygos – COM (011) 144 politines
gaires, parengtas Nacionalinės susisiekimo plėtros programos projektas, kuriame numatytos
glaudesnės ir efektyvesnės atskirų transporto rūšių integracijos (vežant keleivius ir krovinius)
priemonės.
Vėluojantys darbai
Šiaulių viešojo logistikos centro steigimo procedūros stringa, kadangi galutinai
nesuderintas žemės, kurioje projektuojamas centras, nuosavybės klausimas.
4.8. Diegti informacinių išteklių valdymo procesus, siekiant kuo geriau panaudoti
informacinių technologijų išteklius. Siekti, kad Lietuva ir toliau būtų viena iš pasaulio
lyderių šviesolaidinio interneto plėtros srityje.
Siekiant užtikrinti, kad visi šalies gyventojai turėtų galimybę naudotis plačiajuosčio
ryšio paslaugomis, toliau plėtojama šviesolaidinio interneto infrastruktūra – nutiesta
4 916 kilometrų šviesolaidinių linijų (2012 metų siekis – 4 500 kilometrų).
Vėluojantys darbai
Kuriamos teisinės prielaidos diegti debesų kompiuteriją – parengtas Lietuvos
Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymas; Vyriausybė pritarė Žinybinių registrų ir
valstybės informacinių sistemų registro nuostatoms; parengtas ir Vyriausybei pateiktas
Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos
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aprašo projektas. Rengiami kiti teisės aktai, susiję su Lietuvos Respublikos informacinių
išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimu.
4.9. Diplomatinėmis priemonėmis prisidėti prie valstybės ekonominės
nepriklausomybės stiprinimo ir svarbiausių energetikos ir transporto projektų
įgyvendinimo. Tęsti veiklą įvairiuose tarptautiniuose forumuose įvairiomis
priemonėmis, siekiant, kad Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje nebūtų vykdomi
tarptautinių saugumo standartų neatitinkantys branduolinių jėgainių projektai.
2012 metų I–III ketvirčiais organizuota ir aktyviai dalyvauta daugiau nei
140 tarptautinių konferencijų, susitikimų, diskusijų, kuriuose siekta Lietuvai palankių
sprendimų, užtikrinančių jos energetinį saugumą, telkta tarptautinė parama strateginiams
Lietuvos energetikos ir transporto projektams, taip pat siekta plėtoti išorinės Europos
Sąjungos energetikos dimensiją ir ginti transporto interesus trečiosiose šalyse Europos
Sąjungos lygiu, spręsti branduolinio nesaugumo Baltarusijoje ir Rusijoje klausimus politiniu
lygiu. Užsienio reikalų ministro vizito į JAV metu susitikimuose su JAV valstybės
pareigūnais ir energetikos kompanijomis aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės
energetikos srityje.
Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko, kuris
pagerintų Europos aviacijos sistemos veikimą ir tvarumą abiejose šalyse, sukūrimo. Europos
Komisija pritaria šiai iniciatyvai ir ragina imtis visų priemonių, kad darbai vyktų kaip
įmanoma sparčiau.
Aktyviai bendradarbiauta Europos Sąjungos lygiu (darbo grupės, susitikimai su
Europos Komisija, Europos išorinių veiksmų tarnyba, valstybėmis narėmis) su Jungtinėmis
Tautomis, Tarptautinės atominės energetikos agentūra, Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacija, siekiant palankių sprendimų energetinio saugumo klausimais, tarp jų –
sprendimų dėl branduolinės saugos problemų kaimyninėse šalyse.
Dvišalio (su JAV, Švedija) ir daugiašalio (NATO, Šiaurės matmens, Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono, Europos Sąjungos Rytų partnerystės) bendradarbiavimo
būdais toliau siekta plėtoti Rytų–Vakarų transporto koridoriaus projektus „Vikingas“,
„Saulė“, „Merkurijus“, didinti jų efektyvumą.
Aktyviomis Lietuvos pastangomis toliau daugėjo nekarinių NATO ISAF krovinių,
vežamų į Afganistaną ir iš Afganistano per Lietuvą. 2012 metų I–III ketvirčiais per Klaipėdos
uostą į Afganistaną ir iš Afganistano iš viso vežti 5 296 TEU konteineriai ISAF krovinių (iš jų
5 096 TEU konteineriai į Afganistaną ir 200 TEU konteinerių iš Afganistano) – 4 kartus
daugiau nei tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu.
