LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

1999 m. gruodžio 28 d. Nr. 1497
Vilnius

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999–2000 METŲ VEIKLOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–2000 metų veiklos programos
įgyvendinimo priemones (pridedama).
2. Įpareigoti ministerijas, Vyriausybės įstaigas ir kitas institucijas:
2.1. imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įvykdytos šiuo nutarimu patvirtintos priemonės
ir priimti reikiami sprendimai ar parengti atitinkami dokumentai, o Lietuvos Respublikos
įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai, taip pat pasiūlymai,
reikalingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo, nustatytąja tvarka ir laiku būtų
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Iš anksto informuoti visuomenę apie rengiamus
svarbiausius įstatymų projektus ir programas;
2.2. atsižvelgti praktiniame darbe ir į kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–
2000 metų veiklos programos nuostatas, kurios nėra konkretizuotos šiuo nutarimu
patvirtintose priemonėse;
2.3. užtikrinti, kad būtų vykdomos ir ankstesniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sprendimais patvirtintos (aprobuotos) programos bei priemonės, kurios neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–2000 metų veiklos programai, bet nėra įtrauktos į
šiuo nutarimu patvirtintas priemones.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 31
d. nutarimą Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–2000 metų veiklos
programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 75–2275).
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KRIZĖS PREVENCIJOS IR REFORMŲ PROGRAMA
Neišvengiami sprendimai
1. Parengti Gyventojų santaupų atkūrimo
įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą ir šiam įstatymui įgyvendinti
reikiamų teisės aktų projektus

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

pakeisti rublinių indėlių kompensavimo terminus,
atsižvelgiant į valstybės išgales. Įstatymas parengtas ir
Lietuvos Respublikos Seime jau priimtas

2. Parengti naują valstybės įsipareigotų
mokėti kompensacinių išmokų iki 4 mlrd. litų
mokėjimo tvarką

darbo grupė iš Ūkio ministerijos,
Finansų ministerijos ir kitų
institucijų atstovų

2000 metų I ketvirtis

perkelti vėlesniam laikui dalį valstybės įsipareigojimų,
vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gruodžio 1 d. sprendimą Nr. 52 “Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės principinių sprendimų
(“Principiniai sprendimai – 2000”) (toliau vadinama –
“Principiniai sprendimai – 2000”)

3. Parengti sutartį su Tarptautiniu valiutos
fondu

Finansų ministerija, Ūkio ministerija, 2000 metų I ketvirtis
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija dalyvaujant Lietuvos
bankui

jau aptartos su Tarptautinio valiutos fondo atstovais
principinės nuostatos, kurias įgyvendinus bus
pasirašyta sutartis

4. Parengti Juridinių asmenų pelno
mokesčio įstatymo pataisas, numatančias
sumažinti iki 24 procentų juridinių asmenų
pelno mokesčio tarifą

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įstatymo projektas jau yra parengtas

5. Parengti Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma keisti pensijų mokėjimo dirbantiems
pensininkams tvarką, sparčiau didinti išėjimo į pensiją
amžių

6. Parengti Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma nustatyti būtinąjį minimalų draudimo stažą,
suteikiantį teisę į ligos ir motinystės išmokas
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7. Parengti Nelaimingų atsitikimų darbe
ar profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma draudimo principu užtikrinti garantijas
asmenims, susižeidusiems darbe, susirgusiems
profesine liga, o apdraustajam žuvus – jo buvusiems
išlaikytiniams

8. Numatyti Valstybinio socialinio
draudimo fondo 2000 metų biudžeto projekte
10 procentų sumažintą Valstybinio socialinio
draudimo įstaigų darbuotojų darbo
užmokesčio fondą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – siekiama taupyti
socialinio draudimo fondo biudžeto lėšas

9. Parengti pensijų reformos koncepciją,
apimančią privalomąjį kaupiamąjį pensijų
draudimą ir privačių pensijų fondų kūrimosi
skatinimą, šios koncepcijos pagrindimą ir
įgyvendinimo priemones

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisija

2000 metų III ketvirtis

pensijų reforma įgalintų dalį valstybės įsipareigojimų
laikui bėgant perkelti kaupiamajam pensijų draudimui,
sumažinti socialinio draudimo tarifą, skatinti draustis
senatvės aprūpinimui

10. Parengti valstybės institucijų, įstaigų ir
savivaldybių valstybės tarnautojų, teisėjų ir
prokurorų bei politikų darbo apmokėjimo
įstatymų projektus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

sureguliuoti valstybės tarnybos atlyginimų sistemą
pagal Valstybės tarnybos įstatymą, sumažinti darbo
apmokėjimo disproporcijas tarp pareigūnų grupių

11. Pateikti Lietuvos Respublikos Seimui
tvirtinti žemės ūkio ir kaimo plėtros
strategines kryptis

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

patikslinti žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją pagal
žemdirbių organizacijų pastabas ir pasiūlymus, kartu
pateikti projektus teisės aktų, būtinų strategijai
įgyvendinti

Būtini sprendimai
Antikorupcinių principų įgyvendinimas
1. Įgyvendinti Organizuoto
nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos
programos 1999-2000 metų priemones

Vidaus reikalų ministerija,
Nusikalstamumo prevencijos
Lietuvoje centras

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

2. Parengti kovos su korupcija strategijos
projektą

darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

bus siekiama kompleksiškai šalinti nusikalstamumo
(ypač organizuoto) bei korupcijos reiškinių priežastis,
reformuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės
institucijų sistemą, perimti aktyvios nusikalstamų
grupuočių, kontrabandos, mokesčių slėpimo,
korupcijos, kitų nusikaltimų ekonomikos bei finansų
srityje kontrolės iniciatyvą
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Finansai ir biudžetas
1. Parengti Biudžetinės sandaros įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

numatoma pertvarkyti biudžeto sandarą, siekiant
galutinai įdiegti programinio biudžeto formavimo
principus, didinti valstybės finansų valdymo
efektyvumą, kartu suteikti kuo daugiau teisių
asignavimų valdytojams

2. Parengti naujų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių projektą

Finansų ministerija

per 3 mėnesius po to, kai
Lietuvos Respublikos
Seimas priims
Biudžetinės sandaros
įstatymo pakeitimo
įstatymą

numato detalizuoti programinio biudžeto rengimo ir
vertinimo tvarką

3. Patikslinti Valstybės lėšų, skirtų
valstybės investicijoms, planavimo,
naudojimo, apskaitos bei panaudojimo
kontrolės tvarką

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 2000 metų II ketvirtis
Aplinkos ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija, kitos suinteresuotos
institucijos

patikslintoje tvarkoje numatyti priemones Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto bei valstybės vardu
paimtų paskolų lėšoms, skirtoms investicijoms, taupyti
bei efektyviau naudoti

4. Parengti pasiūlymus dėl valstybės
valdymo struktūrinių reformų

speciali Vyriausybės darbo grupė –
“Saulėlydžio komisija”

2000 metų I ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – išvengti valstybės
institucijų vykdomų funkcijų dubliavimo, atsisakyti
nebūtinos veiklos, taupyti valdymui skiriamas lėšas

5.1. numatytų teisės aktuose lengvatų ir
kompensacijų kai kurioms socialinėms ir
profesinėms grupėms (tarp jų teisėsaugos
pareigūnams) palaipsnio atsisakymo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Teisingumo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų II ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000”

5.2. valstybinių pensijų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos pakeitimo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų II ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – laikinai sustabdyti I
ir II laipsnio valstybinių pensijų skyrimą, apriboti
išskirtines socialines garantijas turinčių socialinių
grupių skaičių

5.3. transporto lengvatų taikymo bei su
jomis susijusių kompensacijų atsisakymo

Susisiekimo ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,

1999 metų IV ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – numatoma
sumažinti atitinkamų kompensacijų iki 40 mln. litų

5. Parengti projektus reikiamų teisės aktų
dėl:
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Teisingumo ministerija
5.4. pridėtinės vertės mokesčio už šildymą Finansų ministerija, Socialinės
kompensacijų palaipsnio atsisakymo
apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – numatoma nuo
2000 metų sausio 1 d. kompensuoti 50 procentų
pridėtinės vertės mokesčio už šildymą, o nuo 2000
metų birželio 1 d. – visai atsisakyti pridėtinės vertės
mokesčio už šildymą kompensacijos

5.5. pašto ir ryšių paslaugų lengvatų
sumažinimo

Susisiekimo ministerija

2000 metų III ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000”

5.6. valstybės pagalbos teikimo valstybės
kontroliuojamoms įmonėms palaipsnio
atsisakymo

Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba, Ūkio ministerija, Susisiekimo
ministerija, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2000 metų
I – III ketvirčiai

“Principiniai sprendimai – 2000” – palaipsniui mažinti
ir atsisakyti dotacijų valstybės kontroliuoja-moms
įmonėms bei paskolų ar garantijų paskoloms valstybės
vardu teikimo tokioms įmonėms

5.7. atskaitymų iš akcizų į Kelių fondą
dydžio pakeitimo

Finansų ministerija, Susisiekimo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000” – įstatymas parengtas ir Lietuvos Respublikos Seime jau priimtas

5.8. dalies Miško fondo pajamų
pervedimo į biudžetą

Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija

2000 metų I ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000”

Ūkio restruktūrizavimas, modernizavimas, privatizavimas ir integracija į Europos rinką
1. Restruktūrizuoti ir iš dalies privatizuoti
akcinę bendrovę „Lietuvos energija“

Ūkio ministerija

2000 metų
II – IV ketvirčiai

iš dabartinės akcinės bendrovės “Lietuvos energija”
struktūros numatoma atskirti elektros gamybos ir
skirstymo bei nepagrindines veiklas, siekiant pasirengti
sukurti elektros energijos vidaus rinką

2. Restruktūrizuoti ir iš dalies privatizuoti
akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“

Ūkio ministerija

2000 metų
II–IV ketvirčiai

bus parengtas ir pradėtas įgyvendinti bendrovės
reorganizavimo projektas – atskirti filialus
“Suskystintosios dujos”bei “Dujiniai įrengimai” ir jų
pagrindu įsteigti naujas bendroves

