DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO PAŽANGOS
IKI 2019 METŲ III KETVIRČIO PABAIGOS ATASKAITOS
Ataskaitoje pateikiama:
• informacija apie įvykdytus 2019 m. III ketv. veiksmus;
• informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus.
BENDRA STATISTIKA
Po LRV plano pakeitimų (pagal 2019-09-25 nutarimą Nr.975) viso 797 veiksmai:
• 2017 m. buvo suplanuota įvykdyti 148 veiksmus, iš jų įvykdyti 146 veiksmai (99 proc.), vėluojama įvykdyti 2 veiksmus (1 proc.);
• 2018 m. buvo suplanuota įvykdyti 278 veiksmus, iš jų įvykdyti 259 veiksmai (93 proc.), vėluojama įvykdyti 19 veiksmų (7 proc.);
• 2019 m. I-III ketv. buvo suplanuota įvykdyti 59 veiksmus, iš jų įvykdytas 41 veiksmas (69 proc.), vėluojama įvykdyti 18 veiksmų (31 proc.).
Iki 2019 m. III ketv. pabaigos suplanuota įvykdyti 485 veiksmus, iš jų įvykdyti 446 veiksmai (92 proc.), vėluojama įvykdyti 39 veiksmus (8 proc.).
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VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO IKI 2019 M. III KETVIRČIO PABAIGOS
PAŽANGOS ATASKAITA (2019-12-02 duomenys)
ĮVYKDYTI 2019 M. III KETV. VEIKSMAI (įvykdyti 8 veiksmai)
Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

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
1. 01-05-05-03. Darnaus vystymosi
AM,
politikos, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų LRVK
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030
metų nustatytus darnaus vystymosi
tikslus, integravimas į 2021–2030 metų
nacionalinę pažangos programą

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
AM pateikė Nacionalinės pažangos plano (toliau – NPP) rengėjams pasiūlymus siekiant
tinkamai integruoti JT Darnaus vystymosi tikslus.
Pateiktas pasiūlymas dėl darnaus vystymosi, kaip atskiro horizontalaus prioriteto
įtraukimo į NPP. Parengti pasiūlymai dėl NPP uždavinių atitikimo JT Darnaus
vystymosi tikslams.

02-01-02.Darbas-Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
2. 02-01-02-05. Skaitmeninės mokinių
ŠMSM
pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas,
išbandymas ir įdiegimas

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Skaitmeninė mokinių pasiekimų vertinimo sistema kuriama pasitelkiant elektronines
užduotis. Išbandomi įvairūs variantai ir rengiami / tobulinami įrankiai, kuriais bus
matuojami mokinių pasiekimai. Sukurtas Elektroninis užduočių bankas, kuris pildomas
naujomis užduotimis. Tai nuolatinis procesas. Elektroninis užduočių bankas ne tik
pildosi, bet į jį įtraukiamos užduotys išbandomos.
Į nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus 2, 4, 6, 8 kl. įtrauktos užduotys,
susijusios su finansinio raštingumo patikrinimu.
Įvykdyti elektroniniai 8 klasės (matematikos, gamtos mokslų), 10 klasės (gamtos
mokslų, socialinių mokslų ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) mokinių
testavimai.
Įvykdytas šešių mokomųjų dalykų (užsienio kalbos, fizikos, chemijos, lietuvių kalbos,
biologijos, informacinių technologijų) valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų
vertinimas elektroniniu nuotoliniu būdu.
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Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

02-02-01.Darbas-Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra
3. 02-02-01-03. Sąlygų teikti prieinamas ir ŠMSM
kokybiškas priešmokyklinio ir pradinio
(ŠMSM)
ugdymo paslaugas sudarymas (teisės aktų
dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
ankstinimo parengimas, metodinės
medžiagos parengimas, mokymai,
papildomų grupių / klasių, pedagogų etatų
įsteigimas, ugdymo aplinkos pritaikymas,
vežiojimo mokykliniais autobusais
užtikrinimas)

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
ŠMM 2018 m. kovo 26 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitetui (toliau–Komitetas) buvo
pateikusi Švietimo įstatymo keitimo projektą dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
ankstinimo. Kartu su Švietimo įstatymo keitimo projektu buvo pateikti galimi ugdymo
ankstinimo etapai bei kokybiškam ankstinimo įgyvendinimui užtikrinti reikalingų lėšų
paskaičiavimai. Komitetas, išanalizavęs pateiktą informaciją bei įvertinęs valstybės
finansines galimybes, dėl sklandžių ugdymo ankstinimo galimybių suabejojo ir
sprendimai dėl tolesnio Švietimo įstatymo keitimo nebuvo priimti. Todėl 2019 m.
galimybių toliau tęsti ugdymo ankstinimo įteisinimą nėra.
ŠMSM 2019 metais parengtą siūlymų paketą dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo finansavimo, o taip pat Analizę – trumpraštį – dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo finansavimo galima rasti internete.
ŠMSM vykdo darželių modernizavimo projektą. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-705
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ yra įgyvendinami
49 projektai, baigtų projektų dar nėra, 1 projekto paraiška yra vertinimo stadijoje.
Bendra įgyvendinamų projektų vertė 24 010 334,09 eurai, iš jų skirtas finansavimas
pagal Veiksmų programą (ES+VB) – 17 647 969,68 eurai. Bendra informacija apie
priemonės projektus yra skelbiama interneto svetainėje – www.esinvesiticijos.lt.

02-02-06.Darbas-Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas
4. 02-02-06-01. Švietimo paslaugų
sugrįžusiems asmenims poreikio
savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis
pagrįstų naujų paslaugų, įskaitant
nuotolinio mokymo paslaugas, skirtų
sugrįžusiems asmenims integruoti į
ugdymo procesą mokyklose,

ŠMSM
(ŠMSM)

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Atlikti tyrimai: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse
tyrimas ir Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio
mokymo galimybių tyrimas.
Švietimo valdymo informacinė sistema pritaikyta sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į
užsienį asmenų stebėsenai. Švietimo, mokslo ir sporto ministras (2019-06-27 įsakymas
Nr. V-758) skyrė lėšų Mokinių registro pakeitimams – sukurtos galimybės vertinti
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Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

sumodeliavimas ir įdiegimas, švietimo
valdymo informacinės sistemos
pritaikymas sugrįžusių į Lietuvą ir
išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
sugrįžusiems asmenims teikiamą pagalbą ir užtikrinti 30 proc. didesnį finansavimą.
Parengta ir 2019 m. gegužės mėnesį išplatinta Lietuvos ir užsienio lituanistinėms
mokykloms švietimo problemų analizė „Sugrįžtame į Lietuvą: mokyklos vaidmuo“.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras:
-2019-06-17 įsakymu Nr. V-364 patvirtino Lituanistinio švietimo integruotą programą,
kuri skirta pasirengti sugrįžimui į Lietuvą ir sugrįžusių vaikų mokymui tradiciniu ir
nuotoliniu būdu. Plečiamas nuotolinį mokymą vykdančių mokyklų tinklas.
-2019 m. liepos 4 d. pasirašė sutikimą Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui
leisti organizuoti šį mokymą mokiniams, laikinai ar nuolat gyventi išvykusiems į
užsienį.
-2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu pateikė rekomendacijas savivaldybių administracijų
švietimo padaliniams ir mokykloms dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir
integracijos. Rekomendacijose pateikiama informacija mokykloms dėl sugrįžtančių
asmenų priėmimo, poreikių nustatymo, ugdymo, vertinimo, papildomo finansavimo,
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, informavimo ir konsultavimo.
ŠMSM „vieno langelio“ principu nuolat teikia informaciją ir konsultacijas el. paštu ir
telefonu sugrįžimo į mokyklas ir integracijos klausimais
https://www.smm.lt/web/lt/griztantiesiems-i-Lietuva

02-03-04.Darbas-Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka
5. 02-03-04-10. Bazinio mokslo finansavimo ŠMSM
didinimas
(ŠMSM)

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2019 m. sausio 29 d. patvirtinti 3 ŠMSM ministro įsakymai:
Nr. V-77 ,,Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal
valstybinius mokslinių tyrimų institutus“.
Nr. V-78 ,,Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų
dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti ir studentams skatinti, paskirstymo pagal
valstybines kolegijas“.
Nr. V-79 ,,Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų
dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti ir studentams
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Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
skatinti, paskirstymo pagal valstybinius universitetus“.
Šiais įsakymais 2019 metais skirtos papildomos valstybės biudžeto lėšos dėstytojų,
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo sąlygoms gerinti (23,1 mln. eurų), paskirstytos
mokslo ir studijų institucijoms. Formuojant 2020 metų biudžetą dalis šių lėšų bus
priskirta baziniam mokslo finansavimui.

