Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo
2017 metų III ketvirčio pažangos ataskaita

Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą

01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika visuomenė
01-01. Kryptis-Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas
01-01-02. Darbas-Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti
Vėluoja

01-01-02-01. Socialinių išmokų susiejimas su SADM
minimaliu vartojimo krepšeliu
(FM)

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Siekiant socialines išmokas susieti su minimaliu vartojimo
poreikių dydžiu, kuris atitiktų minimalų vartojimo poreikių
krepšelį, pasitelkus mokslininkų pagalbą parengta asmens
(šeimos) minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau –
MVPD) skaičiavimo metodika, kuri patvirtinta socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.
A1-236. 2017 m. apskaičiuotas MVPD dydis yra 238,35 Eur.
Atsižvelgiant į apskaičiuotą MVPD dydį ir jo skaičiavimo
metodiką, numatoma padidinti valstybės remiamų pajamų
(VRP) dydį ir jį bei kitus socialinėms išmokoms naudojamus
rodiklius susieti su MVPD.
Tuo tikslu 2017 m. rugsėjo 20 d. priimtas Vyriausybės
nutarimas Nr. 756, kuriuo nuo 2018 m. sausio 1 d. VRP dydis
padidintas nuo 102 iki 122 Eur.
Vyriausybei pritarus, 2017 m. spalio 11 d. Seimui pateiktas
Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio
bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710
pakeitimo įstatymo projektas, kuriame siūloma nuo 2019 m.
sausio 1 d. socialines išmokas susieti su MVPD dydžiu.
Priėmus įstatymą, Vyriausybei bus teikiamas tvirtinti
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl
valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio,
einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės
socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio,
maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų
bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir
valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
projektas, kuriuo planuojama didinti šalpos pensijų bazės dydį
nuo 2018 m.

01-01-03.Darbas-Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas
01-01-03-03. Nacionalinis susitarimas dėl būtinų LRVK
reformų šalies pažangai
(SADM)

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2017 m. spalio 11 d. Vyriausybės pasitarime buvo pritarta
Susitarimui dėl šalies pažangai būtinų reformų. Susitarimo
tikslas – kartu su socialiniais partneriais sutarti dėl pagrindinių
sričių, kuriose būtinos reformos šalies pažangai. Susitarime
numatomi penki tikslai, kurių reikia šalies ilgalaikei pažangai,
siekiant kelti gyvenimo lygį ir didinti šalies darbo rinkos
patrauklumą. Susitarimas pasirašytas 2017 m. spalio 16 d.

01-02. Kryptis-Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas
01-02-04. Darbas-Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka
01-02-04-06. Kompleksinės pagalbos vaikui ir SADM
šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir (SM, SAM,
įdiegimas
ŠMM, TM,
VRM)

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Siekiant įdiegti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, priimtas
ŠMM, SADM ir SAM ministrų 2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004 ,,Dėl Koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuo rugsėjo 1 d. kiekvienoje savivaldybėje įvesta nauja
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė
(SADM prisideda prie šios pareigybės finansavimo), kuri
užtikrins savivaldybėje teikiamų pagal įstatymą švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams
ir jų atstovams koordinavimą.
Minėtame apraše taip pat reglamentuota koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų organizavimo tvarka, koordinatoriaus veiksmai,
procedūros, terminai ir kt.

01-03. Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas
01-03-04. Darbas-Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
01-03-04-03. Vaistų politikos gairių, skatinančių SAM
racionalų vaistų vartojimą, kainų konkurenciją ir
užtikrinančių
tolygų
vaistų
prieinamumą,
patvirtinimas

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 įsakymu
Nr. V-1008 patvirtintos Vaistų politikos gairės, kurių tikslas –
pridėtinę terapinę naudą turinčių vaistų pagalba gerinti ir
stiprinti žmonių sveikatą, užtikrinti geresnį vaistų
prieinamumą, racionalų valstybės biudžeto ir gyventojų lėšų
naudojimą. Gairėse nustatomi vaistų politikos plėtros tikslai,
uždaviniai, plėtros kryptys, laukiami rezultatai ir vertinimo
kriterijai.

