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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Spartus ekonomikos augimas, padidėjusios realios žmonių pajamos, geresnė gyvenimo
kokybė ir atkurtas pasitikėjimas Vyriausybe visuomenėje patvirtina, kad pasirinktos teisingos
strateginės šalies raidos kryptys. Šešioliktoji Vyriausybė ir toliau nuosekliai laikysis socialiai
orientuotos rinkos ekonomikos stiprinimo krypties.
2015 metais taip pat sieksime tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo, didindami
užimtumą, mažindami skurdą ir socialinę atskirtį. Dideli regioniniai netolygumai neleidžia
visiškai išnaudoti ekonominio potencialo ir lemia socialinę atskirtį, ypač kaimo vietovėse.
Todėl daugiausia dėmesio skirsime šalies regionų plėtrai, skatindami pritraukti investicijas ir
kvalifikuotą darbo jėgą, plėsti pramonę. Esame įsitikinę, kad tolygi regionų plėtra turės įtakos
ir visos šalies ekonomikos augimui, užtikrins darnią visuomeninių santykių raidą ir tinkamą
gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu matoma nedarbo lygio mažėjimo tendencija, sėkmingai
sprendžiamos jaunimo nedarbo problemos, tačiau nors rezultatai ir geri, planuojame ir toliau
kryptingai didinti šalies gyventojų užimtumą. Nedarbo problemą spręsime įgyvendindami
numatytas ilgalaikes ir kompleksines priemones – nuo naujų darbo santykių kūrimo iki
mokslo ir ūkio pažangos skatinimo.
Palaikysime verslą, kuriantį didelę pridėtinę vertę ir aukštos kompetencijos darbo
vietas. Numatome padidinti verslo investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą –
pirmenybę teiksime inovacijoms, skirtoms palankiai aplinkai plėtoti ir verslo įmonių
inovatyvumui didinti. Įvairiomis priemonėmis spartinsime mokslo rezultatų komercinimą.
Esame pasirengę nuo 2015 metų sparčiai investuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšas į ilgalaikę naudą kuriančius projektus. Tai užtikrins investicijų į
žmogiškuosius išteklius bei infrastruktūrą tęstinumą ir duos greitesnę ekonominę grąžą.
Laimingai visuomenei svarbi darni ir tvari socialinių ir ekonominių santykių plėtra.
Skaudžios ekonominių santykių takoskyros ir socialinio neteisingumo problemų sprendimas
yra visos visuomenės brandos atspindys. Todėl socialinės įtraukties didinimo klausimai – tai
2015 metų prioritetinė kryptis. Planuojame investuoti į aktyvias asmenų, labiausiai nutolusių
nuo darbo rinkos, įtraukties didinimo priemones. Sieksime ilgalaikio poveikio ir stengsimės,
kad gavęs paslaugas asmuo pats aktyviai ieškotų darbo ir dalyvautų švietimo bei mokymo
veikloje.
Toliau plėtosime energinio efektyvumo didinimo projektus. Tęsime sėkmingai
pradėtas daugiabučių namų ir viešųjų pastatų renovavimo programas. Šioms programoms
įgyvendinti panaudosime Europos Sąjungos paramos lėšas ir naujas finansines priemones –
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grąžintiną paramą, privačias lėšas, lengvatines paskolas, valstybės suteiktas garantijas,
subsidijas, viešosios ir privačios partnerystės modelį. Tęsime šilumos ūkio pertvarką,
sieksime sukurti energetiškai taupesnę ir efektyvesnę sistemą, kad šilumos ir elektros gamybai
kuo plačiau naudotume alternatyvų pigesnį kurą ir komunalines atliekas. Pradėsime Vilniaus
ir Kauno šilumos ūkio pertvarką.
Toliau įgyvendinsime pokyčius sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos
srityse. Ypač daug dėmesio skirsime šalies ūkio finansiniam tvarumui užtikrinti ir efektyviam
viešųjų finansų valdymui.
Suvokdami nacionalinio saugumo reikšmę valstybės socialinei ir ekonominei raidai,
ypač keičiantis tarptautinei aplinkai, daug dėmesio skirsime Europos Sąjungos ir NATO
vaidmens stiprinimui, glaudesniam bendradarbiavimui su sąjungininkais. Laikydami NATO
kolektyvinę gynybą ir atgrasymą Lietuvos saugumo pagrindu, toliau stiprinsime šalies
pajėgumus kolektyvinei ir valstybės gynybai.
I. Ekonomikos augimas, užimtumo ir socialinės įtraukties didinimas
1.1. Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas užtikrinant aukštą investavimo lygį,
ypač į regionus, ir modernizuojant pramonę.
1.2. Mokslo rezultatų komercinimas ir inovatyvių įmonių veiklos plėtra, skatinant
viešas ir privačias investicijas.
1.3. Nedarbo (ypač struktūrinio) mažinimas ir socialinės įtraukties didinimas.
1.4. Informacinių išteklių infrastruktūros optimizavimas.
II. Šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimas ir nuoseklus biudžeto pajamų
didinimas
2.1. Nuoseklus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
visumos deficito mažinimas ir savivaldos finansinės drausmės stiprinimas.
2.2. Valstybinio socialinio draudimo sistemos tvarumo užtikrinimas.
2.3. Šešėlinės ekonomikos mažinimas.
2.4. Kovos su korupcija stiprinimas.
2.5. Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įdiegimas.
III. Energinio efektyvumo ir energetinio saugumo didinimas
3.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir
viešųjų pastatų renovavimas, šilumos ir kitos viešosios infrastruktūros tinklų
modernizavimas).
3.2. Tolesnis strateginių energetikos projektų įgyvendinimas (tarpvalstybinių elektros
jungčių su Švedija ir Lenkija statyba; aktyvus Europos Sąjungos bendro intereso projektų
įgyvendinimas, integruojantis į Europos Sąjungos energetikos rinką ir kontinentinės Europos
elektros energetikos tinklų sinchroninę zoną).

4
3.3. Šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune, siekiant gerokai sumažinti šilumos
kainas vartotojams.
IV. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant
šių paslaugų kokybę ir prieinamumą
4.1. Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas
gerinant švietimo kokybę.
4.2. Studijų prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas.
4.3. Kultūros prieinamumo didinimas, pritaikant kultūros objektus visuomenės
socialinėms ir ekonominėms reikmėms.
4.4. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas.
V. Europos Sąjungos, užsienio ir gynybos politikos stiprinimas
5.1. Glaudesnė sąveika su Europos Sąjungos ir NATO valstybėmis narėmis,
glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynais.
5.2. Nacionalinių pajėgumų, skirtų kolektyvinei ir valstybės gynybai, stiprinimas,
tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas, NATO sąjungininkų karinių dalinių ir Aljanso
kolektyvinių pajėgumų nuolatinio buvimo Baltijos regione siekimas.
5.3. Kibernetinio saugumo stiprinimas.
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