03-01-04.Darbas-Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas
6. 03-01-04-09. Viešojo sektoriaus
efektyvumo didinimas, modernizuojant ir
skaitmeninant procesus: visų valstybinių
institucijų naudojimasis e. sąskaitomis:
sąskaitos, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai teikiami ir priimami
elektronine forma (EIM)

EIM
(LRVK,
FM, SM,
EIM)

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Siekiant įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir kitas perkančiąsias
organizacijas, perkančiuosius subjektus, koncesijas suteikiančiąsias institucijas (toliau –
viešojo sektoriaus organizacija) priimti e. sąskaitas, buvo priimti Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo,
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir
Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo pakeitimai.
Vadovaujantis šiais įstatymais viešojo sektoriaus organizacijai vykdant pirkimo sutartis,
sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.
Viešojo sektoriaus organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
Pažymėtina, kad įvedus įpareigojimą viešojo sektoriaus organizacijai sąskaitas faktūras
teikti ir / ar priimti elektroniniu būdu, 2018 metais pateikta 1 mln. e. sąskaitų, kurių
vertė – apie 3,1 mlrd. eurų.
Taip pat, siekiant sudaryti galimybes, keistis e. sąskaitomis tarpvalstybiniu (ES) lygiu,
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais –
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, UAB „Alna Software“, UAB „Skaitos kompiuterių
servisas“, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ ir asociacija Infobalt vykdė projektą
„eInvoicing cross-border LT“. Projekto tikslas – užtikrinti 2014 m. balandžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/55/ES „Dėl elektroninių sąskaitų
faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose“ įgyvendinimą, t. y. modernizuoti
informacinę sistemą „E. sąskaita“, sukuriant jos modulį „eInvoicing“.
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Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
Naujo standarto „E. sąskaita“ modulis „eInvoicing“ pradėjo veikti nuo 2019 m.
liepos 1 d.
Įgyvendinus šį projektą buvo sukurta vieningo Europos tinklo nacionalinė e.Delivery
infrastruktūra, leidžianti sklandžiau pateikti iš Lietuvos ir iš užsienio priimti e. sąskaitas,
bei atlikti e. sąskaitos sistemos pakeitimai, suderinantys ją su naujai Europoje priimtu eInvoicing standartu.

04-02-08.Darbas-Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas
7. 04-02-08-04. Sukurti patrauklų užsienio
tyrėjų pritraukimo ir reintegracijos į
Lietuvos mokslo ir studijų institucijas
modelį vykdyti mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą sumanios
specializacijos kryptyse

ŠMSM

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Atliktos šios veiklos:
1. ŠMSM parengė būtinus teisės aktus ir kartu su Lietuvos mokslo taryba pradėjo
vykdyti pilotinį projektą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius
tyrimus“, kuris yra skirtas aukšto tarptautinio lygio užsienio mokslininkų ir tyrėjų
pritraukimui sumanios specializacijos kryptyse;
2. Parengė būtinus teisės aktus ir kartu su Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti
pilotinį projektą „Valstybės profesorių programa“, kuri yra orientuota į aukščiausio
tarptautinio lygio užsienio mokslininkų pritraukimą.
3. Užsakė studijos „Užsienio tyrėjų pritraukimo į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas
modelis“ (toliau – studija) parengimą. 2019 m. rugsėjo 20 d. organizuotas renginys,
kurio metu buvo pristatyta studija ir vyko diskusija. Atsižvelgiant į dalyvių išsakytas
pastabas, studijoje patikslintos ir sukonkretintos rekomendacijos, skirtos mokslininkų ir
tyrėjų iš užsienio pritraukimo gerinimui.
Atlikti (pasiekti) strateginiame projekte numatyti rezultatai:
1. Parengtos Lietuvos mokslo tarybos “Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių
mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita“;
2. Parengtas ir patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. V-272 “2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ 01.2.2-lmt-k-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2”.
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Vyriausybės programos darbų ir
veiksmų pavadinimai

Koordinat
orius

Įvykdymo
data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
3. Parengtas ir patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. V-916 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.3.3-lmt-k-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas Nr. 6“
4. Parengta studija „Užsienio tyrėjų pritraukimo į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas
modelis“. Studija patalpinta ministerijos interneto svetainėje.

05-03-04.Darbas-Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas
8. 05-03-04-07. Individualaus konstitucinio
skundo įteisinimas

TM

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.
2019 m. kovo 21 d. Seimas priėmė Seimo narių grupės inicijuotą Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo Lietuvoje įteisinamas
individualaus konstitucinio skundo institutas, sukuriantis galimybę kiekvienam
asmeniui, manančiam, kad jo konstitucinės teisės pažeistos, šias teises ginti kreipiantis į
Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. TM parengti Konstitucijos pakeitimus
įgyvendinantys teisės aktų projektai 2019-07-11 priimti Seime.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys turės teisę kreiptis į Konstitucinį
Teismą dėl įstatymo ar kito Seimo akto, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto,
jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves.
Šią galimybę asmuo turės tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.
Individualus konstitucinis skundas turės būti paduotas per 4 mėnesius nuo įsiteisėjusio
galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu Konstitucinis
Teismas išnagrinėjęs asmens kreipimąsi priims sprendimą, kad įstatymas arba kitas
teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju atsirastų pagrindas atnaujinti procesą
dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo.
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VĖLUOJAMI ĮVYKDYTI 2019 M. I-III KETV. VEIKSMAI (18 veiksmų)
Veiksmų pavadinimai

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys

APLINKOS MINISTERIJA
1. 01-05-02-01. Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo pakeitimo įstatymo,
įtvirtinančio įmonių stambinimo
modelį ir jo įgyvendinimo tvarką,
projekto parengimas

2019 m. Vėluojama parengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, nes dar
II ketv. neparengtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planas, kurio
atlikimo pradžia vėluoja, nes užsitęsė viešųjų pirkimų sutarties pasirašymas.
Siekiant didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos
ir kokybės suvienodinimo, pagal ES bendrai finansuojamą priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo ūkio gerinimas“ AM vykdo projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių
valdymo tobulinimo plano rengimas“.
Viešųjų pirkimų sutartis pasirašyta 2019-05-27. 2019-07-22 gauta I-oji tarpinė ataskaita (iš viso numatytos 3
tarpinės ataskaitos). Galutinių rezultatų priėmimas pratęstas iki 2019-12-27. Iki šios datos numatoma
patvirtinti galutinę ataskaitą.
Siekiant į projekto veiklą įtraukti visas suinteresuotas puses, aplinkos ministro 2019 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. D1-324 įsteigtas patariamojo pobūdžio Projekto priežiūros komitetas, patvirtintas jo darbo
reglamentas. Pirmas posėdis įvyko 2019-06-20, antrasis – 2019-09-24, trečiasis – 2019-11-11.
Tik užbaigus studiją bus gauta išsami vandentvarkos sektoriaus analizė, galimi įmonių pertvarkos scenarijai.
Galimus pertvarkos modelius planuojama pateikti Vyriausybei 2019 m. gruodį.
Vyriausybei priėmus sprendimą dėl konkretaus pertvarkos modelio, bus rengiamas įstatymo pakeitimas to
modelio įgyvendinimui. Įstatymo projekto derinimas ir priėmimas Seime gali užsitęsti dėl skirtingo
suinteresuotų pusių (įskaitant savivaldybes, savivaldybių įmones) interesų.

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJA
2. 04-02-07-02. Paskatų pritraukti
stambias gamybos investicijas
sukūrimas

2019 m. Vykdoma. 2018 m. gruodžio 14 d. FM išsiuntė Europos Komisijai (EK) oficialią užklausą, o savo ruožtu EK
II ketv. 2019 m. vasario 4 d. pateikė papildomus klausimus dėl planuojamos lengvatos turinio ir reguliavimo.
2019 m. kovo 26 d. FM išsiuntė atsakymus EK (rengė EIM, IL ir FM).
2019 m. liepos mėn. pradžioje EK pateikė papildomų klausimų, tuo pačiu pažymėdama, kad preliminarus
schemos vertinimas yra pozityvus. Atsakymus į EK klausimus bei EK prašomų dokumentų vertimus į anglų
k. EIM kartu su IL parengė ir išsiuntė FM liepos 18 d.
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
FM raštu 2019-09-09 informavo, kad 2019 m. rugpjūčio 6 d. EK ekspertams buvo pateikti atsakymai į
papildomus jų pateiktus klausimus. EK ekspertams pateikus preliminarią nuomonę dėl siūlomos lengvatos
atitikties aukščiau nurodytiems principams, atitinkamai informuos apie tai Vyriausybės kanceliariją.
2019 m. spalio 21 d. FM informavo EIM, kad EK neoficialiai patvirtino, jog siūloma nuostata dėl žalingą
mokesčių praktikos, neprieštarauja EK principams.
Atsižvelgiant į tai, bus pradėtas pakartotinai derinti PMĮ projektas su interesuotomis šalimis.
2019 m. lapkričio 13 d. viceministras M. Skuodis dalyvavo Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame
buvo aptariamas „Planuojamos iniciatyvos didinant Lietuvos investicinį patrauklumą” klausimas.