01-03-05.Darbas-Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas
Vėluoja

01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios SAM
įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų (SADM)

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Vėluojama parengti sertifikavimo reikalavimus, nes dar
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
nebaigtas Respublikinės Kauno ligoninės Slaugos klinikoje
bandomasis sertifikavimas, kuris atliekamas pagal Vokietijos
vyresnio amžiaus žmonėms palankių įstaigų sertifikavimo
normatyvus ir metodikas. Bandomojo sertifikavimo rezultatai
bus pristatyti 2017 m. lapkričio 10 d. Seime organizuojamoje
konferencijoje.
Siekiant parengti naujus kokybinius bei kiekybinius vyresnio
amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo
reikalavimus ir normatyvus, reikia daugiau laiko, todėl šio
veiksmo įgyvendinimo terminą prašoma nukelti į 2018 m. II
ketvirtį.

parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas

01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas
01-05-05.Darbas-Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės
aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius
principus į viešąjį sektorių
Vėluoja

01-05-05-02. Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi AM
darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo Lietuvoje
koordinavimo mechanizmo nustatymas, sprendimų
dėl Lietuvos atsiskaitymo Jungtinių Tautų Aukšto
lygio politiniame forume priėmimas

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Vėluojama vykdyti, nes nepriimti sprendimai Vyriausybės
lygiu.
2016 m. spalio 21 d. AM, vykdydama 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos posėdyje priimtą
Jungtinių
Tautų
Organizacijos
Darnaus
vystymosi
darbotvarkės iki 2030 metų (toliau – Darbotvarkė)
įgyvendinimo Lietuvoje protokolinį sprendimą, pateikė
atitinkamų Vyriausybės nutarimų pakeitimų projektus, kuriais
buvo siekiama atnaujinti Nacionalinės darnaus vystymosi
komisijos funkcijas ir sudėtį, patvirtinti nacionalinius darnaus
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
vystymosi prioritetus ir nustatyti koordinuojančias institucijas,
atsakingas už nacionalinių darnaus vystymosi prioritetų
įgyvendinimą Lietuvoje. 2016 m. lapkričio 8 d. vykusiame
ministerijų atstovų pasitarime projektams nebuvo pritarta.
2017 m. rugsėjo mėn. gautas Jungtinių Tautų Ekonominės ir
socialinės tarybos (ECOSOC) pritarimas dėl Darbotvarkės
įgyvendinimo nacionalinės ataskaitos pristatymo 2018 metais.
Norint tinkamai pasiruošti Darbotvarkės įgyvendinimui ir
ataskaitos parengimui, būtina koordinuoti procesus.
2017 m. spalio 31 d. Vyriausybės pasitarime priimti
sprendimai dėl tolesnių veiksmų, siekiant sukurti
koordinavimo mechanizmą ir parengti ataskaitą.

02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas
02-02. Kryptis-Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
02-02-01. Darbas-Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra
Vėluoja

02-02-01-02. Švietimo įstatymo pakeitimų dėl ŠMM
privalomo priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir
pradinio ugdymo nuo 6 metų parengimas

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
ŠMM parengė Švietimo įstatymo atitinkamų straipsnių
pakeitimo lyginamąjį variantą bei galimus ugdymo ankstinimo
modelius ir pateikė Seimo Švietimo ir mokslo komitetui.
Modeliams aptarti buvo organizuoti du susitikimai su
Komiteto pirmininku (2017-08-11 ir 2017-08-18). 2017 m.
spalio 11 d. Komitetas svarstė priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo ankstinimo klausimą, tačiau sprendimą dėl
tinkamiausio modelio planuojama priimti 2017 m. gruodžio
mėn., prieš tai atlikus detalesnę analizę. Tik sutarus, kuris
ankstinimo modelis tinkamiausias Lietuvai (ankstinimo
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
įvedimo pradžia ir galimi finansiniai ištekliai), bus įmanomas
įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimas.

