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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Socialiai orientuotos rinkos ekonomikos stiprinimas ir kryptingas ekonomikos
skatinimas yra svarbiausias šešioliktosios Vyriausybės prioritetas, kuriam per visą kadenciją
skiriamas ypatingas dėmesys. Nuoseklios pastangos davė apčiuopiamų rezultatų –
ekonomika, nepaisant stiprių išorės sukrėtimų, plėtojama stabiliai, ypač sparčiai auga
investicijos, kuriamos naujos darbo vietos, didėja vidutinis darbo užmokestis ir mažėja
nedarbas. Svarbu, kad visuomenė sutaria dėl pagrindinių darbų ir jiems pritaria. Gerą darbų
įvertinimą atspindi išaugęs visuomenės pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis
ir įstaigomis, gerėjantys tarptautiniai šalies konkurencingumo ir verslo sąlygų reitingai.
2017 metais bus tęsiami pradėti darbai ir toliau kryptingai investuojama į šalies
konkurencingumo didinimą, ypatingas dėmesys skiriamas tvariai šalies regionų plėtrai. Tolygi
regionų plėtra padeda spręsti daug socialinių ir ekonominių problemų už didžiųjų Lietuvos
miestų ribų, todėl regionų plėtros klausimai nepalikti savieigai. Tiesioginių užsienio
investicijų pritraukimas ir toliau yra viena iš svarbiausių prioritetinių krypčių tiek
nacionaliniu, tiek regioniniu lygiais. Lietuva jau tapo informacinių technologijų paslaugų
regioniniu centru, tarptautinės kompanijos sparčiai kuria į aukštą pridėtinę vertę orientuotas
darbo vietas, pagal investicijų mastą gerokai lenkiamos Vidurio ir Rytų Europos šalys. Tačiau
neketinama sustoti ir ieškoma galimybių, kaip dar labiau pagerinti investicinę aplinką,
sumažinti biurokratinius suvaržymus, trukdančius pradėti ir plėtoti verslą. Sėkmingą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) politiką rodo ir intensyvėjantys eksporto
srautai, nepaisant nepalankių išorės veiksnių. Verslininkams persiorientuoti dėl Rusijos
embargo padėjo atvertos naujos eksporto rinkos. 2017 metais pratęsus darbus, ypač daug
dėmesio bus skiriama prioritetinėms eksporto rinkoms, kurias Vyriausybė išskyrė kartu su
verslo bendruomene. Kryptingai bus dirbama padedant šalies verslininkams ieškoti naujų
verslo partnerių.
Inovacijos suprantamos kaip vienas iš pagrindinių šalies konkurencingumo didinimo
variklių, jos užtikrina ilgalaikę pažangą. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra tapo
pagrindiniu prioritetu kuriant į aukštą pridėtinę vertę orientuotą ekonomiką, todėl šiai sričiai
skiriama daug dėmesio ir joje telkiamos investicijos. Inovacijoms atsirasti reikia tinkamos
technologinės aplinkos ir palankaus visuomenės požiūrio. Svarbiausi veiksniai – šalies talentų
ugdymas ir kūrybinio potencialo panaudojimas, todėl kaip prioritetas išskiriama rinkos
poreikius atitinkančių žmogiškųjų išteklių plėtra. Lietuvos švietimo sistema turi būti moderni
ir ugdyti asmenis, kurie gebėtų lengvai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir į ją
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integruotis. Tuo pat metu puoselėjamos socialiai atsakingos ekonomikos vertybės ir imamasi
priemonių mažiausias pajamas gaunančių žmonių gerovei didinti. Socialinės atskirties
mažinimas bus prioritetinė kryptis ir 2017 metais – ypač bus rūpinamasi, kad socialines
išmokas gautų tie, kuriems jų labiausiai reikia, bus spartinama individualius asmenų poreikius
atitinkančių paslaugų plėtra.
Siekiant gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, 2017 metais bus didinamas
viešojo sektoriaus efektyvumas švietimo, aukštojo mokslo ir sveikatos apsaugos srityse.
Numatoma įgyvendinti net 2 sistemines švietimo ir aukštojo mokslo pertvarkas – optimizuoti
mokyklų tinklą ir tęsti universitetų konsolidavimo procesą. Inicijuojami pokyčiai yra būtini,
nes keičiantis šalies demografinėms charakteristikoms gerokai mažėja mokinių skaičius,
prastėja švietimo ir aukštojo mokslo paslaugų kokybė. Esamos situacijos įšaldymas ne tik
trukdytų spręsti šiandienos problemas, bet ir keltų riziką visos šalies gerovei ateityje.