Po klausimo aptarimo 2019 m. lapkričio 20 d. Seime registruotas patobulintas įstatymų projektų
paketas (XIIIP-4206-4211), kuriuo yra siekiama nustatyti specialų režimą stambioms gamybos
investicijoms pritraukti.
ENERGETIKOS MINISTERIJA
3. 04-01-09-02. Derybos dėl Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo finansavimo ES lėšomis
po 2020 m., užtikrinant adekvatų
Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo
finansavimą ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymą

2019 m. Vykdoma.
III ketv. Derybos dėl finansavimo neužbaigtos, nes nėra bendro sutarimo dėl naujos daugiametės finansinės
programos.
Kol kas užbaigtos derybos dėl Ignalinos reglamento Tarybos Branduolinių klausimų grupėje, tačiau ši grupė
nesprendė finansavimo sumos klausimo.
Dėl sumos bus sprendžiama politiniuose formatuose, įskaitant EVT.
Šiuo metu EK nurodo, kad planuojama derybų pabaiga – 2020 m. I pusmetis.

KULTŪROS MINISTERIJA
4. 02-03-06-01. Lietuvos kultūros
politikos pagrindų įstatymo projekto
parengimas

2019 m. Vykdoma.
III ketv. 2019-10-31 Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei.
Rengiant projektą atsižvelgta į visuomenės ir suinteresuotų institucijų pasiūlymus, taip pat į Prezidentūroje
vykusio Kultūros forumo metu pateiktus pasiūlymus, į pastabas, pareikštas per viešą Kultūros politikos
pagrindų įstatymo projekto aptarimą.
Kultūros politikos pagrindų įstatymu siekiama įtvirtinti valstybės įsipareigojimus kultūrai, užtikrinti
konstitucines Lietuvos piliečių teises į kultūros prieinamumą. Įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius
kultūros politikos principus, sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, aiškiai
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
apibrėžti kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų
kompetenciją ir vaidmenį.
Įstatymo projektas svarstytas 2019-11-26 tarpinstituciniame pasitarime, grąžintas patobulinti.

5. 02-03-08-01. Kultūros darbuotojų
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
(gebėjimų) tobulinimo modelio
inicijavimas ir įgyvendinimas

2019 m. Vėluojama įgyvendinti, nes buvo būtina atlikti sektoriaus kompetencijų tobulinimo poreikio analizę, nustatyti
II ketv. būtinas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas pagal atskirus sektorius ir pagal tai parinkti efektyviausią
įgyvendinimo modelį, suplanuoti finansavimo šaltinius.
Buvo pasitelktos išorės ekspertų konsultacijos dėl Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
tobulinimo programų poreikio nustatymo, tobulintinų kompetencijų pagal sektorius identifikavimo, galimų
įgyvendinimo modelių alternatyvų įvertinimo. Įvyko 4 viešosios konsultacijos su sektoriaus atstovais.
2018 m. pab. gautos galutinės išorės ekspertų rekomendacijos ir pasiūlymai svarbiausių bendrųjų ir
specialiųjų kompetencijų tobulinimui, pristatyti galimi kvalifikacijos tobulinimo modelio įgyvendinimo
būdai, atliepiant kultūros sektoriaus kompetencijų kėlimo poreikį.
Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo principai numatyti LRV
2019-06-26 nutarimu Nr. 665 patvirtintoje Lietuvos kultūros politikos strategijoje.
Baigiamoje rengti Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo
programoje sistemiškai apibrėžiamas kompetencijų tobulinimo modelis (įgyvendinančios ir dalyvaujančios
institucijos, jų atsakomybė, funkcijų paskirstymas, tęstinumo užtikrinimas ir kt.).
Siekiant programos tvarumo ir sutarimo dėl pasirinkto modelio, lapkričio 8 d. planuojama diskusija ir
galutinio programos projekto pristatymas kultūros srities atstovams.
Programą planuojama patvirtinti iki 2019 m. gruodžio pabaigos.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS
6. 01-02-06-02. Prevencinių priemonių
kovai su smurtu įgyvendinimas

2019 m. Vykdoma. Prevencijos priemonės įgyvendinamos vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
III ketv. projektą „Smurtas artimoje aplinkoje, prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“.
Sutartis dėl projekto įgyvendinimo buvo pasirašyta 2019 m. vasario mėn. Kai buvo rengiamas Vyriausybės
priemonių planas, dar nebuvo aiškumo dėl ES finansavimo galimybių ir mechanizmo, todėl atitinkamų su
projektu susijusių dokumentų rengimas užsitęsė ilgiau nei planuota.
Šiuo metu projektas įgyvendinamas laikantis jame nustatytų terminų.

7. 01-02-06-04. Specialistų

2019 m. Vykdoma. Specialistų subūrimas, kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas vykdomas įgyvendinant ES
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Data

(nevyriausybinių organizacijų
III ketv.
darbuotojų, socialinių darbuotojų,
vaiko teisių apsaugos skyrių
darbuotojų, psichologų, socialinių
pedagogų, medikų, prokurorų, tyrėjų,
policijos atstovų) komandų,
dirbančių smurto artimoje aplinkoje
prevencijos srityje, subūrimas, jų
kompetencijų ir bendradarbiavimo
stiprinimas
8. 04-03-03-10. Valstybinių pensijų
sistemos sistemiškas įvertinimas ir
pasiūlymų dėl jos tobulinimo
pateikimas

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Smurtas artimoje aplinkoje, prevencija, apsauga, pagalba,
bendradarbiavimas“.
Sutartis dėl projekto įgyvendinimo buvo pasirašyta 2019 m. vasario mėn.
Kai buvo rengiamas Vyriausybės priemonių planas, dar nebuvo aiškumo dėl ES finansavimo galimybių ir
mechanizmo, todėl atitinkamų su projektu susijusių dokumentų rengimas užsitęsė ilgiau nei planuota.
Šiuo metu projektas įgyvendinamas laikantis jame nustatytų terminų.

2019 m. Vykdoma. 2018 m. atlikta Europos Komisijos užsakymu Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės
III ketv. biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizė. Gavus galutinę ekspertų analizės ataskaitą buvo
suformuluoti pasiūlymai ir pristatyti LRV. Siūlymai buvo aptarti neformaliame ministrų pasitarime, dėl jų
diskutuota su Kultūros ir Vidaus reikalų ministerijomis.
2019-09-23 priėmus sprendimą dėl valstybinių pensijų sistemos pertvarkos krypčių, rengiamas konsoliduotas
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektas.

SUSISIEKIMO MINISTERIJA
9. 01-05-07-02. Kombinuoto maršruto
ir kombinuoto bilieto sistemos
įdiegimas

2019 m. Vykdoma. Parengtas Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 ,,Dėl nuostolių, patirtų vykdant
II ketv. viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo
projektas darbo tvarka derinamas su AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Šio projekto rengimas užtruko, kadangi juo siekiama peržiūrėti visą Lietuvos geležinkelių keleivinių maršrutų
parinkimo tvarką, todėl užsitęsė derybos dėl vieno kilometro kainos ir kitų kriterijų, kuriais bus
vadovaujamasi parenkant maršrutus, nustatant mokėtinas nuostolių kompensacijos dydį ir mokant
kompensacijos vežėjams, nustatymo. Išsprendus klausimą dėl nuostolių kompensavimo formulės, numatoma
pateikti derinti jį suinteresuotoms institucijoms.

10. 03-01-06-03. Valstybės įmonės
Lietuvos oro uostų valdomų oro
uostų efektyvesnio valdymo modelio

2019 m. Vykdoma. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija projektą ,,Oro uostų ir susijusios
I ketv. infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“ (t. y. šį veiksmą)
2019-04-15 nutarė įgyvendinti vystant 2 alternatyvas:
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įgyvendinimas

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
1) tęsti esamo oro uosto tinklo atnaujinimą; 2) ruoštis naujo oro uosto statybai, sprendimą dėl vieno oro uosto
plėtojimo priimant 2022 m., t. y. oro uostų efektyvesnio valdymo modelis nebus įgyvendinamas.
Esamo oro uosto tinklo atnaujinimas (1 alternatyva) vykdomas įgyvendinant kitą Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano veiksmą 4.4.1.6. „Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir
konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“, kurio vykdymo terminas – 2020 m. IV ketv.
2019 m. gruodžio mėn. numatomas LRV strateginių projektų portfelio komisijos posėdis, kuriame
planuojama pateikti siūlymus dėl 2019-04-15 protokolinio įrašo tikslinimo (detalizuojant planuojamus
pasiruošimo naujo oro uosto statybai darbus – žemės rezervavimo, projekto paskelbimo ypatingos svarbos
valstybiniu projektu, specialiojo plano rengimo) ir dėl atitinkamo sprendimo tikslinti projekto planą.

SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJA
11. 01-03-02-03. Šeimos gydytojų
pritraukimas į didžiausiais sveikatos
netolygumais pasižyminčius
regionus, skatinant atlikti paskutinių
metų rezidento praktiką regionuose

2019 m. Vykdoma.
II ketv. Parengtas ir išsiųstas SAM 2019-09-26 raštas „Dėl šeimos gydytojų, šeimos gydytojų komandos ir kitų
asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičiaus ir poreikio“ šalies savivaldybėms, kuriuo siekiama surinkti
informaciją apie kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių ASPĮ dirbančius šeimos gydytojus, šeimos
gydytojų komandas ir apie kitus asmens sveikatos priežiūros specialistus bei apie jų trūkumą.
Šiuo metu gauti apklausos rezultatai sisteminami ir analizuojami.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR
SPORTO MINISTERIJA
12. 02-01-03-03. Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą procesų
stebėsenos ir valdymo perkėlimas į
elektroninę terpę

2019 m. Vykdoma.
III ketv. Atliktos Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų (PMIS) ir registrų plėtros
(profesinių mokyklų procesų automatizavimo įrankių atnaujinimo ir diegimo) ir Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės, kurios padėjo identifikuoti profesinių mokyklų
poreikius numatomoms kurti ar atnaujinti sistemoms.
Sukurta PMIS, vyksta sistemų testavimai. Lapkričio 5–19 d. projekto partnerėse – 6 profesinio mokymo
įstaigose – įvyko PMIS naudotojų mokymai. Nuo lapkričio 19 d. prasidėjo PMIS pilotavimas visose
mokyklose.
Atnaujinta IS FVA (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema) Navision versija, įvyko mokymai
visoms profesinėms mokykloms, IS FVA pilotavimas įvyko projekto 6-iose partnerėse-profesinio mokymo
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
mokyklose. Šiuo metu atnaujintą IS FVA Navision naudoja visos profesinio mokymo įstaigos.
LAMA BPO sistema pritaikyta naujai Profesinio mokymo įstatymo redakcijai ir su juo susijusiems
atnaujintiems Vyriausybės nutarimams ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymams įgyvendinti. Sistema
be trikdžių aptarnauja 64 profesinio mokymo įstaigas ir daugiau kaip 20 000 stojančiųjų per metus.
2019 m. II–IV ketv. projektu „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir
registrų plėtra“ vykdoma:
-Mokinių bei Pedagogų registrų pilotavimas ir eksploatacinės ataskaitos rengimas;
-Virtualios Profesinio Mokymo(si) Aplinkos (VPMA) pilotavimas ir eksploatacinės ataskaitos rengimas. Nuo
2020 m. sausio 1 d. VPMA naudos visos profesinės mokyklos;
-Vykdomas Virtualios mokymosi aplinkos Ugdymo proceso informacinės sistemos (VMAK UPIS, t .y. el.
dienynai ir el. tvarkaraštis profesinėms mokykloms) pirkimas (sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 11 d.).
Šiuo metu rengiami VMAK UPIS techninės priežiūros pirkimo dokumentai.
Švietimo valdymo informacinės sistemos (kurios tvarkytojas yra NŠA – Nacionalinė švietimo agentūra)
pirkimo procesas prasidės 2019 m. gruodžio mėn. (tai priklausys nuo VMAK UPIS procedūrų spartos).

13. 02-03-04-04. Studijų finansavimo
metodikos, paremtos sutartiniais
santykiais su aukštosiomis
mokyklomis, sukūrimas

2019 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
III ketv. 2019 m. vasario mėn. Vyriausybei buvo pateiktas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 82,
83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo
projektas, tačiau jis buvo grąžintas papildyti nuostatomis dėl nemokamų bakalauro studijų.
Naujas įstatymo projekto variantas buvo svarstytas 2019-08-13 Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime,
aptartas neformaliame ministrų ir 2019-09-04 Vyriausybės pasitarime bei patikslintas pagal Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabas. Projektas teiktas derinti suinteresuotoms ministerijoms, aptartas su
aukštųjų mokyklų ir studentų atstovais.
2019 m. rugsėjo 9 d. pateiktas atnaujintas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 15, 74, 75, 77, 79, 82, 83
straipsnių pakeitimo, papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo
projektas, kuriam pritarta Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdyje.
Įstatymo projektas pateiktas Seimui.
2019-12-04 projektas svarstytas Seimo Švietimo ir mokslo komitete, iš esmės pritarta.
Atnaujintam įstatymui įgyvendinti reikalingi papildomi pinigai.

14. 02-03-04-05. Specialistų rengimo
užsakymo, paremto darbo rinkos

2019 m. Vykdoma.
III ketv. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 3 ir 4 dalis valstybės finansuojamos studijų vietos, studijų
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poreikiais ir nauja studijų
finansavimo metodika, įdiegimas

15. 02-03-05-04. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo kokybės
vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos
sukūrimas

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
stipendijos ir finansavimas šioms studijų vietoms bei studijų stipendijoms paskirstomas iki kiekvienų metų
balandžio 2 dienos Vyriausybės nutarimu ir iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymu, atsižvelgus į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės
finansines galimybes ir įvertinus absolventų įsidarbinimo rodiklius.
Siekiant įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, 2019 m. specialistų rengimo užsakymas
paskirstytas, 2019 m. balandžio 15 d. patvirtinus Vyriausybės nutarimą Nr. 329 „Dėl preliminaraus valstybės
finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų
vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės
finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“.
Taip pat patvirtinus 2019 m. balandžio 15 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą Nr. V-424 „Dėl
preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais
priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“.
2019-12-04 projektas svarstytas Seimo Švietimo ir mokslo komitete, iš esmės pritarta.

2019 m. Vykdoma.
II ketv. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema kuriama įgyvendinant
ES SF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Planuojama projekto įgyvendinimo laikotarpiu parengti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir
išorinio vertinimo metodikas.
Projekto dalyviai 2019 m. sėmėsi patirties apie IPU įstaigų vertinimą ir įsivertinimą 3 stažuočių metu Airijoje,
Vokietijoje (Berlyne) ir Olandijoje. Jiems grįžus, 2019-05-30 buvo suorganizuota diskusija „Įgytų patirčių
taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos
vertinimo ir įsivertinimo metodikas“. Iš viso buvo suorganizuoti 3 apskirtieji stalai-diskusijos, siekiant su
švietimo bendruomene išdiskutuoti IPU vertinimo poreikius.
2019 m. pavasarį buvo suorganizuota konferencija, skirta praktikams, ugdymo įstaigų darbuotojams ir
visiems besidomintiems ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimu. Remiantis gerąja užsienio patirtimi bei
apskritųjų stalų diskusijų metu išaiškėjusiomis tendencijomis, yra rengiami IPU mokyklų veiklos kokybės
įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų techninė specifikacija siekiant atlikti viešuosius pirkimus, kurie
yra pateikti ESFA išankstinei patikrai.
Tikimasi, kad viską suderinus, 2019 m. gruodžio mėnesį bus skelbiamas viešasis pirkimas.
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
Tuomet planuojama pasirašyti paslaugų teikimo sutartį ir pirminį metodikos variantą turėti 2020 m. I ketv.
Planuojama, jog atrinkus ir parengus 40 įsivertinimo konsultantų bei 60 išorės vertintojų, šių metodikų
išbandymas bus atliktas 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų.
Galutinis metodikų variantas po išbandymo planuojamas 2021 m. spalio mėn.

VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA
16. 03-04-01-01. Skaidrios ir bendros
valstybės tarnautojų lyderystės
kompetencijų ugdymo sistemos
sukūrimas

2019 m. Vykdoma.
II ketv. Numatytas veiksmas – Parengti individualius mokymo planus (programas) vadovams.
Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“,
pasirašė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Žmogaus studijų centras“.
Pagal sutartį UAB „Žmogaus studijų centras“ atliko valstybės įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimą ir
parengė įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo apibendrintą ataskaitą, kuri 2019 m. rugpjūčio 26 d. pateikta
Valstybės tarnybos departamentui. Ataskaitoje apibendrintas mokymosi poreikis, nustatyti prioritetai ir
rekomenduojami mokymo metodai, būdai ir formos, išgryninta 10–15 mokymosi temų. Kartu su ataskaita
parengė ir su visais įstaigų vadovais bei jų pavaduotojais (tikslinės grupės dalyviais) suderino 207
individualius mokymų planus bei individualius tikslinės grupės mokymo poreikius.
Atliktas tyrimas parodė, kad įstaigų vadovai turi daugiau poreikių mokytis negu leidžia šio projekto rėmai,
vadovai pageidauja ne tik auditorinių ir individualių mokymų, tačiau ir stažuočių, konferencijų užsienio
šalyse ir ypač tinklaveikos renginių. Iki projekto pabaigos (2020 metų birželio mėn.) dar planuojama
organizuoti tris tinklaveikos renginius bei individualius ir auditorinius mokymus.
Šiuo metu su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) deramasi į projektą įtraukti naują veiklą dėl
tinklaveikos renginių organizavimo. Taip pat rengiami pirkimo dokumentai Projekto veikloms 2.1.2
„Mokymo programos parengimas“ ir 2.1.4. Tikslinės grupės mokymai“ vykdyti.