02-05. Kryptis-Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas
02-05-01. Darbas-Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką
02-05-01-02. Įsitraukimo į tarptautines mokslinių ŠMM
tyrimų infrastruktūras politikos parengimas,
apibrėžiant
aiškias
įsitraukimo
procedūras,
finansavimo narystės išlaidoms tvarką ir
perspektyvas, narystės rezultatų vertinimus,
Lietuvos mokslinių tyrimų kelrodžio misiją ir
sudarymo principus

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2017 m. spalio 11 d. ministro įsakymu Nr. V-769 patvirtintas
„Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir
dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose
tvarkos aprašas“.

03. Prioritetas-Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas
03-01. Kryptis-Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
03-01-05. Darbas-Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant
finansinį tvarumą
03-01-05-01.
Projektinio
valdymo
pritaikymas
viešojo
sektoriaus
įgyvendinimui koordinuoti

principų LRVK
reformų

03-05. Kryptis-Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2017 m. rugsėjo 28 d. Vyriausybės strateginių projektų
portfelio komisijos posėdyje patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės strateginių projektų valdymo standartas,
strateginių projektų portfelis ir atsakingi asmenys, kurie
projektinio valdymo principais įgyvendins 2017 m. balandžio
19 d. Vyriausybės pasitarimo protokole Nr. 15 numatytus
Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinius darbus.
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą

03-05-01. Darbas-Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas
Vėluoja

03-05-01-01.
Regionų
plėtros
krypčių VRM
(specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir (LRVK,
infrastruktūros plėtros gairių nustatymas
AM, FM,
KM, ŠMM,
ŪM)

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Vėluojama vykdyti, nes, siekiant taikliai ir pagristai nustatyti
regionų specializaciją ir taip užtikrinti jų tolimesnį
išgyvendinimą, būtina suderinti iniciatyvas „iš viršaus“ ir „iš
apačios“.
Rugsėjo mėn. regionų plėtros taryboms ŪM pristatė galimų
regionų specializacijos krypčių analizę ir išklausė regionų
plėtros tarybų poreikius ir matymus.
VRM iniciatyva organizuoti susitikimai / diskusijos politiniu
lygmeniu (viceministrų), kurių metu suderinta bendra visų
ministerijų pozicija, ką galima pasiūlyti regionams.
Tolesni darbai vyksta pagal numatytą darbo planą. VRM
iniciatyva sudarytos specialistų lygio darbo grupės, visose
apskrityse vyksta darbo susitikimai, formuojama kiekvieno
regiono specializacijos krypčių matymo vizija.
Regionų specializacijos kryptims planuojama pritarti 2017 m.
lapkričio mėn. regionų plėtros tarybose. VRM iniciatyva vyks
diskusijos ir derybos, kurių rezultatas – sudarytas
specializacijos veiksmų planas.
2017 m. gruodžio mėn. planuojama pradėti įgyvendinti
specializacijos veiksmų planą.

03-05-03. Darbas-Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas
03-05-03-01. Savivaldybių biudžetų pajamų FM
nustatymo metodikos įstatymo tobulinimas, siekiant
motyvuoti savivaldybes pritraukti investicijas,