3. Derėtis su Lenkija dėl Lietuvos ir
Vakarų Europos elektros energetikos sistemų
sujungimo

Ūkio ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

sprendimai bus derinami su Lenkija, prireikus Lietuvos
Respublikos Vyriausybei teikiami suderinti pasiūlymai

4. Parengti ir vykdyti privatizavimo
programas:
4.1. akcinės bendrovės Lietuvos žemės

svarbiausių objektų privatizavimo programų ir
sandorių projektams turi pritarti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė
valstybės įmonė Valstybės turto

2000 metų
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ūkio banko

fondas dalyvaujant Finansų
ministerijai

II–III ketvirčiai

4.2. akcinės bendrovės Lietuvos
taupomojo banko

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas dalyvaujant Finansų
ministerijai

2000 metų II–III
ketvirčiai

4.3. akcinės bendrovės aviakompanijos
“Lietuvos avialinijos”

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas dalyvaujant Susisiekimo
ministerijai

2000 metų II ketvirtis

4.4. akcinės bendrovės “Lietuvos
telekomas”

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas kartu su Lietuvos ir užsienio
valstybių finansų institucijomis

2000 metų
II–III ketvirčiai

4.5. akcinės bendrovės „Klaipėdos
transporto laivynas“

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas

2000 metų I ketvirtis

4.6. akcinės bendrovės „Geonafta“

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas

2000 metų II ketvirtis

4.7. akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų
laivininkystė“

valstybės įmonė Valstybės turto
fondas dalyvaujant Susisiekimo
ministerijai

2000 metų II ketvirtis

5. Baigti rengti geležinkelio sektoriaus
reformos projektą

Susisiekimo ministerija

2000 metų I ketvirtis

projekte bus numatyti Lietuvos geležinkelių
restruktūrizavimo pagrindiniai etapai

6. Restruktūrizuoti specialios paskirties
akcinę bendrovę "Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė "Lietuvos
geležinkeliai"

2000 metų
II–III ketvirčiai

numatoma atskirti geležinkelio infrastruktūrą į atskirą
įmonę

Administracinių kliūčių verslo plėtrai naikinimas
1. Parengti pasiūlymus dėl
administracinių barjerų investicijoms
pašalinimo remiantis Pasaulio banko FIAS
rekomendacijomis

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Ūkio
ministerija, Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra

1999 metų IV ketvirtis

2. Parengti rinkos priežiūros strategiją ir
jos įgyvendinimo priemones

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Europos
komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Ūkio ministerija,

2000 metų I ketvirtis

bus parduodama 35 procentai valstybei nuosavybės
teise priklausančių akcijų
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Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba
3. Parinkti užsienio investuotojams
tinkamus investicinius objektus, organizuoti
laisvųjų ekonominių zonų (toliau vadinama –
LEZ) marketingo kampanijas

Lietuvos ekonominės plėtros
agentūra, LEZ valdymo bendrovės,
Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

plėsti, tvarkyti gamybinei ir komercinei veiklai
tinkančių privačių ir valdiškų žemės sklypų ir pastatų
duomenų bazę, informuoti investuotojus apie LEZ
teikiamas galimybes bei laisvus žemės sklypus

4. Parengti investicijoms, ne mažesnėms
nei 200 mln.litų, kriterijus, kuriais
vadovaujantis būtų sudaromos su strateginiais
investuotojais investicijų sutartys,
nustatančios specialias investavimo ir verslo
sąlygas

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 1999 metų IV ketvirtis
Žemės ūkio ministerija, kitos
suinteresuotos institucijos

specialios investavimo ir verslo sąlygos sudarys
galimybę skatinti stambias investicijas į Lietuvos ūkį

5. Parengti projektus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kurie
užtikrintų užsienio investuotojų
lygiateisiškumą bei užsienio įmonių teisę
steigti filialus

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

panaikinti reikalavimą užsienio investuotojams pateikti
kapitalo kilmę patvirtinančius dokumentus, parengti
Užsienio įmonių filialų registravimo taisykles

6. Parengti įmonių, atliekančių
nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo
darbus, atestavimo procedūrą, supaprastinti
statybos projektų ir leidimų statyti bei
remontuoti saugomose teritorijose derinimo
tvarką

Kultūros ministerija, Kultūros
vertybių apsaugos departamentas,
Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

Socialinė ir sveikatos apsauga
Socialinės apsaugos ir darbo
1. Parengti priemones Valstybinės
mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio ministerija, Finansų ministerija
draudimo fondo valdybos funkcijoms,
susijusioms su mokesčių ir įmokų
administravimu, sujungti

2000 metų I ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000”

2. Parengti Valstybinio socialinio
draudimo įmokų tarifų įstatymo projektą

2000 metų III ketvirtis

siekiant padidinti asmeninę gyventojų atsakomybę ir
suinteresuotumą, numatoma keisti valstybinio
socialinio draudimo įmokų tarifą – nustatyti kitokią
darbdavio ir darbuotojo mokamų įmokų tarifo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
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proporciją

3. Parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia savivaldybių, apskričių ir valstybės
sveikatos priežiūros įstaigoms reorganizuoti

Sveikatos apsaugos ministerija,
Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija

iki 2000 metų
IV ketvirčio

siekiama antrinės sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančias įstaigas pamažu perduoti apskričių
viršininkų administracijos pavaldumui

4. Restruktūrizuoti palaikomojo gydymo
ir slaugos ligonines

Sveikatos apsaugos ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

siekiama integruoti slaugos ir globos paslaugas
savivaldybių lygiu

projekto tikslas – sukurti Lietuvos Respublikos stojimo
į Europos Sąjungą konstitucinius pagrindus. Remiantis
kitų Europos valstybių konstitucine patirtimi ir
Europos Sąjungos teisės reikalavimais, būtina sukurti
konstitucines normas, nustatančias, kad Lietuvos
Respublikai tapus Europos Sąjungos nare:
1) Europos Sąjungos steigimo ir veiklos sutarčių
apibrėžtose srityse Lietuvos Respublikos valstybės
institucijų kompetencijos dalis leisti privalomuosius
teisės aktus perduodama Europos Sąjungos
institucijoms;
2) Europos Sąjungos teisės aktai Lietuvos
Respublikoje taikomi tiesiogiai ir turi viršenybę, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai
jiems prieštarauja

Tolesnis teisinės sistemos reformos įgyvendinimas. Teisės kodeksų parengimas
1. Parengti konstitucinių nuostatų, būtinų
Lietuvos Respublikai įstoti į Europos
Sąjungą, projektus

Europos teisės departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų
I–III ketvirčiai

2. Baigti rengti Civilinio kodekso knygos
(II-VI) projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

3. Parengti Civilinio proceso kodekso
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Teisingumo ministerija

2000 metų I ketvirtis

parengti Civilinio proceso kodekso normų,
reglamentuojančių vykdymo procesą, pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą, detaliau reglamentuoti
sprendimų vykdymo išlaidų ir sprendimų vykdymo
mokesčių, areštuoto turto įvertinimo, skelbimo apie
turto pardavimą iš varžytynių, turto realizavimo be
varžytynių , išieškojimo iš įmonių, įstaigų ir
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
organizacijų normas

4. Baigti rengti Civilinio proceso kodekso
įstatymą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

5. Baigti rengti Bausmių vykdymo
kodekso projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

6. Baigti rengti Baudžiamojo proceso
kodekso projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

7. Parengti naują Administracinių teisės
pažeidimų kodekso projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

Regioninės politikos “instrumentų” sukūrimas
1. Parengti patobulintą Nacionalinį
socialinės ir ekonominės plėtros 2000-2006
metų planą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Aplinkos
ministerija, Finansų ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Kultūros ministerija,
Ūkio ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,
Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

bus sukurtas teisinis pagrindas vykdyti
parengiamuosius darbus PHARE–2000 programai
“Socialinė ir ekonominės sanglauda” įgyvendinti

2. Parengti regionų plėtros programas ir
projektus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Aplinkos
ministerija, Finansų ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Kultūros ministerija,
Ūkio ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,
Statistikos departamentas prie

2000 metų IV ketvirtis

parengiamieji darbai programos PHARE–2000
“Socialinė ir ekonominė sanglauda” lėšoms gauti
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare

9
Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
3. Parengti Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrąjį planą

Aplinkos ministerija, kitos
ministerijos

2000 metų IV ketvirtis

nustatyti darnią valstybės teritorijos potencialo plėtrą,
valstybės interesus saugant gamtos ir kultūros
vertybes,valstybinės svarbos infrastruktūros plėtrą ir
investicinius projektus; parengti sąlygas planuoti
apskričių teritorijas ir rengti regionų plėtros programas,
įgyvendinimo programą susieti su Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto planavimu

4. Toliau kurti teritorijų planavimo
duomenų banką ir teritorijų planavimo
dokumentų registrą

Aplinkos ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

duomenų bankas ir dokumentų registras bus naudojami
apskričių ir savivaldybių teritorijoms planuoti, regionų
plėtros programoms, investiciniams projektams rengti,
jų įgyvendinimui kontroliuoti ir jo padariniams
nustatyti

1. Patikslinti aukštųjų mokyklų stipendijų
fondo sudarymo tvarką

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų I ketvirtis

“Principiniai sprendimai – 2000”. Tikslas – patikslinti
aukštųjų mokyklų stipendijų fondo sudarymo bei
stipendijų skyrimo tvarką, plėtoti studentų kreditavimą

2. Parengti Švietimo įstaigų renovavimo
programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio
ministerija, Finansų ministerija

2000 metų I–II ketvirčiai

tikslas – atnaujinti ir pritaikyti šių dienų
reikalavimams ugdymo įstaigų pastatus bei įrangą

3. Parengti Mokslo ir studijų institucijų
pastatų ir įrangos renovavimo programą

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų
II–III ketvirčiai

tikslas – parengti mokslo ir studijų institucijų
laboratorinės įrangos atnaujinimo ir pastatų
renovavimo būtiniausiųjų darbų 3 metų programą bei
numatyti jos įgyvendinimo priemones

4. Parengti Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir
studijoms paskirstymo metodiką

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų I ketvirtis

tikslas – atsižvelgiant į būtinas išlaidas studijoms,
mokslo veiklai plėtoti bei mokslo ir studijų
institucijoms funkcionuoti, parengti Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms metodiką,
atsižvelgiant į jų veiklos efektyvumą ir svarbą