17. 03-04-02-03. Bendros valstybės
tarnautojų kompetencijų valdymo,
veiklos vertinimo, asmens e. bylų
tvarkymo sistemos, kuri padidins
žmogiškųjų išteklių valdymo
efektyvumą, įdiegimas

2019 m. Vykdoma.
II ketv. 2019 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateiktas Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektas.
Nutarimo projektu siekiama:
1) pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, sudarant prielaidas
kompetencijomis grįstos valstybės tarnybos sistemos sukūrimui (įsigaliotų 2020 m. liepos 1 d.);
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
2) pakeisti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašą, sudarant sąlygas tarnybinės
veiklos vertinimą atlikti Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (VATIS) ir nustatyti 360 laipsnių
kompetencijų vertinimo įrankį (įsigaliotų 2020 m. spalio 1 d.).
Asmens e. bylų tvarkymo sistemos – e. bylos modulis jau yra įdiegtas ir įstaigos gali VATIS kaupti personalo
dokumentus. Įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų
efektyviam viešojo valdymo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas“ bus
modifikuojamas e. bylos modulis atsisakant dokumentų ir dirbant metaduomenų pagrindu, t. y,. dokumentas
bus formuojamas esant poreikiui, o visa informacija bus metaduomenų pagrindu.
Pokytį planuojama įgyvendinti iki 2021 m. I ketv.

18. 05-04-02-03. Europos skubios
pagalbos centrų asociacijos
rekomenduojamo skubios pagalbos
skambučių centrų valdymo standarto
įdiegimas Bendrajame pagalbos
centre

2019 m. Vykdoma.
II ketv. Įgyvendinant šį veiksmą numatyta sukurti ir įdiegti:
1) Operatyvios informacijos pateikimo ir valdymo modulį (Informacijos modulis įdiegtas 2019-05-01 );
2) Operatorių mokymų ir žinių testavimo modulį (Mokymo modulis, jo nuspręsta nekurti – BPC naudosis
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos virtualia mokymosi aplinka Moodle);
3) BPC veiklos organizavimo ir valdymo modulį (Veiklos modulis).
Šiuo metu rengiami Veiklos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai. Baigiamas
rengti techninės specifikacijos projektas, kuris bus pateiktas derinti Informatikos ir ryšių departamentui prie
VRM bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM. Šį modulį planuojama sukurti ir
įdiegti 2020 m. pabaigoje.
Pasirengimo darbai užtruko dėl ribotų BPC administracinių išteklių ir didelio darbo krūvio įgyvendinant
Vyriausybės strateginį projektą „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant
skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“.
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VĖLUOJAMI ĮVYKDYTI 2017-2018 M. VEIKSMAI (21 veiksmas)
Veiksmų pavadinimai

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys

APLINKOS MINISTERIJA
1. 01-05-01-05. Individualių nuotekų
2018 m.
tvarkymo apskaitos ir kontrolės
IV ketv.
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
įgyvendinant ES reikalavimus ir
bendradarbiaujant su savivaldybėmis

2. 01-05-04-03. Administracinių
nusižengimų kodekso ir Aplinkos
apsaugos įstatymo pakeitimų
įstatymų projektų, kuriuose būtų
pakeistas teisinės atsakomybės už
žemės gelmių išteklių naudojimo
pažeidimus reglamentavimas –
diferencijuotos veikos ir sankcijos
pagal pažeidimo sunkumą, papildyta
naujomis veikomis, parengimas ir

Vėluojama sukurti informacinę sistemą, nes užtruko techninių specifikacijų rengimas ir viešųjų pirkimų
procedūros.
2019-05-09 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas „Preliminarios individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir
individualių gręžinių požeminiam vandeniui išgauti inventorizacijos ir preliminarių aglomeracijų ribų
nustatymo paslaugos“. 2019-06-12 įvyko konkursas. Nustatytas nugalėtojas 2019-09-23 pateikė originalius
dokumentus. Vykdomas kvalifikacinių reikalavimų atitikties vertinimas.
Sutartį planuojama pasirašyti 2019 m. gruodžio 13 d.
2019-09-20 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas „Individualių nuotekų tvarkymo sistemų registravimo
sistemos sukūrimas ir diegimas“ investicijų projekto (galimybių studijos) parengimo paslaugoms įsigyti.
Pirkimams ir pasiūlymų vertinimui numatomos 6 savaitės, parengiamiesiems dokumentams (4 dokumentai) –
6 mėn., atlikti pirkimus ir pasirašyti sutartį dėl INTSRS diegimo numatoma 2020 m. rugsėjo mėn.
Techninių specifikacijų rengimas buvo užsitęsęs dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių informacinių technologijų
sprendiniams (keitėsi poreikis informacinei sistemai, todėl iš esmės buvo peržiūrėta projekto struktūra. Taip
pat paaiškėjus aplinkybei, kad ES inicijavo pažeidimą Lietuvai dėl INSPIRE direktyvos įgyvendinimo, šiuo
pirkimu bus numatomi sprendimai, kurie taip pat prisidės ir prie INSPIRE direktyvos pažeidimų pašalinimo,
t. y. inventorizacijos rezultatai bus pateikiami pagal šios direktyvos reikalavimus, nustatytus erdvinių
duomenų teikimui Europos Komisijai).

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
IV ketv. 2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.
XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516,
numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo
pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-0620 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos, Vyriausybės išvada dėl projekto Nr. XIIIP3516 priimta 2019-08-28 Vyriausybės posėdyje ir pateikta Seimui.).
2019-09-25 įstatymų projektai svarstyti Seimo Aplinkos apsaugos komitete: įstatymo projektui Nr. XIIIP3516 pateikė išvadą kaip papildomas komitetas, o įstatymo projektui Nr. XIIIP-3517 išvadą pateikė kaip
pagrindinis komitetas.
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priėmimas
3. 01-05-04-04. Grunto naudojimo
tvarkos pakeitimas, siekiant
efektyviai naudoti žemės gelmių
išteklius

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete (pagrindinis komitetas) planuojama svarstyti gruodžio 11 d.
Numatyta svarstymo Seime data – 2019 m. gruodis.

2017 m. Vėluojama atlikti pakeitimus, nes tik 2019-10-15 Seimo posėdyje buvo priimtas Žemės gelmių įstatymo
IV ketv. pakeitimo (nauja redakcija) projektas (Seimui pateiktas 2018-03-07). Įsigalios nuo 2020-07-01.
Preliminarus Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas parengtas ir tobulinamas atsižvelgiant į
priimto įstatymo nuostatas. Apsunkina tai, kad priimtame įstatyme yra prieštaravimų ir neaiškumų.

Projekto derinimą su kitomis institucijomis planuojama pradėti nuo 2019-12-16.

4. 01-05-06-01. Savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymo
projekto parengimas ir priėmimas,
siekiant pagerinti inžinerinės ir
socialinės infrastruktūros plėtros
sąlygas, tenkinančias visuomenės
poreikius

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
IV ketv. 2019-02-28 Vyriausybei buvo pateikti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas ir lydimųjų
įstatymų pakeitimų įstatymų projektai, kurie buvo grąžinti tobulinti kelis kartus.
2019-07-01 ketvirtą kartą įstatymų paketas pateiktas Vyriausybei.
Vyriausybės 2019-07-03 nutarimu Nr. 685 pritarta įstatymų projektams ir jie pateikti Seimui.
Siūlomas naujas teisinis reguliavimas, numatantis aiškią savivaldybių infrastruktūros plėtros teisinio
reguliavimo sistemą, kuri leis įveikti ligšiolinį chaotišką infrastruktūros plėtojimą savivaldybėse.
2019-10-09 Įstatymų paketas svarstytas Seimo Ekonomikos komitete, 2019-11-20 svarstytas Seimo Audito
komitete, iš esmės pritarta.
Įstatymų paketas bus svarstomas (ar vyks klausymai) pagrindiniame komitete – Seimo Aplinkos apsaugos
komitete (posėdžio data dar nenumatyta). Svarstymas Seime numatytas 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

5. 01-05-06-05. Teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros
įstatymo pakeitimas – Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos ikiteisminių ginčų
nagrinėjimo komisijų įteisinimas

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
IV ketv. Seimo nario Kęstučio Mažeikos pateiktas Seimui Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
įstatymo Nr. XII-459 8, 16, 17, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo 11(1), 25(1), 25(2) straipsniais įstatymo
projektas 2019-07-11 registruotas TAIS, Nr. XIIIP-3687.
Šis įstatymo projektas yra kaip lydimasis teikiant Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstytas 2019-09-18, nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką.
Numatyta svarstymo Seime data – 2019 m. gruodis.