Šiaurės Atlanto Taryba Lietuvoje veikiantį Energetinio saugumo centrą akreditavo
kaip NATO kompetencijų centrą ir suteikė jam tarptautinės karinės organizacijos statusą.
Siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą, diplomatinėmis priemonėmis naujasis
europinės vežės projektas „Rail Baltica“ (greitaeigis europinės vėžės traukinys) įtrauktas į
naują TEN-T gairių reglamentą.
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Lietuvos pasiūlymai dėl branduolinės saugos ir saugumo, dėl atominių elektrinių
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (stress testų atlikimo) trečiosiose šalyse buvo
įtvirtinti 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose.
V. SKAIDRUMAS IR ATSAKOMYBĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE
5.1. Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos (priimamų
sprendimų, viešųjų finansų naudojimo, išduodamų dokumentų, teikiamų paslaugų)
viešumą.
Siekiant sukurti skaidresnės ir efektyvesnės savivaldybių veiklos teisines prielaidas,
Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo atitinkamų straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas.
Priimtas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas. Šiuo įstatymu visas
teisėkūros procesas – pradedant teisėkūros iniciatyvos pareiškimu ir teisės akto projekto
parengimu ir baigiant teisės akto pasirašymu ir paskelbimu – perkeltas į elektroninę erdvę.
Pagal priimtą įstatymą teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus
laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu. Be to, visuomenės nariams sudaryta galimybė
reikšti savo nuomonę apie teisinį reglamentavimą visame teisėkūros procese. Nuo 2014 m.
sausio 1 d. bus atsisakyta privalomos „Valstybės žinių“ prenumeratos.
5.2. Didinti skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidų sveikatos apsaugos, viešųjų
pirkimų, statybos priežiūros srityse.
Padidintas centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašas: papildyta degalų
talpyklose pirkimais, į perkamų vaistų sąrašą įrašyta naujų vaistų, atnaujintos perkamų
kanceliarinių prekių ir pastatų modernizavimo išankstinės sutartys.
Naudodamiesi informacine sistema „Infostatyba“, fiziniai ir juridiniai asmenys
elektroniniu būdu gali ne tik pateikti prašymus gauti ar perregistruoti statybos leidimą, leisti
atlikti statinio konservavimo ar kitus darbus, bet ir gauti su statybos užbaigimo įforminimu
susijusias paslaugas. Elektroniniu būdu pateikta 30 procentų visų teikiamų prašymų
(2012 metų siekis – 5 procentai).
Įdiegta pacientų informavimo sistema (nauja Privalomojo sveikatos draudimo
informacinės sistemos SVEIDRA dalis) – kiekvienam pacientui sudaryta galimybė per
e. valdžios vartus ar e. bankininkystės sistemą gauti informaciją apie suteiktas stacionarines
sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas.
Sudaryta galimybė visus vaistinius preparatus, už kuriuos mokama iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vertinti vienodai ir perkelti iš vieno sąrašo į kitą,
atsižvelgiant į tai, kuris kompensavimo būdas racionalesnis.
Vėluojantys darbai
Parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas. Priėmus šį įstatymą, bus įtvirtinta pareiga visoms
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perkančiosioms organizacijoms viešai skelbti sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, kai tam
panaudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.
Visos perkančiosios organizacijos neįpareigotos viešai skelbti sudarytas viešųjų
pirkimų sutartis, kai tam panaudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.
Atliekant šį darbą, parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
5.3. Diegti informacines technologijas, skirtas baudžiamojo proceso ir
administracinių nusižengimų teisenos procedūroms optimizuoti ir modernizuoti.
Vėluojantys darbai
Vėluojama sukurti integruoto baudžiamojo proceso (e. byla) informacinę sistemą.
Vykdomos e. bylos viešųjų pirkimo konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimo procedūros.
Patvirtinti Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos nuostatai.
VI. STIPRI ŠEIMA – STIPRI BENDRUOMENĖ
6.1. Plėtoti paslaugas šeimai ir didinti jų prieinamumą; sudaryti sąlygas
bendruomenių organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti teikiant
viešąsias paslaugas.