5. Įgyvendinti Lietuvos švietimo
informacinės sistemos investicinį projektą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų III ketvirtis

tikslas – sukurti kompiuterizuotą švietimo informacinę
sistemą, įtraukti į ją į valstybinę informacinę sistemą

Švietimas, studijos ir mokslas
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6. Parengti ugdymo įstaigų kompiuterizavimo projektą “Lietuvos mokykla XXI
amžiaus informacinėje visuomenėje”

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – skatinti pedagogus ir moksleivius naudotis
naujomis informacinėmis technologijomis ugdymo
procese, aprūpinti mokyklas kompiuterine įranga

1. Parengti Lietuvos kultūros politikos
nuostatas

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 metų III ketvirtis

sukurti svarbiausias valstybės kultūros politikos gairių,
kultūros valdymo ir administravimo principų, kultūros
savivaldos institucijų veiklos, kultūros teisės ir
finansavimo nuostatas

2. Parengti ilgalaikę Kultūros vertybių
išsaugojimo darbų programą

Kultūros ministerija, Kultūros
vertybių apsaugos departamentas

2000 metų III ketvirtis

nustatyti ilgalaikius kultūros vertybių tvarkymo tikslus,
uždavinius, prioritetus ir lėšų šiems darbams poreikį;
sukurti teisinius ekonominius mechanizmus,
leidžiančius naudoti privataus kapitalo investicijas

3. Parengti autorių teisių ir gretutinių
teisių gynimo strategiją

Kultūros ministerija

2000 metų IV ketvirtis

priemonė, skirta Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo VI skyriui “Autorių teisių ir gretutinių teisių
gynimas” įgyvendinti

Kultūra

Būsto programos plėtra, melioracijos finansavimo reforma, žemės reformos darbų užbaigimas
1. Parengti ir įgyvendinti Būsto plėtros
programos priemones

2. Parengti Melioracijos įstatymo pataisas
3. Parengti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija, Finansų ministerija,
Žemės ūkio ministerija, kitos
suinteresuotos institucijos

2000 metų
I – IV ketvirčiai

turi būti sukurta sistema, įgalinanti pritraukti vidaus
santaupas, įstatyminė bazė, paskolų draudimo sistema,
lengvatos, savivaldybių būsto plėtros programos

Žemės ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

numatoma keisti melioracijos įrenginių nuosavybės
santykius ir melioracijos darbų finansavimo tvarką

Žemės ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

bus suteikta galimybė juridiniams asmenims įsigyti
žemės ūkio paskirties žemės

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įgyvendinimas
1. Patikslinti Transporto priemonių
savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo įstatymo bei jo
įgyvendinimo įstatymo projektus

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis
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2. Parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia parengtajam įstatymui įgyvendinti

Atsakingi vykdytojai
Finansų ministerija, Susisiekimo
ministerija

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2000 metų
II–III ketvirčiai

UŽSIENIO POLITIKA
1. Įgyvendinti Visuomenės informavimo
apie Lietuvos Respublikos integraciją į
NATO programą

Užsienio reikalų ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Krašto apsaugos ministerija, Finansų
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

2000 metų I- IV ketvirčiai

Visuomenės informavimo apie Lietuvos Respublikos
integraciją į NATO programa parengta kaip sudėtinė
Lietuvos pasirengimo narystei NATO programos dalis

2. Parengti ir pasirašyti dvišales
įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
sutartis su Estijos Respublika ir Latvijos
Respublika, Danijos Karalyste, Norvegijos
Karalyste, Čekijos Respublika, Vengrijos
Respublika

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas (darbo
grupė)

2000 metų
I–IV ketvirčiai

3. Įdiegti fizinės apsaugos bei
elektroninėmis ryšio priemonėmis
perduodamų duomenų apsaugos technines
priemones, atitinkančias NATO reikalavimus

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas, Užsienio
reikalų ministerija, Krašto apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Vyriausybinių ryšių
centras prie Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento

2000 metų IV ketvirtis

pagal Lietuvos pasirengimo narystei NATO plano
įslaptintos informacijos apsaugos dalyje numatytas
priemones

4. Parengti Lietuvos pasirengimo narystei
Europos Sąjungoje programos (NAPP)
sudėtinių dalių – teisės derinimo priemonių ir
Acquis įgyvendinimo priemonių – 2000 metų
priemones

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
dalyvaujant kitoms ministerijoms ir
valstybės institucijoms

2000 I ketvirtis

parengti nurodytąją programą – pagrindinį integracijos
proceso valdymo įrankį, atnaujinamą kasmet pagal
Europos Komisijos rekomendacijas

5. Parengti Lietuvos integracijos į
Europos Sąjungą strategiją

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų
I – II ketvirčiai

parengti naują strateginį dokumentą, atsižvelgiant į
Europos Komisijos 1999 metų spalio mėnesio
reguliarųjį pranešimą ir 1999 metų pabaigoje
nustatytus naujus stojimo partnerystės prioritetus

6. Parengti Lietuvos Respublikos derybų
dėl narystės Europos Sąjungoje pozicijos
galutinius projektus pagal 15 Europos

Užsienio reikalų ministerija

2000metų I ketvirtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicija dėl
galimybių vykdyti atskirų Europos Sąjungos teisės
derybų skyrių reikalavimus. Pirminius derybų pozicijos
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Sąjungos teisės derybų skyrių

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
projektus rengia vyriausybinės Europos integracijos
komisijos sudarytos darbo grupės, o Užsienio reikalų
ministerija pagal pirminius projektus parengs
galutinius derybų pozicijos projektus, juos suderins ir
pa-teiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.
I etape, kol nėra žinomas būsimųjų derybų tvarkaraštis,
numatoma parengti derybų pozicijos projektus pagal 15
Europos Sąjungos teisės derybų skyrių (iš 29)

7. Parengti bendrus Lietuvos ir Rusijos
pasiūlymus Europos Sąjungos iniciatyvai
“Šiaurės dimensija”

Užsienio reikalų ministerija

1999metų IV ketvirtis

vykdydamos Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Federacijos ministrų pirmininkų susitarimą, Lietuvos
Respublikos ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų
ministerijos sutarė parengti bendrus pasiūlymus
Europos Sąjungos iniciatyvai “Šiaurės dimensija” ir
juos pristatyti bendrame seminare; Lietuvos pasiūlymai
perduoti Rusijos užsienio reikalų ministerijai ir
Kaliningrado srities administracijai. Lietuvos
pasiūlymai pristatyti 1999 m.rugsėjo 25 d. Europos
Sąjungos ambasadorių vizito Kaliningrade metu bei
1999 m. lapkričio 12 d. Helsinkyje vykusioje ministrų
konferencijoje Šiaurinės dimensijos klausimais

8. Rengti informacijos apie Lietuvos
pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje
monitoringą, teikti šią informaciją Europos
Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir
kandidatėms

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
dalyvaujant kitoms ministerijoms ir
valstybės institucijoms

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

teikti kas ketvirtį Europos Sąjungos institucijoms,
valstybėms narėms ir kandidatėms informaciją apie
Lietuvos pažangą priimant Acquis communautaire bei
rengiantis narystei Europos Sąjungoje

9. Vykdyti Visuomenės informavimo ir
švietimo rengiantis narystei Europos
Sąjungoje strategiją

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
dalyvaujant kitoms ministerijoms ir
valstybės institucijoms

1999 IV ketvirtis – 2000
metų IV ketvirtis

teikti informaciją Lietuvos visuomenei apie Lietuvos
pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje ir
perimant Aqcuis communautaire, taip pat apie narystės
socialinį ir ekonominį poveikį, narystės išlaidas bei
naudą ir derybų dėl narystės eigą

10. Parengti Lietuvos valstybės tarnautojų
pasirengimo narystei Europos Sąjungoje
mokymo krypčių (strategijos) programą ir jos
įgyvendinimo 2000 metų priemones

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų
I–IV ketvirčiai

Europos komitetas prie Lietuvos

2000 metų

11. Parengti Lietuvos integracijos į

parengti programą ir įgyvendinti jos 2000 metų
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

Europos Sąjungą poveikio įvertinimo
programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą

Respublikos Vyriausybės, kitos
ministerijos ir valstybės institucijos

I–IV ketvirčiai

priemones

12. Parengti nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos metmenų projektą

Vidaus reikalų ministerija
(tarpžinybinė darbo grupė)

2000 metų II ketvirtis

nacionalinė Šengeno informacinės sistema yra viena
svarbiausių Šengeno Acquis dalių ir ją sukurti yra
būtina derinant nacionalinės teisės aktus su Acquis
communautaires

13. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su
Europolu

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

14. Kurti bendrą Baltijos valstybių
informacinę struktūrą pagal Europos
Sąjungos analogus (IDA, TEN, EBR,
Šengeno ir panašias sistemas), įgyvendinant
Baltijos Ministrų Tarybos sprendimus

Valdymo reformų ir savivaldybių 2000 metų
reikalų ministerija
I–IV ketvirčiai

15. Parengti trišalę sutartį su Latvijos
Respublika ir Estijos Respublika dėl
bendradarbiavimo nukentėjusiųjų ir liudytojų
apsaugos srityje

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

16. Baigti Lietuvos Respublikos valstybės
sienos su Baltarusija Respublika
demarkavimą

Vidaus reikalų ministerija, Žemės
ūkio ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

17. Baigti derybas dėl narystės Pasaulio
prekybos organizacijoje

Užsienio reikalų ministerija
dalyvaujant Ūkio ministerijai, Žemės
ūkio ministerijai, Susisiekimo
ministerijai ir kitoms valstybės
institucijoms

2000metų III ketvirtis

18. Išplėsti laisvosios prekybos erdvę
pasirašius laisvosios prekybos sutartis su
Bulgarija ir Rumunija

Užsienio reikalų ministerija

2000 metų
III–IV ketvirčiai

sukurti ir įdiegti bendrą Baltijos valstybių informacinę
infrastruktūrą, kuri būtų suderinta su Europos Sąjungos
standartais ir įgalintų Baltijos šalių valstybines
tarnybas keistis informacija

derėtis dėl sutarčių, jas derinti su kitomis
institucijomis, parafuoti, pasirašyti ir parengti
ratifikuoti
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Atsakingi vykdytojai
V I D A U S