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2017 m. spalio 11 d. Vyriausybė pritarė Savivaldybių biudžetų
pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai
kuriančias naujas darbo
savivaldybių pajamas

vietas,

ir

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

didinti

Informacija apie veiksmų vykdymą
straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymo projektui ir pateikė jį svarstyti Seimui.
Įstatymo projektu siūloma savivaldybėms iš valstybės
biudžeto skiriamą Bendrosios dotacijos kompensaciją pajamų
mažėjimui kompensuoti, kuri yra patvirtinta 2017
biudžetiniams metams konkrečioms savivaldybėms, nuo 2018
m. įteisinti kaip nekintantį tų savivaldybių pajamų šaltinį. Dėl
to savivaldybių biudžetų pajamų prieaugis visa apimtimi
priklausys jų biudžetams, taigi didės savivaldybių finansinis
savarankiškumas, jos bus įgalintos daryti įtaką savo
pajamoms, ypač toms, dėl kurių sprendimus priima
savivaldybių tarybos. Bus padidinta savivaldybių motyvacija
dar aktyviau skatinti užimtumą, pritraukti investicijas,
kuriančias naujas darbo vietas.

04. Prioritetas-Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra
04-01. Kryptis-Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra
04-01-05. Darbas-Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
04-01-05-01. Teisinių ir finansinių priemonių EM
viešųjų pastatų atnaujinimui užtikrinti pakeitimas
(AM, FM)

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Priimti teisės aktai, kuriuose:
1) 2017 m. balandžio 11 d. energetikos ministro įsakymu Nr.1100 pakeista pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo
tvarka, sudarant galimybes aktyviems pastatų valdytojams
pasinaudoti galimybe atnaujinti pastatus, taikant gražintinos
subsidijos finansavimo formą;
2) 2017 m. birželio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 539
patvirtintas Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
programos pakeitimas: supaprastintas viešųjų pastatų
atnaujinimas, taikant Energijos taupymo paslaugų teikėjo
modelį, ir leidžiama 20 proc. nuo investicijų sumos skirti
priemonėmis, nesusijusiomis su energijos vartojimo
efektyvumo didinimu;
3) 2017 m. liepos 27 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1200 patvirtintas priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei
nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas.
FM atlieka ex-ante vertinimą, kurio metu bus atnaujinta rinkos
nepakankamumo analizė, peržiūrėtos privačių lėšų
pritraukimo alternatyvos, valstybės pagalbos klausimai ir lėšų
investavimo strategija.

04-02. Kryptis-Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas
04-02-01. Darbas-Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų
(pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas
04-02-01-05. Kilnojamųjų elektros energetikos EM
objektų ir įrenginių įrengimo projektų derinimo su (ŽŪM)
kompetentingomis institucijomis terminų iki 10
darbo dienų nustatymas teisės aktuose

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Energetikos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1125 pakeistos Elektros įrenginių įrengimo bendrosios
taisyklės. Taisyklės papildytos nuostatomis dėl kilnojamųjų
elektros energetikos objektų ir įrenginių projektavimo ir
įrengimo. Nustatyta, kad atsakingos institucijos ir asmenys
projektą suderina per 5 darbo dienas nuo kilnojamųjų elektros
objektų ir įrenginių įrengimo projekto pateikimo jiems
momento.

04-02-07. Darbas-Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą

investicijas
04-02-07-04. Specialių rinkodaros priemonių ŪM
sukūrimas, siekiant pritraukti stambias didelės
pridėtinės vertės gamybos investicijas

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Surinkti ir išanalizuoti duomenys dėl Lietuvai tinkamos
pridėtinės vertės gamybos investicijoms pasiūlymo pateikimo,
jis parengtas ir identifikuoti asmenys, kuriems šis pasiūlymas
teikiamas.
Inicijuotos dvi publikacijos tikslinėse rinkose, sukurtas
Gigafactory Minecrafte projektas. Video filmu pasiekta
daugiau nei 5 mln. asmenų auditorija, kuri inicijavo reakcijas
Tesla Twitter paskyroje, publikacijas mashable.com,
engadget.com, nytimes.com tinklalapiuose, taip pat sulaukė
daugiau nei 300 000 video peržiūrų.
Lietuvos vertės pasiūlymas išsiųstas Tesla atstovams.
Atsakymas dar negautas.