6. 01-05-06-08. Statybos įstatymo
pakeitimo įstatymo projekto
parengimas – ekonominių sankcijų,
proporcingų statybos mastui ir

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
IV ketv. 2018 metais buvo parengtas pirminis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurio pateikimas derinti
suinteresuotoms institucijoms užsitęsė, kadangi Projekto derinimo eigoje išaiškėjo poreikis rengti lydimųjų
įstatymų pakeitimų įstatymų projektus.
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pažeidimo dydžiui, nustatymas

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
Seimo nario Kęstučio Mažeikos pateiktas Seimui Statybos įstatymo Nr. I-1240 17, 24, 27, 28, 34, 39, 42, 44,
45, 47, 55, 56 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 2019-07-11 registruotas TAIS, Nr. XIIIP-3686.
Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstytas 2019-09-18, nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką.
Numatyta svarstymo Seime data – 2019 m. gruodis.

7. 04-01-04-03. Atskirojo maisto
atliekų surinkimo įgyvendinimas,
komposto kokybės kriterijų ir
sertifikavimo procedūrų
patvirtinimas

2018 m. Vėluojama, nes užtruko aplinkos ministro įsakymų derinimas.
IV ketv. Siekiant tinkamai organizuoti atskirojo maisto atliekų surinkimą, suinteresuotoms institucijoms buvo pateikti
aplinkos ministro 3 įsakymų pakeitimo projektai, kurie 2019 m. gegužės- rugpjūčio mėn. pakartotinai derinti
su suinteresuotomis institucijomis:
1. 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas;
2. 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir
stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo projektas;
3. 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo
naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
Šiuo metu įsakymų projektai tikslinami pagal institucijų pateiktas pastabas.
2018 m. III ketv. įvertintos maisto atliekų surinkimo, apdorojimo techninės ir ekonominės galimybės. Gauti
analizės rezultatai naudojami tobulinant teisės aktų projektus ir planuojant ES paramos skyrimą maisto
atliekų paruošimui perdirbti. 2019-07-17 Priežiūros komiteto patvirtinta galutinė ataskaita. 2019-07-18
pasirašytas perdavimo priėmimo aktas.
Siekiant spręsti 2019-04-12 organizuoto AM susitikimo su maisto atliekų tvarkymo įmonių, LRATCA,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais metu įvardintas
maisto / virtuvės atliekų teisinio reglamentavimo problemas ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektams,
2019-06-21 organizuotas AM ir VMVT atstovų susitikimas. Atsižvelgiant į susitikimuose priimtus
sprendimus, tikslinamas 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų
kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

8. 04-01-04-06. Atliekų kainodaros
principų, taikomų teikiamoms
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugoms, patvirtinimas – Atliekų
tvarkymo įstatymo pakeitimo

2018 m. Vėluojama pateikti įstatymo projektą dėl užtrukusio derinimo.
I ketv. Dėl užtrukusio derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) Atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimo projektas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateiktas tik 2018-03-05.
Projektas 2018-03-20 pristatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komitete, 2018-03-23
– Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos narių susirinkime.
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įstatymo projekto parengimas ir
priėmimas

Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
Pataisytas pagal gautas pastabas įstatymo pakeitimo projektas 2018 metais aptartas susitikime su VKEKK,
pristatytas Panevėžio regiono savivaldybėms, aptartas su Žemės ūkio ministerijos atstovais, pristatytas
LRATC asociacijos narių susirinkime, pristatytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai.
2019-03-13 Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas pateiktas pakartotiniam derinimui
suinteresuotoms institucijoms, 2019-04-04 pristatytas regioniniams atliekų tvarkymo centrams, o 2019-05-09
– Lietuvos savivaldybių asociacijai.
2019-09-18 Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto poveikio vertinimas pristatytas Vyriausybės
pasitarime. Įstatymo projektą planuojama Vyriausybei pateikti 2019 m. gruodžio mėn.
Numatyta svarstymo Seime data – 2019 m. spalis-gruodis.

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJA
9. 01-01-05-01. Socialinio verslo
įstatymo inicijavimas ir priėmimas,
siekiant apibrėžti socialinio verslo
kriterijus, formas ir paramos gavimo
būdus
ŪM ir SADM

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
II ketv. 2018 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateikti Socialinio verslo įstatymo projektas ir lydimieji teisės aktai,
kurie 2018 m. gruodžio 11 d. svarstyti tarpinstituciniame pasitarime.
2019 m. balandžio 8 d. ministras pristatė klausimą ministrų kabinetui, buvo pritarta Įstatymo projekto
koncepcijai.
2019 m. balandžio 29 d. Socialinio verslo įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei.
Seime pateiktas gegužės 28 d. Liepos 8 d. vyko klausymai Ekonomikos komitete, o liepos 10 d. - Socialinių
reikalų ir darbo komitete. Spalio 9 d. Audito komitete vyko klausimai dėl Socialinio verslo plėtros įstatymo
projekto, o spalio 16 d. Audito komiteto posėdyje buvo pritarta Audito komiteto išvadai grąžinti projektą
rengėjams tobulinti.
Gruodžio 11 d. numatytas svarstymas Neįgaliųjų teisių komisijoje.Kitų komitetų posėdžių datos šiuo metu
nėra paskirtos.

FINANSŲ MINISTERIJA
10. 04-02-11-05. Finansų įstaigų,
įgyvendinančių nacionalines
finansines priemones verslui,
valdymo gerinimas, jų veiklos
optimizavimas

2018 m. Iš dalies įvykdyta, kadangi FM atliko nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSFĮ) steigimo
II ketv. Lietuvoje galimybių tyrimą, kurio metu buvo analizuota tarptautinė praktika, strateginiai ir teisiniai NSFĮ
kūrimo Lietuvoje kriterijai, galimos NSFĮ veiklos sritys bei apimtis, ir pateikti siūlymai dėl optimalios
steigimo (paskyrimo) alternatyvos.
2018-04-12 FM pateikė siūlymus Vyriausybei, vykdydama Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo
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Data

Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys
protokolą Nr. 12 dėl valstybės valdomų bendrovių tolesnės veiklos ir jame nurodytą pavedimą (pateikti
vertinimus bei siūlymus dėl tolesnės UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) veiklos atskirai arba
jungiant VIPA su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir (arba) su UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“ (INVEGA).
2018-05-03 vyko susitikimas Vyriausybės kanceliarijoje, kurio metu FM, ŪM ir ŽŪM atstovai apsikeitė
nuomonėmis ir argumentais dėl ŽŪPGF ir INVEGOS akcininko teisių ir pareigų priskyrimo Finansų
ministerijai. Gegužės mėn. pabaigoje ŪM ir ŽŪM pateikė savo pozicijas dėl pavaldžių įstaigų.
Kadangi išsiskyrė ministerijų pozicijos, tai reikalingas politinis susitarimas tarp ŪM, ŽŪM ir FM dėl
tolimesnės įstaigų veiklos optimizavimo geriausios alternatyvos.
FM išanalizavo Nyderlandų NPĮ struktūrą siekiant įvertinti jos pritaikymo galimybes Lietuvoje, tokios
galimybės galimos nebent tolimoje perspektyvoje (siekiant listinguoti NPĮ suteikiant joms aukštą reitingą).
Reikalingas finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų politinis sprendimas dėl tolimesnių veiksmų.