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

P O L I T I K A

1. TEISINĖS SISTEMOS REFORMA IR TEISĖTVARKA
1. Parengti nacionalinės teisės aktų
derinimo su Europos Sąjungos teise
metodinius nurodymus

Europos teisės departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis

metodiniai nurodymai skiriami valstybės tarnautojams,
tiesiogiai susijusiems su integracijos į Europos Sąjungą
procesu, bei kitiems tarnautojams, rengiantiems
nacionalinės teisės aktų projektus; metodiniuose
nurodymuose pateikiama esminė informacija apie
Europos Sąjungos teisės sistemą, jos veikimo
principus, teisės aktų rūšis ir jų ypatumus, taip pat
bendrosios bei praktinės-techninės rekomendacijos,
kaip įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas nacionalinėje teisėje

2. Parengti Lobistinės veiklos įstatymo
projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

sureguliuoti lobistinę veiklą teisės aktų rengimo ir
priėmimo srityje bei nustatyti atsakomybę už šios
veiklos pažeidimus, užkirsti kelią korupcinei teisės
aktų leidybai ir kartu suaktyvinti teisės aktų rengimą

3. Parengti teismo ekspertizių sistemą
reguliuojančio įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

sureguliuoti ekspertizės atlikimo principus, profesinius
reikalavimus ekspertams, ekspertų teisinį statusą, teises
ir pareigas, ekspertizių atlikimo tvarką ir panašiai

4. Parengti Neturtinės (moralinės) žalos
atlyginimo, kai baudžiamųjų įstatymų
nustatyta pavojinga veika suluošinamas
fizinis asmuo, kitaip jam sužalojama sveikata
ar atimama gyvybė, įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

užtikrinti geresnę nukentėjusiojo nuo baudžiamojo
įstatymo numatytos pavojingos veikos, kai
suluošinamas fizinis asmuo, kitaip jam sužalojama
sveikata ar atimama gyvybė, teisių ir teisėtų interesų
apsaugą, tai yra žalos, padarytos nusikaltimu,
kompensavimą, kai žalos atlyginimo neįmanoma
išieškoti iš ją padariusio asmens

5. Sukurti norminę bazę, kurios reikia
sprendimų vykdymo ir teismo antstolių
kontorų institucinei reformai vykdyti

Teisingumo ministerija

2000 metų
III-IV ketvirčiai

iš esmės pertvarkyti ir reformuoti Lietuvos teismo
antstolių kontorų sistemą instituciniu požiūriu,
tobulinti sprendimų vykdymą reglamentuojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus, siekiant sukurti
šiuolaikišką, atitinkančią visuomenės ir valstybės
poreikius sprendimų vykdymo sistemą, maksimaliai
padidinti teismo antstolių darbo veiksmingumą ir kartu
žymiai sumažinti valstybės išlaidas, skiriamas teismo
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
antstolių veiklai finansuoti; teismo antstolis turi būti
savarankiškai veikiantis asmuo,kuriam valstybė
deleguotų vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas

6. Sukurti ir įgyvendinti teismų
kompiuterizavimo programą (LITEKO)

Teisingumo ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

įrengti teisėjams ir teismų raštinių darbuotojams
kompiuterizuotas darbo vietas, sukurti civilinių ir
baudžiamųjų bylų registrus visų lygių teismuose

7. Parengti Teismų įstatymo pakeitimų ir
papildymų įstatymo projektą

Teisingumo ministerija

2000 metų I ketvirtis

gerinti teisėjų ir teismo antstolių atranką

8. Parengti naujos redakcijos Ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatymą

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos
Respublikos ginklų fondas,
tarpžinybinė darbo grupė

2000 metų IV ketvirtis

galiojantis įstatymas būtų suderintas su Europos
Sąjungos teise

9. Parengti Lietuvos policijos reformos
metmenų pataisų bei šiems metmenims
įgyvendinti reikalingų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

10. Parengti Tarnybos Lietuvos
Respublikos policijoje įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

11. Parengti Policijos veiklos pagrindų
įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

12. Parengti naujos redakcijos
Operatyvinės veiklos įstatymo ir su šiuo
įstatymu susijusių kitų teisės aktų pakeitimo
ir papildymo projektus

Vidaus reikalų ministerija,
tarpžinybinė darbo grupė

1999 metų IV ketvirtis

naujos redakcijos įstatyme būtų išdėstytos operatyvinę
veiklą reglamentuojančios nuostatos, sudarančios
sąlygas veiksmingiau kovoti su nusikalstamumu

13. Prisijungti prie tarptautinių daugiašalių
susitarimų

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

1970 metų Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse ar
komercinėse bylose paėmimo užsienyje, 1980 metų
Hagos konvencija dėl civilinių tarptautinio vaikų
pagrobimo aspektų, 1999 metų baudžiamosios teisės
konvencija kovai prieš korupciją, Sisteminė tautinių
mažumų apsaugos konvencija, kitos konvencijos

14. Ratifikuoti tarptautinę konvenciją dėl
administracinės tarpusavio pagalbos vykdant
muitinės įstatymų pažeidimų prevenciją,

Finansų ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Muitinės departamentas

2000 metų I ketvirtis

būtų lengviau vykdyti muitinės įstatymų pažeidimų
prevenciją, tyrimą ir persekiojimą

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151 “Dėl
nacionalinio saugumo plėtrai reikalingų įstatymų
sąrašo patvirtinimo”
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

tyrimą ir persekiojimą (Nairobio konvencija)

prie Finansų ministerijos

15. Parengti Gyventojų prašymų,
pareiškimų, skundų nagrinėjimo institucijose,
kurioms netaikomas Viešojo administravimo
įstatymas, tvarką

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Priimamasis

2000 metų I ketvirtis

16. Parengti Piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo organizavimo viešojo
administravimo institucijose tvarką

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Lietuvos
savivaldybių asociacija

2000 metų II ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2. SUTVARKYTI MOKESČIUS IR JŲ ADMINISTRAVIMĄ
1. Iš naujo apsvarstyti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui jau parengtą Gyventojų
pajamų mokesčio ir turto deklaravimo
įstatymo projektą

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

2. Parengti Pelno mokesčio įstatymo
projektą

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

3. Parengti Rinkliavų įstatymo projektą

numatoma išplėsti apmokestinimo bazę ir po truputį
mažinti mokesčio tarifą, taip pat taikyti baigtinį
atsiskaitymą su biudžetu pateikiant metinę pajamų
deklaraciją, nustatant tam tikras išlygas asmenims,
gaunantiems tik tam tikros rūšies pajamas (darbo
užmokestį, neapmokestinamąsias pajamas ir kt.), be to,
numatyti nuostatą dėl tam tikrų (ribotų) leidžiamų
atskaitymų iš bendrųjų pajamų (palūkanos už paimtą
kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti, labdarai
skirtos sumos, įmokos į pensijų fondus ir gyvybės
draudimo įmokos), taip pat numatoma, kad turtą
deklaruotų tik tam tikri asmenys (politikai, Valstybinės
mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento
pareigūnai, teisėjai ir panašiai); šio įstatymo projekte
numatyta ir galimybė gyventojams nuo 2001 metų iki 2
procentų pajamų mokesčio mokėti pasirinktinai – arba
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, arba (pagal
tikslinę paskirtį) labdarą teikiančioms institucijoms ir
valstybės pripažintų tradicinių bažnyčių, vienuolynų
pastatams bei bažnyčių įsteigtiems globos namams
išlaikyti

valstybės ir savivaldybių institucijų renkamų rinkliavų
dydis bus nustatomas atsižvelgiant į paslaugų
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
suteikimo arba juridinę galią turinčių dokumentų
išdavimo išlaidas

4. Parengti Nekilnojamojo turto
mokesčių įstatymo projektą

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

5. Suderinti mokesčių teisinę bazę su
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais:

kitų valstybių pavyzdžiu pamažu įvesti nekilnojamojo
turto mokestį; reglamentuoti viename įstatyme tiek
žemės, tiek pastatų ir statinių apmokestinimą;
gyventojams nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą (pastatus ir statinius) apmokestinti
tik išanalizavus pasaulinę praktiką bei parengus
reikiamų duomenų apie nekilnojamąjį turtą bei jo
savininkus bazę
vadovaujantis Mokesčių teisinės bazės sutvarkymo
programa, suderinti mokesčių teisinę bazę su Europos
Sąjungos standartais

5.1. parengti naujos redakcijos Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo projektą

Finansų ministerija

2000 metų III ketvirtis

5.2. parengti naujos redakcijos Akcizų
įstatymo projektą.

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

6. Parengti Mokesčių administravimo
įstatymo pataisas

Finansų ministerija

2000 metų
I – IV ketvirčiai

tobulinti mokesčių administravimą: padaryti
veiksmingesnį apeliacijų procesą, keisti sankcijų
sistemą, sudaryti teisines sąlygas geriau dirbti
mokesčių administratoriui, ypač išieškoti mokestines
nepriemokas, pašalinti šio įstatymo nuostatų
prieštaravimus kitiems teisės aktams

7. Parengti projektą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl
patentų išdavimo tvarkos

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – atsisakyti patentų išdavimo individualioms
(personalinėms) įmonėms, užtikrinti produktų saugą,
sudaryti visiems ūkio subjektams vienodas verslo
sąlygas, susistiprinti kovą su kontrabandinių prekių
realizavimu bei mokesčių nemokėjimu

Finansų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

8.