408 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje
projektams finansuoti 2012 metais paskirstyta 15 098,6 tūkst. litų (iš jų iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto – 13 690,29 tūkst. litų, savivaldybių biudžetų – 1 408,36
tūkst. litų). Šių projektų įgyvendinimą nuo 2012 metų kontroliuoja savivaldybės.
Konkurso būdu remiamos 46 bendruomenių organizacijos, vykdančios socialinę
veiklą. Projektams finansuoti skirta 623,8 tūkst. litų.
Pradėjo veikti nemokama telefono linija 8 800 01231, kuria teikiamos konsultacijos
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ar grupių steigimo klausimais. Konsultacijos taip pat teikiamos
el. paštu ipup@ikimokyklinis.lt. 2012 metų rugsėjį prasidėjo 30-ies konsultacijų ciklas 30-yje
savivaldybių dėl naujų ugdymo organizavimo modelių diegimo.
Pradėta diegti neformaliojo ugdymo krepšelį 4 savivaldybėse – įvertinta naujų
neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų atitiktis, akredituotos jų parengtos programos,
pasirengta mokinių registravimui į programas (visa informacija – www.pakis.lt).
Vėluojantys darbai
Nepateikti pasiūlymai dėl neformaliojo ugdymo plėtros mechanizmo, nes vėluojama
įgyvendinti neformaliojo ugdymo krepšelio diegimo savivaldybėse bandomąjį projektą.
6.2. Sukurti šeimos politikos įgyvendinimo veiksmų koordinavimo visais valstybės
valdymo lygiais schemą, įtraukti vietos valdžios institucijas į šeimos politikos formavimą
ir įgyvendinimą.
Sudaryta tarpinstitucinė Šeimos politikos komisija, kurios tikslas – užtikrinti atskirų
institucijų bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą šeimos politikos srityje.
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Siekiant įtraukti vietos valdžios institucijas į šeimos politikos formavimą ir
įgyvendinimą, 10-yje savivaldybių surengti susitikimai – diskusijos dėl galimo šeimų tarybų
savivaldybėse steigimo.
VII. NARYSTĖS NATO ĮTVIRTINIMAS IR PASIRENGIMAS PIRMININKAUTI
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
7.1. Modernizuoti Lietuvos kariuomenę, taip pat formuoti kariuomenės rezervą
ir rengti piliečius valstybės gynybai.
Taikos meto užduočių operacinės pajėgos 2012 metų III ketvirtį išlaikytos tokios
kovinės parengties, kokia numatyta taikos meto užduočių operaciniuose planuose. 2012 metų
rugpjūtį vyko Taikos metų užduočių operacinių pajėgų Sausumos pajėgų elemento štabo ir
padalinių valdymo grupių pratybos „Balandžio žaibas“. Jose naudotas taktikos mokymo
treniruoklis JCAT (angl. Joint Conflict and Tactical Simulation).
Įgyvendinant Valstybės ginkluotos gynybos koncepciją, toliau pertvarkomos
Sausumos pajėgos. Nuo brigados ,,Geležinis Vilkas“ atskirti 2 motorizuotieji
pėstininkų batalionai ir vienas krašto apsaugos savanorių pajėgų batalionas priskirti
tiesioginiam Sausumos pajėgų vado pavaldumui. Pati brigada iš motorizuotosios buvo
pertvarkoma į mechanizuotąją. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas reorganizuotas į motorizuotąjį
pėstininkų batalioną, kuris taip pat priskirtas tiesioginiam Sausumos pajėgų vado pavaldumui.
Per 2012 metų I–III ketvirčius į 3 mėnesių trukmės bazinius karinius mokymus
pašaukti 552 asmenys. Būtinąjį karinį parengtumą, baigę šiuos mokymus, įgijo 399 asmenys.
141 iš jų priskirtas kariuomenės parengtajam rezervui, o kiti priimti į profesinę karo tarnybą.
Per šį laikotarpį surengtos kartotinės atsargos karių pratybos, kuriose iš viso dalyvavo 374
atsargos kariai.
Vėluojantys darbai
Vyriausybei pateikti ne visi numatyti Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir
priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektai (numatoma
pateikti IV ketvirtį).