04-03. Kryptis-Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas
04-03-02. Darbas-Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas
04-03-02-04.
Galiojančio
smulkiojo
verslo FM
apmokestinimo įvertinimas siekiant tolygiau (SADM,
paskirstyti mokesčių naštą, be kita ko, tikslingumo SAM, ŪM)
pirmus veiklos metus atleisti verslą nuo mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų mokėjimo įvertinimas

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Parengti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai, kuriems 2017
m. spalio 11 d. pritarė Vyriausybė.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekte
numatyta atsisakyti individualios veiklos apmokestinimo
atsižvelgiant į individualios veiklos rūšį, o tokios veiklos
pajamų apmokestinimo lygį reguliuoti mažinant patį
apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, t. y. taikant
tarptautinėje praktikoje taikomą vadinamąjį mokesčio kreditą,
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
kurio dydis būtų apskaičiuojamas pagal nustatytas formules,
kurias pritaikius būtų pasiekta, kad: kai individualios veiklos
pelnas neviršija 10 000 eurų per metus, jis faktiškai būtų
apmokestinamas 5 proc.; o kai pelnas per metus siekia nuo 10
000 iki 30 000 eurų, jam taikomas efektyvus pajamų mokesčio
tarifas palaipsniui kiltų, kol pasiektų toliau jau nekintantį 15
proc. nominalų tarifą. Siūloma iki 35 000 eurų mažinti šiuo
metu taikomą 45 000 eurų apyvartos ribą, kurią peržengus
pajamos nebegali būti apmokestinamos fiksuoto dydžio
pajamų mokesčiu (verslo liudijimas).
Pelno mokesčio įstatymo pataisų projekte numatyta nuo pelno
mokesčio atleisti smulkių vienetų už pirmą mokestinį
laikotarpį apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną.

05. Prioritetas-Saugi valstybė
05-01. Kryptis-Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra
05-01-05. Darbas-Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui
Vėluoja

05-01-05-01. Priimančiosios šalies paramos (PŠP) KAM
teikimo užduočių išplėtimas įtraukiant daugiau
valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Siekiant išplėsti PŠP teikimo užduotis, būtina priimti KAM
parengtą Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98
„Dėl priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuris šiuo metu tikslinamas
pagal Vyriausybės kanceliarijos spalio 2 d. pastabas.
Veiksmo vykdymas vėluoja dėl užsitęsusio derinimo
ministerijoje.
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Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

05-01-05-02. Pasirengimo PŠP ir PŠP teikimo KAM
valdymo efektyvumo įvertinimas ir pasiūlymų
parengimas

2017 m.
III ketv.

Informacija apie veiksmų vykdymą
Įvykdyta
Atlikus PŠP teikimo valdymo efektyvumo įvertinimą, parengti
šie teisės aktų projektai:
1) krašto apsaugos ministro įsakymu tvirtinamas PŠP teikimo
užduočių atlikimo KAS tvarkos aprašo projektas, kuris leis
efektyviai koordinuoti PŠP užduočių vykdymą tarp valstybės
institucijų, nes bus aiškiai apibrėžtos ir reglamentuotos visų
institucijų atsakomybės planuojant, organizuojant ir vykdant
PŠP. Taip pat bus reglamentuotos vadovavimo ir valdymo
procedūros, dėl naujai įsteigtų tarptautinių vienetų Lietuvoje
bei atsižvelgiant į pasirašytą Lietuvos ir Vyriausiosios NATO
pajėgų vadavietės Europoje (SHAPE) techninį susitarimą dėl
greito reagavimo pajėgų (VJTF) priėmimo ir logistines
paramos teikimo.
2) pagal atnaujintus poreikius PŠP teikimui atvykstančioms
pajėgoms parengtas 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės
nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo
užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms
aprašo patvirtinimo“ tikslinimo projektas.
PŠP teikimui gerinti vykdomi ir kiti darbai: identifikuojami
geležinkelių infrastruktūros trūkumai ir nuolat ieškoma
galimybių dėl geležinkelių pritaikomumo Lietuvos
kariuomenės ir NATO poreikiams.

