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11. Dėl Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinių darbų
1. Atsižvelgiant į poreikį kai kuriuos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
darbus, kurie yra sisteminio pobūdžio ir daro reikšmingą poveikį šalies finansams bei
socialiniams ir ekonominiams procesams, koordinuoti Vyriausybės lygiu, pritarti šiems
Vyriausybės prioritetiniams darbams:
1.1. Socialinių išmokų susiejimas su minimaliu vartojimo krepšeliu.
1.2. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas, atsižvelgiant į
augančią ekonomiką.
1.3. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra.
1.4. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka.
1.5. Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo
aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą.
1.6. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo
sistemos sukūrimas.
1.7. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę.
1.8. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų, kultūros institucijų tinklo sukūrimas
ir socialinės įtraukties didinimas.
1.9. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka.
1.10. Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio
modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas.
1.11. Nacionalinio paslaugų centro įsteigimas.
1.12. LEAN Vyriausybės metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose,
siekiant optimizuoti vidaus procesus.
1.13. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas.
1.14. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas.
1.15. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės
informacinių sistemų modernizavimas.
1.16. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant
orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą.
1.17. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas.
1.18. Teisėkūros procesų tobulinimas.

1.19. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo
vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo
būdą.
1.20. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene
praktikos įdiegimas.
1.21. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos
pertvarkymas, Lietuvos teritorijos bendrojo plano parengimas bei paskatų sistemos vietos
ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti
sukūrimas.
1.22. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir
efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
1.23. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo)
reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“
sritis) bei įrankių patobulinimas.
1.24. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias
didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas.
1.25. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas.
1.26. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi
ir mokesčių bazės optimizavimas.
1.27. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
1.28. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas.
1.29. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią
pagalbą gyventojams užtikrinimas.
1.30. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas.
1.31. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje
stiprinimas.
1.32. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo
didinimas.
1.33. Pilietinio-tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir
visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas.
2. Pritarti nuostatai, kad Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimas būtų
koordinuojamas Vyriausybės lygiu, pritaikant projektinio valdymo principus.
3. Pavesti Vyriausybės kanceliarijai iki gegužės 1 d. pateikti pasiūlymus Vyriausybei
dėl Vyriausybės prioritetinių darbų koordinavimo Vyriausybės lygiu, nurodyti dalyvaujančias
institucijas, valdymo struktūras, pasiskirstymą atsakomybėmis ir apibrėžti pagrindinius
procesus.
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