Parengti Mokesčių kodeksą

3. DIDINTI BANKŲ SISTEMOS PATIKIMUMĄ
1. Parengti Komercinių bankų įstatymo
pataisas, siekiant suderinti šiuo metu
galiojančio įstatymo pataisas su Europos

Finansų ministerija dalyvaujant
Lietuvos bankui

1999 metų IV ketvirtis

turi būti nustatyti banko veiklos riziką ribojantys
normatyvai – didelių paskolų ir kiti
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

Sąjungos teisės reikalavimais ir Bazelio
bankų priežiūros komiteto patvirtintais
pagrindiniais efektyvios bankų priežiūros
principais
2. Parengti Finansinių institucijų įstatymo
projektą

Finansų ministerija dalyvaujant
Lietuvos bankui

2000 metų III ketvirtis

šis įstatymas nustatys reikalavimus įmonėms, kurios
verčiasi finansinių paslaugų teikimu, reikalavimus
steigėjams, savininkams, bendrasavininkiams ir
vadovybei, jų teises ir prievoles

3. Parengti Lietuvos banko įstatymo
pataisas pagal Europos Sąjungos valstybių
centriniams bankams keliamus reikalavimus

Finansų ministerija dalyvaujant
Lietuvos bankui

2000 metų I ketvirtis

turi būti nustatytas Lietuvos banko tikslas – siekti
kainų stabilumo, suformuotos centrinio banko
nepriklausomumo nuostatos, pateikiama kredito įstaigų
priežiūros sąvoka ir kita

4. SKATINTI VERSLĄ IR INVESTICIJAS
Administracinių rinkos varžymų mažinimas
1. Parengti Akcinių bendrovių įstatymo
projektą(nauja redakcija)

Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

tobulinti ir modernizuoti Lietuvos įmonių teisę, kartu
siekiant, kad ji būtų visiškai suderinta su Europos
bendrijų įmonių teise; daugiau dėmesio skirti
akcininkų teisėms, geriau apsaugoti kreditorių teises

2. Parengti Viešųjų įstaigų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2000 metų III ketvirtis

patikslinti viešųjų įstaigų steigimą ir veiklą,
supaprastinti reikalavimus, aiškiai reglamentuoti
valstybės institucijų ir biudžetinių įstaigų dalyvavimą
steigiant viešąsias įstaigas

3. Parengti Įmonių įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2000 metų IV ketvirtis

patikslinti įstatymą, suderinti jį su kitų įstatymų
nuostatomis, reglamentuojančiomis įmonių veiklą,
atsisakyti pasikartojančių kituose įstatymuose nuostatų

4. Parengti Ūkinių bendrijų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2000 metų III ketvirtis

patikslinti įstatymo nuostatas, supaprastinti bendrijų
steigimo ir valdymo reikalavimus

5. Parengti Įmonių rejestro įstatymo
pakeitimo projektą

Ūkio ministerija

2000 metų III ketvirtis

patikslinti reikalavimus įmonių registravimo
duomenims ir dokumentams, atsisakyti su įmonių
registravimu susijusių ūkinės veiklos apribojimų
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Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

6. Supaprastinti ir patikslinti atstovavimo
valstybei bendrovėse tvarką, reglamentuoti
valstybei atstovaujančių asmenų atsakomybę

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

7. Parengti Valstybės tarnautojų
atstovavimo valstybei valstybės įmonėse
tvarką

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

reglamentuojamas valstybės tarnautojų dalyvavimas
valstybės įmonių valdyme

8. Įgyvendinti Siguldoje 1998 m. liepos
10 d. pasirašytą Baltijos valstybių bendrosios
tranzito procedūros sutartį

Finansų ministerija, Muitinės
departamentas prie Finansų
ministerijos

2000 metų I ketvirtis

palengvėtų tranzitas

9. Reglamentuoti Muitinės kodekso 75
straipsnio (supaprastintos procedūros)
taikymą ir sudaryti platesnes šių procedūrų
taikymo galimybes

Finansų ministerija, Muitinės
departamentas prie Finansų
ministerijos

2000 metų II ketvirtis

būtų paprastesnės muitinės procedūros

10. Parengti projektus dokumentų, kurių
reikia prisijungti prie Muitinės procedūrų
supaprastinimo ir suderinimo konvencijos
(Kioto konvencija)

Finansų ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Muitinės departamentas
prie Finansų ministerijos

2000 metų III ketvirtis

tai leistų supaprastinti ir suderinti muitinės formalumus

Smulkaus ir vidutinio verslo bei darbo vietų kūrimo skatinimas
1. Įgyvendinti bendrą kaimo turizmo
paslaugų informacinę ir rezervavimo sistemą

2. Parengti Kurortų įstatymą

3. Parengti smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros strategijos kryptis iki 2003 metų ir
numatyti konkrečias priemones jai
įgyvendinti

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinis
turizmo departamentas prie Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerijos

2000 metų I-II ketvirčiai

parama kaimo gyventojams, pradedantiems verstis
alternatyvia žemės ūkio produkcijos gamybai veikla

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinis
turizmo departamentas prie Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerijos

2000 metų IV ketvirtis

sudaryti kurortų plėtros teisinę bazę

Ūkio ministerija, Lietuvos smulkaus
ir vidutinio verslo plėtros agentūra

2000 metų I ketvirtis

1. Plėsti smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūrą:
1.1.užtikrinti įkurtų verslo inkubatorių plėtrą;
1.2.kurti naujus verslo inkubatorius;
1.3.kurti technologinius parkus;
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1.4.kurti verslo (konsultacinius) centrus.
2. Įgyvendinti inovacinius projektus:
2.1.plėsti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių
darbuotojų tobulinimosi (perkvalifikavimo) paslaugų
teikimą;
2.2. plėsti mokymą ir konsultavimą lengvatinėmis
sąlygomis regionuose su neišvystyta verslo
infrastruktūra

4. Išplėsti smulkaus ir vidutinio verslo
finansavimo galimybes:

išspręsti verslininkams labai svarbią problemą – lėšų
stygių ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti verslą

4.1. tobulinti smulkaus ir vidutinio verslo
paskolų garantijų sistemą, sutelkti vienoje
vietoje galimus smulkaus ir vidutinio verslo
paramos mechanizmus

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

4.2. parengti smulkaus ir vidutinio verslo
kreditavimo fondo (mikrokreditavimo)
projektą ir jį įgyvendinti

Ūkio ministerija

2000 metų
I–II ketvirčiai

fondas, sudarytas decentralizuojant Smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimo fondą, užtikrintų, kad
mikrokreditų (iki 60000 litų) gautų smulkūs ir
vidutiniai verslininkai pagal supaprastintą kreditavimo
modelį

4.3. parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia rizikos kapitalo fondui steigti

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

rizikos kapitalo fondas padės formuoti naujų ir
besiplečiančių smulkių įmonių kapitalą, įsigydamas jų
akcijų; įmonė šias lėšas galės naudoti investicijoms
arba apyvartinėms lėšoms formuoti

Investicijų skatinimas
1. Rengti ir nuolat tikslinti valstybės
investicijų trejų metų programas

Ūkio ministerija, Finansų ministerija
kartu su kitomis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

2. Įsteigti Infrastruktūros plėtros fondą

Lietuvos ekonominės plėtros
agentūra, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija,
Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų II ketvirtis

fondas teiks savivaldybėms paramą, kurios reikia
investiciniams objektams parengti (fondo veiklai
Europos Sąjunga paskyrė 5 mln. eurų, reikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės finansavimo)

3. Plėtoti Lietuvos ekonominių interesų

Lietuvos ekonominės plėtros

2000 metai

steigti komercijos atašė pareigybes investicijų ir
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atstovavimą užsienyje

agentūra, Ūkio ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Europos
komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

eksporto atžvilgiu prioritetinėse užsienio valstybėse

4. Skatinti korespondencinių
Euroinfocentrų steigimą ir jų veiklos plėtrą

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Ūkio
ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

5. Parengti Lietuvos verslo integracijos į
Europos Sąjungos bendrąją rinką skatinimo
programą

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Ūkio
ministerija, Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Lietuvos verslininkų informavimas, konsultavimas,
mokymas

6. Skatinti naujų technologijų kūrimą ir
plėtrą – steigti ir plėtoti industrinius parkus

Lietuvos ekonominės plėtros
agentūra, savivaldybės

2000 metai

įsteigti 3 industrinius parkus

7. Pradėti veiklą Klaipėdos LEZ

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 2000 metų I–II ketvirčiai
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Klaipėdos miesto savivaldybe

užtikrinti zonos teritorijos ir jos ribų fizinę apsaugą,
atskirti zoną nuo likusios Lietuvos Respublikos muitų
teritorijos, nustatyti zonos vidaus tvarką

8. Pradėti veiklą Šiaulių LEZ

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 2000 metų I–II ketvirčiai
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Šiaulių miesto savivaldybė

užtikrinti zonos teritorijos ir jos ribų fizinę apsaugą,
atskirti zoną nuo likusios Lietuvos Respublikos muitų
teritorijos, nustatyti zonos vidaus tvarką

9. Pradėti veiklą Kauno LEZ

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 2000 metų I–II ketvirčiai
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Kauno apskrities viršininko
administracija

užtikrinti zonos teritorijos ir jos ribų fizinę apsaugą,
atskirti zoną nuo likusios Lietuvos Respublikos muitų
teritorijos, nustatyti zonos vidaus tvarką

10. Plėtoti hipotekos registro sistemą:
10.1. parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei Turto arešto aktų
registro nuostatus

Teisingumo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

10.2. atlikti parengiamuosius Turto arešto Teisingumo ministerija
aktų registro steigimo darbus

2000 metų IV ketvirtis

11. Atlikti Juridinių asmenų registro
steigimo parengiamuosius darbus

2000 metų
III-IV ketvirčiai

Teisingumo ministerija

suderinti juridinių asmenų registravimą ir jų duomenų
atskleidimą su Europos Sąjungos teisės reikalavimais
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Apsaugoti akcininkų ir indėlininkų privačią nuosavybę
1. Parengti teisės aktus Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymui įgyvendinti

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

bus parengta turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių
pažymėjimų ir atestatų išdavimo, galiojimo
sustabdymo ir panaikinimo tvarka

2. Parengti projektus teisės aktų,
reglamentuojančių finansinę atskaitomybę

Finansų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

Apskaitos įstatymas pakeis šiuo metu galiojantį
Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą; naujajame
Apskaitos įstatyme bus atsižvelgta į apskaitos ir
atskaitomybės reikalavimus skirtingo tipo įmonėse;
Konsoliduotų metinių ataskaitų įstatyme bus nustatyta,
kurios įmonės turės rengti konsoliduotas ataskaitas,
konsolidavimo metodai, konsoliduotų ataskaitų
tvirtinimo ir skelbimo tvarka

3. Parengti Audito įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įstatyme bus paskirta institucija, kuri vykdys auditorių
ir audito įmonių veiklos priežiūrą

4. Parengti teisės aktus Audito įstatymui
įgyvendinti

Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

bus parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai dėl Audito įstatymo įgyvendinimo, kuriuose
bus nustatytas žyminis mokestis už auditoriaus
egzaminų laikymą, pripažinti netekusiais galios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai,
reglamentavę auditą, licencijų atlikti auditą išdavimą