7.2. Dalyvauti NATO ir Europos Sąjungos tarptautinėse operacijose, NATO
greitojo reagavimo pajėgose ir Europos Sąjungos kovinėse grupėse, įgyvendinti NATO
pajėgų tikslus ir užtikrinti kitų tarptautinių įsipareigojimų saugumo ir gynybos politikos
srityje vykdymą.
Dalyvauta NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje
Afganistane. 139 Lietuvos kariai ir civiliai Lietuvos vadovaujamoje Provincijos atkūrimo
grupėje sėkmingai vykdė Goro provincijos saugumo užtikrinimo veiklą, rėmė vietos valdžią,
teikė paramą vystomojo bendradarbiavimo projektams, vykdė greito poveikio projektus.
Vyksta jau trečiasis atsakomybės už saugumą Goro provincijoje perdavimo vietos valdžiai
etapas.
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2012 metų III ketvirtį Goro provincijoje dislokuotas Afganistano nacionalinių
saugumo pajėgų bataliono lygmens karinis vienetas (apie 500 karių). Siekiant, kad iki
2013 metų pabaigos šios pajėgos visiškai perimtų provincijos teritorijos kontrolę, dalyvauta
pagrindinės policijos patarėjų grupės ir karinių patarėjų grupės veikloje. Policijos patarėjų
grupė per šį laikotarpį suorganizavo 4 kursus, kuriuose dalyvavo 250 Afganistano
policininkų, ir sertifikavo 7 policijos mokymo centro instruktorius. Karinių patarėjų grupė
padėjo planuojant ir vykdant operacijas bataliono lygmens Afganistano nacionalinių saugumo
pajėgų kariniam vienetui.
Atnaujintas mandatas Lietuvos kariams ir krašto apsaugos sistemos civiliams
dalyvauti tarptautinėse operacijose – iki 30 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų
gali dalyvauti Europos Sąjungos karinėje kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje
operacijoje „Atalanta“ ir tiek pat – NATO karinėje kovos su piratavimu ir ginkluotais
plėšimais jūroje operacijoje „Vandenyno skydas“.
Derybose dėl NATO Šiaurės Atlanto tarybos sprendimų, priimtų 2012 m. gegužės 20–
21 d. Čikagoje vykusiame NATO valstybių vadovų susitikime, iškeltos ir į dokumentus
įtrauktos Lietuvai svarbios nuostatos: pratęsta NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse;
patvirtinta energetinio saugumo svarba NATO veikloje; išreikštas palaikymas Lietuvoje
įkurtam Energetinio saugumo centrui kaip būsimam NATO Energetinio saugumo
kompetencijos centrui; priimtas sprendimas plėtoti visas NATO šalis ginančią priešraketinės
gynybos sistemą; patvirtintas NATO narystės perspektyvų šalims kandidatėms išlaikymas;
įvertinta Gruzijos pažanga siekiant narystės NATO.
Vėluojantys darbai
Nepasirašytas trišalis Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpvalstybinis brigados įsteigimo
susitarimas, nes Lenkijoje vis dar derinamas susitarimo tekstas.
7.3. Pasirengti pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai – sutelkti institucijas
bendram darbui, stiprinti administracinius gebėjimus, įtraukti socialinius partnerius ir
informuoti visuomenę apie pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai teikiamą naudą.
Baigiama sudaryti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai grupė Vilniuje ir
Nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje – Vyriausybės Europos Sąjungos
komisija patvirtino pirmininkavimo funkcijų ir jas atliksiančių asmenų sąrašą. Šiuo metu
paskirta 98 procentai visų numatytų pirmininkų iš sostinės. Į Nuolatinę atstovybę Europos
Sąjungoje jau išvykę 86 procentai asmenų, turinčių iki Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai pradžios sustiprinti Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje komandą.
Baigiasi pirmininkavimo funkcijas atliksiančių asmenų tęstiniai mokymai. Juose
dalyvauja valstybės tarnautojai, atstovaujantys Lietuvos interesams Europos Sąjungoje iš
sostinės (būsimieji Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių pirmininkai, jų pavaduotojai,
Europos Sąjungos koordinacinių padalinių vadovai, asmenys, dalyvaujantys rengiant Lietuvos
pozicijas, ir kiti) ir iš Lietuvos Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje. Tęstiniuose
mokymuose iki 2012 metų III ketvirčio pabaigos dalyvavo 1 428 asmenys.