05-02. Kryptis-Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas
05-02-01. Darbas-Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas
Vėluoja

05-02-01-02. Kibernetinio saugumo reikalavimų KAM

2017 m.

Vykdoma.
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Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir (kitos
ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje
ministerijos
ir valstybės
įstaigos)

III ketv.

Informacija apie veiksmų vykdymą
Valstybės įstaigos vėluoja vykdyti nustatytus reikalavimus.
Atsižvelgiant į tai, šis probleminis klausimas buvo pristatytas
2017 m. kovo 29 d. ir liepos 3 d. Vyriausybės pasitarimuose:
buvo įvardintos pagrindinės vėlavimo priežastys, iš kurių
paminėtinos šios: reikalavimų įgyvendinimui skirtas per
trumpas laikas; trūksta žmogiškųjų ir finansinių išteklių;
trūksta žinių ir kt.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nuolat konsultuoja
reikalavimų įgyvendinimo klausimais. 2017 m. spalio mėn.
KAM organizavo nacionalines kibernetinio saugumo pratybas
„Kibernetinis skydas 2017“, kurių pasirengimo eigoje buvo
organizuotos 3 konferencijos, siekiant išaiškinti kibernetinio
saugumo organizacinius ir techninius reikalavimus bei jų
įgyvendinimo ypatumus.

05-02-02. Darbas-Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET)
Vėluoja

05-02-02-01. Sprendimo dėl sinchronizacijos EM
krypties
patvirtinimas
BEMIP
formatu
(atsižvelgiant į Jungtinio tyrimų centro atliktos
Baltijos šalių sinchronizacijos alternatyvų studijos
rezultatus)

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Vėluojama vykdyti, nes Estija ir Latvija nėra pasirengusios
priimti sprendimo. Tikimasi, kad sprendimas galės būti
priimtas atlikus bendrą Lenkijos ir Baltijos šalių perdavimo
sistemų operatorių techninę studiją, dalyvaujant ir ENTSO-E.
Studiją tikimasi baigti 2018 m. kovo mėn.

05-04. Kryptis-Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas
05-04-01. Darbas-Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas
05-04-01-02.
Vidaus
tarnybos
aprūpinimo standartų nustatymas

pareigūnų VRM

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Pareigūnų aprūpinimo standartai nustatyti Lietuvos policijos
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą
generalinio komisaro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos
vado, Viešojo saugumo tarnybos vado, Vadovybės apsaugos
departamento direktoriaus ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymais.
Patvirtintos tarnybinės uniformos dėvėjimo normos,
reglamentuotas aprūpinimas įranga transporto priemonėse bei
nuolatinėse darbo vietose – komandose, kur yra būtina
užtikrinti vykdomas funkcijas ir kt.

05-04-04. Darbas-Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas
05-04-04-01. Krizių prevenciją ir pasirengimą jas LRVK
valdyti koordinuojančio padalinio įsteigimas
Vyriausybės kanceliarijoje

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2017 m. liepos 18 d. Vyriausybės kanceliarijoje įkurtas
Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuras, kurio vienas iš
uždavinių – koordinuoti bei užtikrinti tinkamą krizių valdymą
valstybėje, rengti procedūras sėkmingam krizių suvaldymui ir
galimų nuostolių minimizavimui. Biuro nuostatai patvirtinti
Vyriausybės kanclerio 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V59.

05-05. Kryptis-Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas
05-05-01. Darbas-Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra
05-05-01-14. Lietuvos Respublikos diplomatinio URM
atstovavimo JAV sustiprinimas
(KAM)

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje
JAV įsteigta nauja pareigybė politikos klausimų kuravimui
(užsienio reikalų ministro įsakymas dėl darbuotojo skyrimo į
šią pareigybę priimtas 2017 m. balandžio 24 d.).