5. ĮVERTINTI VALSTYBĖS TURTINĘ IR FINANSINĘ BŪKLĘ
1. Parengti Gyventojų santaupų atkūrimo
įstatymo pataisas – sudaryti galimybę
Privatizavimo fondo lėšas, skiriamas
gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo
susijusioms išlaidoms padengti, laikinai
panaudoti valstybės turtiniams
įsipareigojimams vykdyti, taip pat
rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

Finansų ministerija

2. Nustatyti laisvo disponavimo atkurtoFinansų ministerija
mis santaupomis tvarką, atsižvelgiant į šalies
finansines galimybes ir šio proceso įtaką šalies
makroekonominiams rodikliams

1999 metų IV ketvirtis

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis
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Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

6. PRAMONĖ IR ENERGETIKA
1. Parengti Lietuvos ūkio plėtojimo
ilgalaikę strategiją iki 2015 metų

Ūkio ministerija, Finansų ministerija
kartu su kitomis valstybinėmis bei
mokslo institucijomis dalyvaujant
Lietuvos bankui

2000 metų II ketvirtis

2. Kasmet rengti vidutinės trukmės
(trimetes) Lietuvos Respublikos ūkio
ekonominės ir socialinės plėtros prognozes

Ūkio ministerija, Finansų ministerija
kartu su kitomis valstybinėmis bei
mokslo institucijomis dalyvaujant
Lietuvos bankui

1999 metų IV ketvirtis
2000 metų IV ketvirtis

3. Reguliariai įvertinti Lietuvos
Respublikos ūkio ekonominę būklę ir teikti
pasiūlymus dėl ekonominės politikos
tikslinimo

Ūkio ministerija, Statistikos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kartu su
kitomis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis,
vėliau – kas ketvirtį

Energetika, energijos ištekliai, kuras
2000 metų I ketvirtis

1. Parengti Nacionalinės energetikos
strategijos įgyvendinimo priemones

Ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija, Finansų ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Susisiekimo ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Žemės ir miškų
ūkio ministerija, Europos komitetas
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

2. Vykdyti darbus pagal antrąją Ignalinos
atominės elektrinės saugos gerinimo
programą SIP-2

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 1999 metų IV ketvirtis
Valstybinė atominės energetikos
2000 metų IV ketvirtis
saugos inspekcija

turi būti numatytos energetikos ūkio plėtros iki 2020
metų priemonės, atsižvelgiant į tai, kad iki 2005 metų
turi būti liautasi eksploatuoti Ignalinos atominės
elektrinės 1-ąjį bloką; svarbiausias tikslas – užtikrinti
patikimą ir pigiausią energijos tiekimą, kuo labiau
sumažinti neigiamus ekonominius ir socialinius
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo padarinius

programa sudaryta Ignalinos atominės elektrinės
saugos analizės ataskaitos (SAR), jos ekspertizės
(RSR) ir Ignalinos saugos žiuri (ISP) rekomendacijų
pagrindu, ją sudaro 158 priemonės (įrangos
atnaujinimas ir modifikavimas, valdymo ir procedūrų
tobulinimas bei tolesnė elektrinės sistemų saugos
analizė ir pagrindimas); programa pradėta vykdyti
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
1997 metais

3. Parengti Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo programų finansavimo įstatymo
projektą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2000 metų III ketvirtis

1999 m. gegužės 20 d. priimtas Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įstatymas nereglamentuoja atliekų tvarkymo
finansinių pagrindų, tik bendrais principais nustato, jog
tam naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka sukauptos lėšos iš privalomų ir kitų
įmokų, todėl reikia įstatymo, kuris detaliai nustatytų
šias įmokas

Pramonė ir prekyba
1. Parengti Vartojimo gaminių pramonės
konkurencingumo didinimo programos ir jos
įgyvendinimo priemonių projektus

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

įgyvendinus programą, būtų sustiprintas įmonių
konkurencingumas vidaus rinkoje bei didinamas
eksportas

2. Įgyvendinti rinkos priežiūros
strategijos I etapą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų IV ketvirtis

įgyvendinus rinkos priežiūros strategiją, pagerės rinkos
apsauga nuo vartotojui, aplinkai nesaugių produktų,
bus užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos vidaus
rinkoje

3. Reorganizuoti rinkos priežiūros
institucijas

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Valstybinė veterinarijos
tarnyba prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

kelios institucijos nevykdys tų pačių funkcijų ir mažės
valdymo išlaidos

4. Parengti Vartotojų teisių gynimo
įstatymo projektą

Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba, Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

Ūkio ministerija, Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba (iki bus įsteigta Nacionalinė
vartotojų teisių apsaugos taryba)

2000 metų II ketvirtis

5. Priėmus naują Vartotojų teisių gynimo
įstatymą:
5.1. parengti Mažmeninės prekybos
taisykles

užtikrinti, kad į vidaus rinką patektų ir vartotojams būtų
parduodamos tik saugios ir nekenksmingos prekės;
nustatyti prekių ir paslaugų vartotojų ir visuomeninių
vartotojų organizacijų teises, prekių pardavėjų bei
paslaugų teikėjų pareigas ir atsakomybę; nustatyti
pažeistų vartotojų teisių atkūrimo tvarką
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Atsakingi vykdytojai

5.2. patobulinti Prekių keitimo taisykles

Ūkio ministerija, Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba(iki bus įsteigta Nacionalinė
vartotojų teisių apsaugos taryba)

2000 metų II ketvirtis

6. Parengti Alkoholio kontrolės įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinė tabako
ir alkoholio kontrolės tarnyba

2000 metų II ketvirtis

panaikinti nereikalingus alkoholio produktų importo
bei prekybos suvaržymus

7. Pasirengti pasirašyti Europos atitikties
protokolą (PECA) – patobulinti esamą
atitikties įvertinimo (sertifikavimo ir atitikties
deklaravimo) sistemą

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės,
ministerijos, atsakingos už naujo
požiūrio Europos Sąjungos direktyvų
įgyvendinimą

2000 metų IV ketvirtis

pasirašius protokolą, Lietuva sparčiau įsijungs į
bendrą Europos Sąjungos rinką

8. Parengti Protekcinių (apsaugos)
priemonių įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba,
Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos

2000 metų I ketvirtis

įstatymo tikslas – sudaryti teisines sąlygas ginti
vietinius gamintojus nuo juos žlugdančio importo, kai
staiga padidėjęs prekės importas (absoliutine išraiška
arba palyginti su vietine gamyba ar suvartojimu)
vykdomas tokiomis sąlygomis, jog daro ar gali
padaryti didelę žalą vietiniams gamintojams,
gaminantiems panašias ar tiesiogiai konkuruojančias
prekes

9. Parengti Kompensacinių muitų
įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba,
Žemės ūkio ministerija, Muitinės
departamentas prie Finansų
ministerijos

2000 metų II ketvirtis

įstatymo tikslas – sudaryti teisines sąlygas ginti
Lietuvos gamintojus nuo tiesiogiai ar netiesiogiai
subsidijuoto prekių importo, darančio materialinę žalą
Lietuvos gamintojams

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

10. Parengti Verslo inovacijų programą

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

11. Įsteigti Technologijų plėtros ir
inovacijų fondą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija 2000 metų II ketvirtis,
pagal valstybės finansines
galimybes

fondo lėšos darys verslą konkurencingesnį, rems ūkio
subjektų veiklą diegiant mokslo ir technologijų
naujoves

12. Parengti pramonės plėtros vidutinės
trukmės politikos ir jos įgyvendinimo
strategijos, taip pat priemonių jai įgyvendinti
projektus

Ūkio ministerija

strategija padės spręsti šias svarbiausias problemas:
padidinti pramonės vaidmenį šalies ūkyje, jos
konkurencingumą vidaus ir tarptautinėje rinkoje,
sumažinti neigiamus socialinius, ekologinius bei kitus

2000 metų I ketvirtis
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
įgyvendinamos pramonės politikos padarinius; šie
tikslai gali būti pasiekti tik įgyvendinus struktūrinės,
regioninės, kokybės, mokesčių politikos ir kitokių
priemonių kompleksą

13. Parengti svarbiausių pramonės šakų
plėtros politikos ir jos įgyvendinimo
strategijos projektus: lengvosios, maisto,
medienos, mašinų gamybos, elektrotechnikos
ir elektronikos, chemijos, statybos ir
statybinių medžiagų pramonės

Ūkio ministerija

2000 metų II ketvirtis

strategijų ir jose numatytų priemonių įgyvendinimas
padės nustatyti tolesnės svarbiausių pramonės sektorių
plėtros kryptis, paspartins šių sektorių integraciją į
atitinkamus Europos Sąjungos sektorius

14. Parengti Lietuvos farmacijos pramonės
plėtojimo programos ir jos įgyvendinimo
priemonių projektus

Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įgyvendinus programą, gyventojai būtų geriau
aprūpinami Lietuvos farmacijos pramonės įmonių
pagamintais vaistais, būtų plėtojama šalies farmacijos
pramonė, daugiau vaistų eksportuojama

15. Parengti Lietuvos celiuliozės ir
popieriaus pramonės plėtojimo studiją

Ūkio ministerija

2000 metų IV ketvirtis

svarbiausias studijos tikslas – parengti ir pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos celiuliozės
ir popieriaus pramonės plėtros priemones, svarbiausia
iš jų – celiuliozės fabriko statyba užsienio investuotojų
lėšomis

16. Parengti Eksporto skatinimo fondo
įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2000 metų II ketvirtis

veikiančio Eksporto skatinimo fondo nuostatai yra
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu; pagal Iždo įstatymo reikalavimus šį fondą
būtina įteisinti atitinkamu įstatymu bei parengti kitus
su tuo susijusius įstatymų papildomuosius aktus

17. Parengti Įmonių restruktūrizavimo
įstatymo projektą

Ūkio ministerija (Įmonių bankroto
valdymo departamentas prie Ūkio
ministerijos), Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

bus sudarytos palankesnės sąlygos derinti santykius su
kreditoriais, plėsti gamybą, išsaugoti ir sukurti naujas
darbo vietas

18. Parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia Įmonių restruktūrizavimo fondui steigti

Ūkio ministerija (Įmonių bankroto
valdymo departamentas prie Ūkio
ministerijos), Finansų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

fondo lėšos būtų naudojamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintoms investicinėms bei įmonių
restruktūrizavimo programoms finansuoti

19. Parengti naujo Įmonių bankroto
įstatymo projektą

Ūkio ministerija (Įmonių bankroto
valdymo departamentas prie Ūkio
ministerijos), Finansų ministerija

2000 metų I ketvirtis

remiantis Europos valstybių patirtimi, parengtas naujas
Įmonių bankroto įstatymas leis supaprastinti ir
paspartinti įmonių bankroto procedūras
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20. Sudarant prekybos sutartis su Vidurio
ir Rytų Europos valstybėmis, siekti, kad
abipusiais įsipareigojimais būtų mažinami
importo muitai

Atsakingi vykdytojai
Užsienio reikalų ministerija, Ūkio
ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, kitos
suinteresuotos institucijos

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

1999metų IV ketvirtis –
2000metų IV ketvirtis

7. REMTI KAIMĄ, ŽEMDIRBIUS, YPAČ ŪKININKUS
1. Parengti projektus įstatymų:
1.1. Pašarų

Žemės ūkio ministerija

1999 metų gruodis

bus nustatyti prekinių pašarų gamybos, laikymo,
gabenimo, naudojimo, prekybos ir kokybės kontrolės
teisiniai pagrindai

1.2. Cukraus įstatymo pakeitimo

Žemės ūkio ministerija, Ūkio
ministerija, Teisingumo ministerija,
Europos teisės departamentas

2000 metų kovas

esamą cukrinių runkelių kvotų sistemą, kvotų
paskirstymo mechanizmą pakeis balto cukraus kvotų
sistema, taikoma Europos Sąjungos valstybėse

1.3. Žuvininkystės

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

2000 metų vasaris – kovas Lietuvos Respublikos žuvininkystės teisinės nuostatos
bus suderintos su Europos Sąjungos teise

1.4. Ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo

Žemės ūkio ministerija

2000 metų sausis

numatoma reglamentuoti žemės ūkio rėmimo politikos
sritis bei priemones taip, kad jos atitiktų Europos
Sąjungos stojimo paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
priemones

2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl Kaimo rėmimo
fondo naudojimo krypčių patikslinimo
projektą

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų vasaris

pritaikyti Kaimo rėmimo fondo nuostatus perėjimui
prie tiesioginių išmokų sistemos

3. Parengti projektą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl
9 pasienio veterinarijos–fitosanitarijos
kontrolės postų, atitinkančių Europos
Sąjungos reikalavimus, įrengimo

Valstybinė veterinarijos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Žemės ūkio ministerija, Ūkio
ministerija, Finansų ministerija,
Susisiekimo ministerija

Medininkų – 2000 metų
rugpjūtis, Lavoriškių –
2000 metų gruodis,
Šalčininkų – 2000 metų
gruodis, Kybartų – 2000
metų gruodis

pagal Europos Sąjungos direktyvas įrengti pasienio
veterinarijos–fitosanitarijos postus, kontroliuojančius
Europos Sąjungos rytinę sieną, Lietuvai tapus Europos
Sąjungos nare

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

2000 metų birželis

bus numatytos teisinės, ekonominės ir finansinės
priemonės žvejybos, akvakultūrų ir žuvų perdirbimo

4. Parengti:
4.1. Lietuvos žuvininkystės ūkio
integracijos į Europos Sąjungos ūkį
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

strategijos programą
4.2. palydovinės žvejybos laivų stebėjimo
sistemos diegimo ir kompiuterizuotos žuvų
išteklių naudojimo duomenų bazės sukūrimo
projektą

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
įmonėms integruoti į Europos Sąjungą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

2000 metų gruodis

bus geriau kontroliuojama verslinė žvejyba, įkurta
kompiuterizuota žuvų išteklių naudojimo kontrolė,
atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus

9. TRANSPORTAS, RYŠIAI
Transportas
1. Parengti projektus teisės aktų dėl
Klaipėdos laisvojo uosto statuso

Susisiekimo ministerija

2000 metų
II–III ketvirčiai

Susisiekimo ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

gilinti šiaurinės uosto akvatorijos dalį iki 14 metrų,
įforminus Pasaulio banko paskolą ir parinkus rangovą,
pradėti molų rekonstravimo darbus

2.2. pradėti įrengti kruizinių (keleivinių)
laivų prieplauką

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

prieplauka bus įrengta akcinės bendrovės "Klaipėdos
laivų remontas" nuomojamoje teritorijoje

2.3. pastatyti 140-ąją ir 141-ąją krantines

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

krantinėse bus perkraunamas metalo laužas ir mediena

2.4. rekonstruoti 445 metrus uosto
krantinių

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

rekonstravimo tikslas – pagilinti krantines iki 14
metrų, sudaryti sąlygas naudoti šiuolaikinę krovos
įrangą

2.5. išplėsti ir rekonstruoti uosto vidinių
geležinkelių tinklą

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

bus įrengta 1,5 km naujų geležinkelio ruožų ir
rekonstruota 2 km esamo geležinkelio

Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

bus pradėtas prieplaukos statybos I-asis etapas

Susisiekimo ministerija, Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

toliau modernizuoti Jūrų paieškos ir gelbėjimo
koordinacinio centro įrangą, mokyti reikiamus
specialistus, pradėti naudoti gelbėjimo laivą su oro
pagalve

2. Modernizuoti Klaipėdos valstybinį
jūrų uostą:
2.1. išplėsti įplaukos infrastruktūrą

2.6. statyti žvejybos laivų prieplauką
3. Tobulinti žmonių bei laivų paieškos ir
gelbėjimo jūroje sistemą

4. Parengti dokumentus, kurių reikia
ratifikuojant:
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

4.1. 1992 metų tarptautinę konvenciją dėl
civilinės atsakomybės už taršos nafta
padarytą žalą (CLC 92) ir 1992 metų
tarptautinę konvenciją dėl tarptautinio fondo
kompensuoti taršos nafta padarytai žalai

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

užtikrinti, kad asmenys, patyrę taršos nafta padarytą
žalą, atsiradusią dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių
naftos produktus gabenantiems laivams, gautų deramą
kompensaciją

4.2. 1979 metų tarptautinę jūrų paieškos ir
gelbėjimo konvenciją

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

skatinti tarptautinį bendradarbiavimą vykdant paieškos
ir gelbėjimo jūroje operacijas, užtikrinti Lietuvos
paieškos ir gelbėjimo jūroje sistemos veiklos stabilumą

5.1. tobulinti signalizacijos ir ryšių
sistemas Kaišiadorių–Radviliškio
geležinkelio ruože

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

paskelbti konkursą ir pasirašyti projektavimo,
signalizacijos įrangos tiekimo ir instaliavimo sutartį

5.2. rekonstruoti IX tarptautinio
koridoriaus Klaipėda–Šumskas ir
Kaišiadorys–Kybartai geležinkelio ruožus

Susisiekimo ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

numatoma kapitališkai remontuoti geležinkelio ruožus
pagal suderintą su Europos investicijų banku projekto
įgyvendinimo grafiką

5.3. sumontuoti Lietuvos ir Lenkijos
pasienyje automatinį vagonų aširačių vėžės
pločio keitimo įrenginį ir pradėti jo
bandomąją eksploataciją

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

įrenginys bus naudojamas prekinių ir keleivinių
vagonų su kintamu aširačių vėžės pločiu
eksploataciniams bandymams

6. Tobulinti geležinkelių ir Klaipėdos
uosto infrastruktūros sąveiką

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

parengti uosto pietinės dalies privažiuojamųjų kelių ir
"Draugystės" stoties rekonstravimo pagrindimą,
užbaigti geležinkelių ruožo "Draugystė"-"Smeltė""Bega" kapitalinį remontą, suremontuoti 4 km stočių
kelių, pakeisti 16 iešmų

7. Toliau rekonstruoti Kenos pasienio
postą (stotį)

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė "Lietuvos
geležinkeliai"

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

bus rekonstruojama stoties kelių sistema, tiesiami
inžineriniai tinklai ir komunikacijos, modernizuojami
nuotekų valymo įrenginiai

8. Įgyvendinti Via Baltica projektą

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tiesti naują kelią ir stiprinti esamo kelio dangą – įrengti
papildomą asfaltbetonio sluoksnį (iš viso 96 km)

9. Parengti Kelių eismo įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija, Vidaus
reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

įstatymo paskirtis – sudaryti teisines sąlygas
koordinuoti visų eismo dalyvių veiksmus

5. Toliau modernizuoti geležinkelius:
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

10. Toliau rekonstruoti tarptautinį Vilniaus
oro uostą

Susisiekimo ministerija, Vilniaus oro
uostas

2000 metų IV ketvirtis

pradėti įgyvendinti privažiavimo prie Vilniaus oro
uosto prieigų pagerinimo (Vaitkaus gatvės
rekonstrukcijos ir viaduko virš geležinkelio statybos)
projektą

11. Parengti Civilinės aviacijos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija

2000 metų I ketvirtis

įstatymo paskirtis – sudaryti teisines sąlygas
įgyvendinti civilinės aviacijos valdymo reformą

12. Dalyvauti rengiant daugiašalę sutartį
su Europos Sąjunga dėl Europos bendrosios
aviacijos rinkos įkūrimo, taip pat derybose

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

liberalizuoti oro transporto veiklą – viena iš asocijuotų
valstybių stojimo į Europos Sąjungą sąlygų

Ryšiai
1. Rekonstruoti Sitkūnų radijo stotį

2. Pakeisti 4-ojo televizijos kanalo
siųstuvą Vilniuje į decimetrinį

Susisiekimo ministerija, akcinė
bendrovė Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2000 metų III ketvirtis

įsigyti ir sumontuoti naują trumpųjų bangų siųstuvą ir
anteną

Susisiekimo ministerija, akcinė
bendrovė Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2000 metų III ketvirtis

įsigyti ir sumontuoti naują decimetrinių (UHF) bangų
siųstuvą ir anteną

9. SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS
Socialinės apsaugos sistemos tobulinimas
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Socialinės apsaugos pagrindų