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Per 2012 metų I–III ketvirčius suorganizuota 18 susitikimų ir diskusijų, kuriuose su
visuomenės tikslinėmis grupėmis kalbėta apie Lietuvos pirmininkavimą Tarybai, prioritetus ir
bendradarbiavimo galimybes. Paskelbtas kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms ir
socialiniams partneriams teikti paraiškas ir papildyti oficialų Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai susitikimų sąrašą savo siūlomais renginiais. Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tikslai ir reikšmė Europai ir pasauliui
pristatyti pasaulinės parodos EXPO 2013 paviljonuose dirbantiems Europos Sąjungos ir
trečiųjų šalių diplomatams, komunikacijos ekspertams.
Vyriausybė pritarė atnaujintam Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
klausimų sąvadui – pagrindinei Lietuvos trejeto pirmininkavimo programos daliai. Sąvade
identifikuota apie 520 teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų. 2012 metų liepos pabaigoje
Tarybos generaliniam sekretoriatui pateiktos Lietuvos, Airijos ir Graikijos pirmininkavimo
programos dalys.
VIII. VILNIAUS APSKRITIES SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖ-EKONOMINĖ
PLĖTRA
8.1. Skatinti Vilniaus apskrities savivaldybių gyventojų verslumą, pritraukiant
privačias investicijas, plėtojant pažintinį ir aktyvaus poilsio turizmą.
Siekiant didinti valstybės sienos perėjimo punktų pralaidumą ir mažinti transporto
priemonių prastovas, pradėtas tvarkyti Medininkų pasienio kontrolės punktas ir jo prieigos
(pastatytas krovininio transporto registravimo terminalas krovinių vežėjų išankstiniam
vertinimui (rizikai nustatyti), modernizuota vaizdo stebėjimo ir šios teritorijos perimetro
apsaugos sistema, įdiegta transporto srautų ir eismo valdymo kontrolės sistema).
Restauruota Medininkų pilis ir atidarytos naujos ekspozicijos Lietuvos ir užsienio
turistams (projekto vertė – 8 mln. litų). Dieveniškių istoriniame regioniniame parke esantys
etnografiniai kaimai (Poškonys, Žižmai, Rimašiai) įtraukti į skubiausiai tvarkytinų
etnografinių kaimų sąrašą.
Siekiant pritraukti investicijų, išnagrinėtos galimybės steigti pramoninį parką ir (arba)
pramoninę teritoriją vienoje iš Vilniaus apskrities savivaldybių. Šie pasiūlymai pateikti
Vilniaus miesto savivaldybei ir Šalčininkų rajono savivaldybei.
8.2. Didinti teikiamų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įvairovę
ir prieinamumą Vilniaus regione ir skatinti regiono bendruomenių įsitraukimą į
socialinę veiklą.
Siekiant užtikrinti Šalčininkų rajono gyventojams skubią medicinos pagalbą ir
atsižvelgiant į tai, kad rajonas yra Baltarusijos pasienyje, Šalčininkų rajono ligoninei leista
teikti stacionarines chirurgijos ir akušerijos paslaugas.
Vadovaujantis Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti
skyrimo tvarkos apraše nustatytais kriterijais, sudarytos galimybės pritraukti sveikatos
priežiūros specialistus dirbti į atokesnius rajonus ir patenkinti trūkstamą specialistų poreikį
konkrečiame regione.

18

8.3. Užtikrinti švietimo (valstybine ir gimtąja kalba) prieinamumą ir kokybę,
aktyvinti kultūrinį Vilniaus regiono gyvenimą.
Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės darželyje atidaryta antra ikimokyklinio
ugdymo grupė, Vaidotuose – pirma ikimokyklinio ugdymo grupė. Riešės gimnazijoje įsteigtas
ikimokyklinio ugdymo skyrius ir atidaryta pirma ikimokyklinio ugdymo grupė.
Įgyvendinti 2 tautinės mažumos kalba mokymą vykdančių mokyklų ir lietuviškų
mokyklų moksleivių edukacinių, kultūrinių, laisvalaikio užimtumo mainų projektai.
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