Sveikatos apsaugos sistemoje taip pat bus vykdoma tolesnė ligoninių tinklo pertvarka,
atsisakoma neefektyviai teikiamų paslaugų, o sutaupytas lėšas numatoma skirti visuomenei
aktualių paslaugų plėtrai.
2017 metais planuojama tęsti pradėtus viešojo sektoriaus efektyvinimo darbus.
Viešojo valdymo institucijose turėtų įsivyrauti supratimas, kad reikia nuolat tobulinti veiklą ir
ieškoti efektyvumo rezervų – atsisakyti nebeaktualių paslaugų ar perteklinių funkcijų, kurios
neduoda aiškaus rezultato. Bus tęsiama valstybės turto valdymo reforma ir keliami ambicingi
tikslai toliau mažinti turto valdymo išlaidas. Be to, bus inicijuojami viešųjų finansų valdymo
sistemos pokyčiai, kad viešieji finansai būtų skiriami didžiausią vertę kuriančioms sritims.
Pastarųjų metų geopolitinė įtampa rodo, kaip svarbu puoselėti demokratines vertybes
Rytų Europos valstybėse, padedant joms eiti euroatlantinės integracijos keliu. Rytų
partnerystės stiprinimas yra akivaizdus Lietuvos užsienio politikos prioritetas, kurį
įgyvendinant ne tik teikiama visapusiška parama Rytų partnerėms, bet ir aktyviai veikiama
Europos Sąjungos institucijose, pasisakant už ambicingą ekonominę ir politinę šių šalių
integraciją. Stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau –
EBPO) – tai istorinės svarbos žingsnis siekiant įsitvirtinti labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių
pasaulio šalių gretose. Narystė šioje organizacijoje turės didžiulį poveikį visos šalies
socialinių ir ekonominių procesų raidai, taip pat Lietuvos pripažinimui tarptautiniu lygiu.
Todėl ir kitais metais ypatingas dėmesys bus skiriamas sklandžiam derybų dėl Lietuvos
narystės EBPO procesui, institucijos ir partneriai bus telkiami imtis būtinų permainų.
Nacionalinis saugumas išskiriamas kaip atskiras prioritetas, pabrėžiant jo stiprinimo
svarbą. Nacionalinis saugumas suvokiamas kaip kompleksinis reiškinys, kuriam įtakos turi ne
tik gynybos pajėgumai ir Europos Sąjungos išorės sienų apsauga nuo išorinių veiksnių, bet
kartu ir energetinis, kibernetinis ir informacinis saugumas, visuomenės pilietiškumo ugdymas
ir kita. Nacionalinis saugumas yra visos šalies strateginis klausimas, todėl bus siekiama
plataus visuomenės sutarimo, kaip jį visapusiškai stiprinti, taip pat reikės stipraus
koordinavimo Vyriausybės lygiu ir sutelktų įvairių institucijų pastangų.

3

I. ŠALIES KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.1. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas ir ekonominės infrastruktūros plėtra,
šalies regionų netolygumų mažinimas.
1.2. Eksporto skatinimas ir ekonominės diplomatijos stiprinimas.
1.3. Inovacijų plėtros skatinimas.
1.4. Energijos vartojimo kainų mažinimas ir energinio efektyvumo didinimas.
1.5. Socialinės atskirties mažinimas.
1.6. Sklandus pasirengimas Lietuvos narystei EBPO.
II. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS
EFEKTYVUMO DIDINIMAS
2.1. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklo
optimizavimas.
2.2. Švietimo ir studijų kokybės gerinimas, rinkos poreikius atitinkančių žmogiškųjų
išteklių plėtra.
2.3. Sveikatos apsaugos sistemos pertvarka.
2.4. Viešųjų finansų valdymo sistemos tobulinimas, valstybės turto valdymo
efektyvumo didinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas.
2.5. Atviros Vyriausybės ir visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimas.
III. EUROPOS SĄJUNGOS IR UŽSIENIO POLITIKOS, NACIONALINIO
SAUGUMO STIPRINIMAS
3.1. Europos Sąjungos ir NATO vaidmens stiprinimas, glaudesnė sąveika su šių
organizacijų valstybėmis narėmis ir kaimyninėmis valstybėmis, Europos Sąjungos Rytų
partnerystės politikos įgyvendinimas.
3.2. Šalies gynybos pajėgumų stiprinimas ir parama NATO sąjungininkų pajėgoms,
dislokuotoms Lietuvoje.
3.3. Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos stiprinimas, migracijos iššūkių valdymas.
3.4. Energetinio saugumo didinimas.
3.5. Informacinio ir kibernetinio saugumo didinimas.
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