KULTŪROS MINISTERIJA
11. 02-04-02-01. Sisteminio integruoto,
darnios plėtros principais grįsto
kultūros paveldo išsaugojimo ir
aktualizavimo politikos koncepcijos
parengimas ir adaptavimas
KM, AM

2018 m. Vėluojama įvykdyti, nes kokybiškam ir įvairiapusiškam Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos
IV ketv. modeliui parengti buvo nuspręsta atlikti tyrimą.
2018 m. KM parengė Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektą, kuris buvo
pristatytas LRV 2018-04-18 pasitarime. Po šio pristatymo KM inicijavo Metmenų aptarimą su kultūros
paveldo specialistais, visuomene ir asocijuotomis verslo organizacijomis. Metmenų svarstymams buvo skirtas
penkių konsultacinių susitikimų ciklas, kuris vyko 2018 m. gegužės–birželio mėn. Šių konsultacinių
susitikimų metu buvo išsakyta daug pastabų Metmenims ir pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų
Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį.
Kultūros ministro 2018-10-11 įsakymu Nr. ĮV-736 sudaryta darbo grupė Integralios kultūros paveldo
apsaugos politikos modeliui parengti.
Siekiant atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę buvo nuspręsta atlikti Kultūros paveldo apsaugą ir
paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų
funkcijų tyrimą. Tyrimas bus atliktas 2019 m. gruodžio mėn.
2019-09-15 pateikta trečioji tarpinė ataskaita, o lapkričio mėnesį bus pateikta galutinė tyrimo ataskaita.
Taip pat, įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, šiuo metu steigiama
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisija, kurią sudarys nepriklausomi kultūros paveldo
srities profesionalūs ekspertai. Numatyta, kad jie taip pat įvertins atliekamo tyrimo rezultatus ir pateiks
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išvadas bei pasiūlymus dėl sisteminio integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio kūrimo.
Atsižvelgiant į parengtą tyrimą dėl Integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio sukūrimo ir pateiktas
kultūros paveldo srities specialistų pastabas, planuojama 2020 m. II ketv. parengti Integralią kultūros paveldo
apsaugos koncepciją.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS
12. 01-02-03-03. Nevyriausybinių
organizacijų institucinis stiprinimas,
numatant tikslines finansavimo
priemones, įkuriant nevyriausybinių
organizacijų fondą

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
II ketv. 2018 m. II ketv. SADM parengė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą.
2019 m. sausio 10 d. LRV vykusiame Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šv. Sostu
nuostatoms vykdyti posėdyje buvo nutarta suderinti įstatymo projekto nuostatas su Vyskupų konferencijos
atstovais.
2019 m. birželio 19 d. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektui pritarta Vyriausybėje.
2019 m. liepos 11 d. įvyko įstatymo pateikimas Seime.
Įstatymo projektas apsvarstytas keliuose Seimo komitetuose (Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto bei
Valstybės valdymo ir savivaldybių (VVSK).
Atsižvelgiant į Teisės departamento pateiktas pastabas, gruodžio 4 d. vėl svarstyta VVSK.
2019 m. gruodžio 5 d. numatytas projekto priėmimas Seimo plenarinėje sesijoje.
Vyksta poįstatyminių teisės aktų projektų rengimas, rengiami NVO fondo nuostatai.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR
SPORTO MINISTERIJA
13. 02-01-03-08. Nuolatinio skaidraus
mechanizmo, leidžiančio
kompensuoti įmonių išlaidas,
patiriamas vykdant profesinį
mokymą pameistrystės forma,
sukūrimas

2018 m. Vykdoma.
IV ketv. 2019 m. rugsėjo 11 d. LRV nutarimu Nr. 934 patvirtinta „Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam
mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų
profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika“, kuri
įsigalios 2020 m. sausio 1 d.
Metodika reglamentuoja kalendoriniams metams skiriamų profesinio mokymo lėšų apskaičiavimą vienam
mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, išskyrus pataisos pareigūnų
profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas. Ji būtų taikoma,
skiriant mokymo lėšų formaliajam profesiniam mokymui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,
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valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, ES struktūrinių fondų, darbdavių ir
(ar) kitų lėšų.
2019 m. spalio 23 d. LRV nutarimu Nr. 1065 patvirtintas „Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės
forma tvarkos aprašas“. Juo siekiama sudaryti sąlygas plėsti praktinį profesinį mokymą darbo vietoje, tikintis,
kad daugės mokinių, profesinę kvalifikaciją įgyjančių pameistrystės forma. Tvarkos aprašas numato
profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti profesijai
reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma, teises ir pareigas,
profesinio mokymo, vykdomo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą.
Šiuo aprašu siekiama sudaryti palankias teisines sąlygas profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės
forma, spartesnei plėtrai ir galimybei kvalifikacijos siekiantiems mokiniams didesnę mokymo dalį mokytis
realioje darbo vietoje, taip padidinant rengiamų kvalifikuotų darbuotojų kompetencijų atitiktį darbo rinkos
poreikiams ir greitesnį bei sklandesnį jų perėjimą iš mokymosi į darbą.
Nuo 2020 m. I ketv. ES SF lėšomis bus pradėta įgyvendinti priemonė „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir
skatinimas“, kurios įgyvendinimas padės sukurti nuolatinį skaidrų mechanizmą, leidžiantį kompensuoti
įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma.
Šiuo metu ŠMSM su EIM derina priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, finansuojamas veiklas.

14. 02-02-04-07. Studentų socialinės
paramos sistemos atnaujinimas

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
II ketv. 2018-11-22 Seime buvo registruotas Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) Nr. XI-242 82 straipsnio
pakeitimo ir įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2958.
2019 m. gegužės mėn. ŠMSM papildė įstatymo projektą ir liepos 11 d. pateikė Vyriausybei.
2019 m. liepos 31 d. Vyriausybės nutarimu pritarta MSĮ Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo
papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2958, tačiau pasiūlyta Seimui jį tikslinti pagal
pastabas.
Nepritarta MSĮ Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.
XIIIP-2959, atsižvelgiant į tai, kad MSĮ projekte išdėstytos nuostatos pereinamojo laikotarpio ar vienkartinio
pobūdžio, kuriose nustatyti terminai pasibaigę, o nuostatos, susijusios su konkretaus įstatymo pakeitimo
įgyvendinimu, turėtų būti dėstomos tame pačiame įstatyme, kuris yra keičiamas.
Projekto tikslas – užtikrinti, kad socialines stipendijas gautų visų studijų pakopų studentai, ir studentai,
studijuojantys pagal profesinių studijų programas, taip pat įstatyme nustatyti socialinių stipendijų skyrimo
pagrindus, didesnį dydį, kurį siūloma padidinti nuo 3,25 (123,5 Eur) iki 3,5 bazinės socialinės išmokos
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dydžio per mėnesį (133 Eur). Projekte keičiama formuluotė iš „socialines stipendijas gali gauti studentai“ į
formuluotę „socialinės stipendijos skiriamos studentams“, įtvirtinant imperatyvaus pobūdžio normą,
nustatančią pareigą viešojo administravimo subjektui skirti ir mokėti stipendiją studentams, kurie atitinka
būtinąsias įstatyme nustatytas sąlygas.
2019 m. rugsėjo 18 d. Įstatymo projektas apsvarstytas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, 2019-12-04
projektas svarstytas Švietimo ir mokslo komitete, iš esmės pritarta.

15. 02-03-01-02. Sutarčių su
2018 m.
aukštosiomis mokyklomis dėl
IV ketv.
pedagogų (įskaitant profesinių
mokyklų) rengimo ir jų
kvalifikacijos tobulinimo sudarymas,
remiantis valstybės raidos
prioritetais, aukštųjų mokyklų
veiklos vertinimo rezultatais,
mokinių pasiekimų ir pažangos
rezultatais

Vykdoma.
Švietimo ir mokslo ministro pasirašytas Pedagogų rengimo reglamentas (2018-05-29) nustatė pedagogų
rengimo centrų veiklos reikalavimus. Lietuvoje įsteigti 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai, kurių
veikla vykdoma Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Vadovaujantis Pedagogų rengimo
reglamento 19 punktu, pedagoginių studijų programas, teikiančias pedagogo kvalifikaciją vykdo Centrai ir
kitos aukštosios mokyklos, turinčios bendradarbiavimo sutartis. Tokios sutartys tarp Centrų ir aukštųjų
mokyklų, rengiančių pedagogus, yra pasirašytos. Universitetai telkia geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas,
kur pedagogai bus rengiami pasitelkiant ir tarptautinę patirtį.
Ateityje būtina įteisinti fondą ar kitokią formą papildomos paramos absolventams, kurie sutinka dirbti
pedagogais ir tam atskiros sutarties su AM nereikia. Įvardintai paramai įteisinti reikalingas papildomas laiko
tarpas, prieš tai reikalingas sprendimas dėl papildomų biudžeto lėšų.
Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis pasirašyti neįmanoma nepriėmus politinio sprendimo dėl sutarties
turinio (t. y., politinių nuostatų, dėl kurių įgyvendinimo ir būtų skatinamos aukštosios mokyklos pasirašyti
sutartis, pvz., nemokamo bakalauro įvedimo apimtys), numatyti papildomų lėšų skyrimą. Kol kas teisės aktai
realiai leidžia pasirašyti sutartis tik dėl aukštųjų mokyklų paskatinimo siekti vieno ar kito kokybinio rodiklio,
bet rodiklių sąrašas priklauso nuo politinės reformos krypties ir papildomų lėšų kiekio.
2018 m. buvo parengtos ir pradėtos vykdyti 6 naujos pedagogų rengimo programos (akredituotos Studijų
kokybės vertinimo centro).
2019 m. balandžio 15 d. patvirtintas Vyriausybės nutarimas Nr. 329 „Dėl preliminaraus valstybės
finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai,
skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“, kur numatytas universitetinių
studijų ir koleginių studijų skiriamas valstybės finansavimas pedagogams rengti – pagal studijų programas
arba jų grupes, sąrašas.
Vadovaujanti LAMA BPO duomenimis, studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose
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2019 m. pasirašytos 429 studijų sutartys (2018 m. – 651), iš jų 249 – į valstybės finansuojamas vietas (2018
m. – 236).