05-05-03. Darbas-Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas
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Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
data
(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

05-05-03-01. Lietuvos Respublikos karinių vienetų KAM
dalyvavimo tarptautinėse operacijose 2018–2019 m. (URM)
įteisinimas ir įgyvendinimas

2017 m.
III ketv.

Informacija apie veiksmų vykdymą
Įvykdyta.
2017 m. spalio 12 d. Seimas priėmė nutarimą Nr. XIII-678,
kuriuo nustatyta, kad 2018–2019 m. Lietuvos Respublikos
kariniai vienetai, sudaryti iš karių ir civilių krašto apsaugos
sistemos tarnautojų, dalyvaus NATO, Europos Sąjungos,
Jungtinių Tautų, JAV vadovaujamos koalicijos karinėse
operacijose, NATO programose bei Ukrainos ginkluotųjų
pajėgų mokymo operacijoje Ukrainoje.

05-05-06. Darbas-Atstovavimas Lietuvos interesams, įskaitant Lietuvos piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, teisių apsaugą,
derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir jos naujų santykių su ES
05-05-06-01. Lietuvai aktualiausių klausimų ES URM
derybose su Jungtine Karalyste sąvado parengimas

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Lietuvos valstybės institucijos, atsižvelgdamos į naujausius
2017 m. liepos – rugsėjo mėn. pateiktus ES ir JK derybinius
dokumentus ir pozicijas, atnaujino Lietuvai aktualiausių
klausimų sąvadą. Sąvadu bus remiamasi formuluojant
Lietuvos poziciją ES derybų su JK laikotarpiu (iki 2019 m.
kovo 30 d.), jis bus reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į
ES-JK derybų eigą.

05-05-09. Darbas-Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos
plėtojimas
05-05-09-07. Lietuvos nuolatinės atstovybės ES URM
stiprinimas
Rytų
partnerystės
klausimams
koordinuoti

2017 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Nuo 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES
įsteigta nauja pareigybė Rytų partnerystės klausimų
koordinavimui (užsienio reikalų ministro įsakymas dėl
darbuotojo skyrimo į šią pareigybę pasirašytas 2017 m.
balandžio 5 d.).
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darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordina- Įvykdymo
torius/
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(metai,
atsakingi
vykdytojai ketvirtis)

Informacija apie veiksmų vykdymą

05-05-11. Darbas-Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje
sistemos reformą
Vėluoja

05-05-11-01. Ekonominio atstovavimo užsienyje URM
sistemos reformos koncepcijos ir jos įgyvendinimo (SM, ŪM,
plano parengimas
ŽŪM)

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
Koncepcija neparengta, nes nepasiektas tarpinstitucinis
sutarimas dėl reformos krypčių ir apimties. 2017 m. rugsėjo
28 d. Ekonominės diplomatijos taryboje sutarta dėl esamos
ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos tobulinimo,
neatliekant esminės reformos. Sistemai patobulinti, reikia
parengti atitinkamus teisės aktų projektus, kurių parengimo
terminus turi nurodyti Vyriausybė.
URM taip pat siūlo patikslinti 5.5.11. darbo ir jo veiksmų
formuluotes vietoje „reformos“ nurodant „sistemos
tobulinimą.“

Vėluoja

05-05-11-04. Kanados ir ES ir jos valstybių narių URM
išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS)
ratifikavimas

2017 m.
III ketv.

Vykdoma.
2017 m. gegužės mėn. LR įstatymo dėl Kanados ir ES ir jos
valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo
(IEPS) ratifikavimo projektas pateiktas Seimui. 2017 m.
birželio 1 d., po klausimo pristatymo plenarinėje sesijoje,
susitarimo ratifikavimo įstatymo projektas perduotas
atsakingiems Seimo komitetams. IEPS ratifikavimo procedūrų
užbaigimas priklauso nuo Seimo Sveikatos reikalų ir Užsienio
reikalų komitetų išvadų (kol kas jos dar negautos).
Ratifikavimo procedūras tikimasi baigti iki 2017 m. pabaigos.

_________________