16. 02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų
išorinio vertinimo tvarkos
koregavimas

2017 m. Vėluojama parengti Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarką.
IV ketv. 2019 m. kovo 21 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą (Nr. V-279), kuriuo koregavo 2009
m. liepos 24 d. patvirtintą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą – atsižvelgus į
tai, kokios buvo sutartos nuostatos dėl studijų išorinio vertinimo.
2019 m. liepos 17 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą (Nr. V-835), kuriuo patvirtino
naują Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius. Vykdant šį
įsakymą, nuo 2020 m. numatoma pereiti nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.
Lapkričio mėn. atnaujintas Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos projektas pateiktas derinti su LURK
ir LKDK. Laukiama pastabų.

TEISINGUMO MINISTERIJA
17. 01-01-01-09. Veiksmingos ir
socialiai orientuotos laisvės atėmimo
bausmes atliekančių asmenų
užimtumo darbo ir kita prasminga
veikla sistemos sukūrimas
TM, SADM, ŪM

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
IV ketv. Parengta ir 2019-01-17 Vyriausybei pateikta Nuteistųjų užimtumo sistemos pertvarkymo koncepcija.
Daliai Koncepcijos nuostatas įgyvendinančių priemonių Vyriausybė pritarė 2019 m. sausio 9 d. posėdyje,
Seimui pateikus svarstyti Bausmių vykdymo kodekso, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso,
Probacijos įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo, Pataisos pareigūnų veiklos įstatymų pakeitimų projektus,
kuriais, be kita ko, pasiūlyta iš dalies keisti laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų užimtumo
sistemą.
Kitos Koncepcijoje nurodytos priemonės įgyvendintos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo,
Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektais, kuriais siekiama
sudaryti veiksmingesnes teisines prielaidas vykdyti bausmių vykdymo sistemoje rezultatyvesnę įkalintų
asmenų resocializaciją (inter alia didinant asmenų užimtumo prasmingomis veiklomis), taip pat dirbančius
nuteistuosius integruoti į bendrą valstybės socialinės ir sveikatos apsaugos sistemą, eliminuoti perteklines
kliūtis, neleidžiančias įdarbinti maksimalaus nuteistųjų skaičiaus už pataisos įstaigų ribų ir išspręsti kitas
praktikoje kylančias problemas.
Projektai 2019-09-20 registruoti Seime, 2019-10-08 projektams pritarta po pateikimo Seimo posėdyje.
Vyksta projektų svarstymas Seimo komitetuose.
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VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA
18. 02-02-04-05. Pakopinio vidaus
tarnybos pareigūnų rengimo
institucionalizavimas, integruojant
profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą

2018 m. Vykdoma. 2018-05-31 pasirašytas susitarimas dėl Viešojo saugumo akademijos kūrimo tarp VRM, ŠMM,
IV ketv. VGTU ir MRU. Susitarta dėl pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų institucionalizavimo, integruojant
profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, kad MRU reorganizavus prijungimo prie VGTU būdu, VGTU
struktūroje bus įkurta Viešojo saugumo akademija esamo MRU Viešojo saugumo fakulteto pagrindu.
Šiuo metu MRU jau yra pakeistas Viešojo saugumo fakulteto pavadinimas į „Viešojo saugumo akademija“.
2019-04-08 įvykusio pasitarimo pas Ministrą Pirmininką metu nuspręsta pareigūnų profesinį mokymą vystyti
Lietuvos policijos mokykloje, o aukštą mokslą – MRU/VGTU.
Siekiant užtikrinti integruoti profesinį ir aukštąjį mokslą MRU, 2019-05-10 sudaryta darbo grupė, kuri šiuo
metu koreguoja aukštojo mokslo studijų (policijos veiklos) programą siekiant, kad labiau atitiktų statutinių
įstaigų poreikius, taip pat atsižvelgus į 2019-06-11 patvirtintą Viešojo administravimo sektoriaus profesinį
standartą.
Bus siekiama suderinti profesinio mokymo programas, pagal kurias rengiami pareigūnai, ir MRU aukštojo
mokslo programas siekiant integruoti profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą ir užtikrinti pakopinį pareigūnų
rengimą. MRU prijungimas prie VGTU numatomas 2020 m.

19. 03-02-01-02. Viešųjų ir
administracinių paslaugų kokybės
vertinimo sistemos sukūrimas,
atsižvelgiant į klientų atsiliepimus,
paslaugų suteikimo greitį ir kokybę,
įstaigų vertinimas ir reitingavimas
pagal paslaugų kokybės kriterijus

2018 m. Vėluojama sukurti vertinimo sistemą, nes užtruko parengti naujos redakcijos konsoliduotą Viešojo
IV ketv. administravimo įstatymo Nr. 1234 pakeitimo įstatymo projektą.
Vienas iš šio įstatymo projekto tikslų – nustatyti naujus reikalavimus viešųjų paslaugų teikimo
administravimui: apibrėžti viešųjų paslaugų administratoriaus kompetenciją be kitų pareigų nustatant pareigą
organizuoti viešosios paslaugos teikėjo veiklos priežiūrą (kontrolę) arba tiesiogiai prižiūrėti (kontroliuoti) jo
veiklą, nustatyti viešosios paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, matuoti ir vertinti viešosios paslaugos
kokybę, savo veiklos planavimo dokumentuose numatyti tikslus (uždavinius), kurie būtų orientuoti į
administruojamų viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimą arba nustatyti užduotis viešosios paslaugos
teikėjui pagerinti viešosios paslaugos kokybę ir pan.
Projektu taip pat numatoma patikslinti administracinių paslaugų sąrašą ir jų apibrėžtis.
2019 m. birželio 27 d. VRM įstatymo projektą pateikė Vyriausybei. Įstatymo projektas buvo pristatytas
ministerijų atstovams 2019 m. liepos 23 d.ir spalio 15 d. tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Patikslintas projektas svarstytas 2019 m. spalio 23 d. Vyriausybės posėdyje, kuriame projektui pritarta.
Projektas pateiktas Seimui, tačiau pateikimo Seime dar nebuvo.

VRM, visos ministerijos
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20. 03-04-01-03. Sklandus perėjimas
prie kompetencijomis grįstos
žmogiškųjų išteklių vadybos

2018 m. Vykdoma.
IV ketv. 2019 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateiktas Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektas.
Nutarimo projektu siekiama:
1) pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, sudarant prielaidas
kompetencijomis grįstos valstybės tarnybos sistemos sukūrimui (įsigaliotų 2020 m. liepos 1 d.);
2) pakeisti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašą, sudarant sąlygas tarnybinės
veiklos vertinimą atlikti Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (VATIS) ir nustatyti 360 laipsnių
kompetencijų vertinimo įrankį (įsigaliotų 2020 m. spalio 1 d.).
Dalis kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo elementų yra įdiegta priėmus Valstybės tarnybos
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus (valstybės tarnautojų atrankoje, iš dalies – kvalifikacijos
tobulinime).

21. 03-05-02-02. Gerosios
konsultavimosi su gyventojais vietos
lygmeniu patirties įtvirtinimas

2018 m. Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
II ketv. Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1061 Seimui pateiktas Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533
atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymo projekto tikslas – sudaryti prielaidas
aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, taip stiprinant vietos
demokratiją ir pilietinę visuomenę ir spręsti kitas praktikoje iškilusias įstatymo taikymo problemas.
Nustatomi bendrieji reikalavimai gyventojų informavimui ir konsultavimuisi su gyventojais, sprendžiamos
praktikoje iškilusios problemos, susijusios su savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų formavimu. Įstatymo
projektas taip pat įgyvendina Vyriausybės programos 267 punkto nuostatą „Sudarysime sąlygas piliečiams
daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. <...>“.
2018 metais Įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje nuspręsta grąžinti rengėjams tobulinti.
VRM patikslino Įstatymo projektą ir 2019 m. spalio 4 d. pateikė Vyriausybei.
Po 2019 m. lapkričio 5 d. ministerijų atstovų pasitarimo patikslintas projektas pakartotinai pateiktas
Vyriausybei. 2019 m. lapkričio 27 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Vietos savivaldos įstatymo projektui ir jis
pateiktas Seimui. Įstatymo projektas 2019 m. gruodžio 3 d. registruotas Seime (Reg. Nr. XIIIP-2834(2)).
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