1.2. Valstybinių pensijų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos santykių pagrindus, apibūdinti
gyventojų teisę į socialinę apsaugą ir pareigas jos
atžvilgiu, reglamentuoti socialinės apsaugos sistemos
struktūrą, jos finansavimo ir administravimo principus,
taip pat nustatyti pagrindinius socialinės apsaugos
išmokų atskaitos rodiklius, jų tvirtinimo ir
indeksavimo principus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

numatoma, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
pensijos politiniams kaliniams ir tremtiniams bus
mokamos priklausomai nuo jų kalėjimo ir tremties
sąlygų bei trukmės
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2. Inicijuoti ir sudaryti dvišales ar
daugiašales socialinės apsaugos bei abipusio
piliečių įdarbinimo sutartis su Europos
Sąjungos, Baltijos bei kitomis valstybėmis,
pirmiausia su tomis, kur didelė gyventojų
migracija arba kuriose daugiausia galimybių
įsidarbinti Lietuvos Respublikos piliečiams

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis 2000 metų IV ketvirtis

siekiama bendradarbiauti su Europos Sąjunga, Šiaurės
Tarybos, kaimyninėmis Baltijos bei kitomis šalimis
socialinėje srityje sudarant palankias laisvos darbo
jėgos migracijos sąlygas

3. Pateikti ratifikuoti Europos socialinę
chartiją

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

siekiama sukurti bendrą socialinę erdvę ir laisvos
darbuotojų migracijos sąlygas

Socialinis draudimas
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Socialinio draudimo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama reformuoti socialinio draudimo sistemą
atsižvelgiant į rinkos ekonomiką turinčių šalių patirtį
bei naujas Lietuvos politines, ekonomines ir socialines
sąlygas, nustatyti atskirų socialinio draudimo rūšių
finansavimo šaltinius

1.2. Nedarbo draudimo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

numatoma nustatyti pajamų, netektų praradus darbą,
kompensavimo draudimo principu tvarką, nustatyti
draudimo nuo nedarbo įmokų ir išmokų dydžius, jų
skaičiavimo bei mokėjimo tvarką

1.3. Valstybės tarnautojų pensijų

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

pagal Valstybės tarnybos įstatymą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama subalansuoti Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetą parengus Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo, Civilinio proceso kodekso,
Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Laikinojo
atsiskaitymo įstatymo, Biudžetinės sandaros įstatymo,
Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų pataisų
projektus

2. Parengti projektus teisės aktų,
leisiančių pagerinti įmokų į Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetą surinkimą
bei surinkimo kontrolę
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3. Parengti poįstatyminius teisės aktus,
reglamentuojančius pensijų fondų veiklą

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Finansų ministerija, Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
komisija, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2000 metų I ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
parengti teisės aktus, kurių reikia Pensijų fondų
įstatymui įgyvendinti

Parama šeimai
1. Įvertinti socialinės paramos šeimoms,
auginančioms vaikus, ekonominį efektyvumą,
numatyti šios paramos plėtojimo kryptis bei
prioritetus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

atliekama paramos šeimoms, auginančioms vaikus,
veikiančios sistemos analizė; įvertinamas sistemos
efektyvumas ir parengiamos jos plėtojimo programinės
kryptys, nustatomi prioritetai

2. Parengti Piniginės socialinės paramos,
teikiamos pajamų ir turto įvertinimo principu,
įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama, kad visa socialinė parama, teikiama pajamų
ir turto įvertinimo principu – socialinė pašalpa, būsto
išlaikymo išlaidų kompensacija ir vienkartinės
materialinės paramos pašalpos, – būtų reglamentuota
vienu įstatymu

3. Parengti pasiūlymus dėl Socialinės
pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų
pakeitimo bei papildymo

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarka
tobulinama atsižvelgiant į kintančias gyvenimo sąlygas
bei derinant su kita įstatymų numatyta socialine
parama

Socialinės paslaugos
1. Parengti stacionarių socialinių
paslaugų įstaigų veiklos organizavimo
normatyvus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų III ketvirtis

2. Patikslinti ir papildyti Socialinių
paslaugų katalogą

Socialinės apsaugos ir darbo
2000 metų II ketvirtis
ministerija, Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

siekiama atnaujinti esamą katalogą ir suklasifikuoti
Lietuvoje teikiamas socialines paslaugas pagal
paslaugų rūšis, įsteigtų naujų įstaigų ir klientų tipus

3. Parengti savivaldybių socialinės
paramos skyrių socialinių darbuotojų darbo
normatyvus ir pareigybių sąrašą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

siekiama suvienodinti savivaldybių socialinės paramos
skyrių darbuotojų pareigybes, nustatyti vienodus
darbo normatyvus, leisiančius analizuoti savivaldybių
veiklą ir įvertinti socialinių darbuotojų darbą

2000 metų I ketvirtis

parengti normatyvai reglamentuotų bazines ir
papildomas socialines paslaugas bei diferencijuotų
apmokėjimą už šių paslaugų teikimą stacionariose
globos įstaigose
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

4. Sukurti socialinių darbuotojų duomenų
bazę ir atestuoti socialinius darbuotojus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, apskričių viršininkai

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

socialiniams darbuotojams suteikti kvalifikacines
kategorijas atestavimo pagrindu, o darbuotojams
praktikams, neturintiems profesinio parengimo,
organizuoti keturių modulių mokymo kursus

5. Parengti narkologinių ligonių
integracijos į visuomenę koncepciją pagal
Narkologinės priežiūros įstatymą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

numatoma nustatyti narkologinių ligonių integracijos į
visuomenę principus ir sistemą

6. Nustatyti Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių nuo
1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir
po to buvusių įvykių asmenų teisinio statuso
pripažinimo ir pažymėjimų išdavimo jiems
tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, vietos savivaldos
institucijos

2000 metų I ketvirtis

numatoma nustatyti teisinio statuso pripažinimo tvarką,
pažymėjimų formą ir jų išdavimo tvarką, pagaminti
pažymėjimus

Invalidų socialinė integracija
1. Parengti ilgalaikio ir pastovaus
darbingumo netekimo (invalidumo)
nustatymo tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama tobulinti invalidumo nustatymo kriterijus ir
tvarką

2. Parengti Valstybinės medicininės
socialinės ekspertizės komisijos naujų
nuostatų projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama tobulinti nurodytosios komisijos veiklą, didinti
jos darbo efektyvumą

3. Parengti gyventojų aprūpinimo
ortopedijos technika tvarkos projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama geriau aprūpinti gyventojus ortopedijos
technika

4. Parengti gyventojų aprūpinimo
kompensacine technika tvarkos projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

siekiama reformuoti gyventojų aprūpinimo
kompensacine technika tvarką, geriau aprūpinti šia
technika gyventojus

Vaikų teisių apsauga
1. Įsteigti Įvaikinimo tarnybą prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vaikų teisių apsaugos
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos

2000 metų I ketvirtis

pagal 1993 metų Hagos konvenciją dėl vaikų apsaugos
ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje šią
konvenciją ratifikavusios šalys turi įsteigti
savarankišką ir nepriklausomą centrinę instituciją,
atsakingą už tarptautinį įvaikinimą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2. Parengti Įvaikinimo apskaitos Lietuvos
Respublikoje tvarkos pakeitimo ir papildymo
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Užsienio reikalų
ministerija

2000 metų II ketvirtis

numatoma nurodytąją tvarką suderinti su 1993 metų
Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir
bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje
reikalavimais

3. Parengti Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencijos 1-ąją periodinę ataskaitą apie
konvencijos vykdymą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vaikų teisių apsaugos
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Vidaus reikalų
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Teisingumo ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Krašto apsaugos
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

pagal nustatytąją tvarką, šaliai ratifikavus JT vaiko
teisių konvenciją, periodiškai, kas 5 metai, privaloma
teikti ataskaitas apie konvencijos įgyvendinimą

Migracijos procesų reguliavimas
1. Įgyvendinti priemones, numatytas
Tremtinių ir politinių kalinių bei jų šeimų
grįžimo į Tėvynę programoje

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

aprūpinti grįžtančiuosius į Tėvynę būstu valstybės
lėšomis, teikti kitokią valstybės paramą, kad jie
lengviau integruotųsi į Lietuvos gyvenimą

2. Parengti Pabėgėlių socialinės
integracijos tvarkos pakeitimo ir papildymo
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, tarpžinybinė darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

siekiama suderinti šį dokumentą su Lietuvos
Respublikos įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės
padėties” nuostatomis, susijusiomis su leidimu
užsieniečiams laikinai apsigyventi Lietuvos
Respublikoje dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių

Gyventojų užimtumas ir darbo rinka
1. Parengti ir pradėti įgyvendinti
priemones užimtumo politikai aktyvinti,
stiprinti darbo rinkos politikos integralumą,
didinti darbo rinkos institucijų veiklos
efektyvumą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

priemonių tikslas – tobulinti aktyvios darbo rinkos
politikos priemones, gerinti jų finansavimą, didinti
užimtumo politikos integralumą, racionalizuoti ir
decentralizuoti darbo rinkos institucijų valdymą ir
finansavimą, didinti jų veiklos lankstumą bei atvirumą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2. Parengti ilgalaikę valstybinę darbo
vietų kūrimo skatinimo programą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, 2000 metų II ketvirtis
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija,Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

sudaryti ekonominių ir finansinių paskatų sistemą,
skatinančią darbo vietų kūrimą ir savarankišką
užimtumą

3. Parengti grupės darbuotojų atleidimo ir
jo prevencijos tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama reglamentuoti grupės darbuotojų atleidimo
prevencinių priemonių rengimo ir įgyvendinimo
procedūrą

4. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintas jaunimo profesinio
orientavimo ir integravimo į darbo rinką
priemones

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis 2000 metų IV ketvirtis

siekiama užtikrinti jaunimo profesinį orientavimą ir
integravimą į darbo rinką

5. Parengti projektus teisės aktų,
leisiančių skatinti legalų darbą, gerinti
nelegalaus darbo prevenciją ir kontrolę,
didinti darbdavių ir dirbančiųjų atsakomybę

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

numatoma patikslinti nelegalaus darbo sąvoką,
sugriežtinti atsakomybę už šiurkščius darbo įstatymų
pažeidimus ir nelegalaus darbo naudojimą parengus
Darbo sutarties įstatymo, Valstybinės darbo
inspekcijos įstatymo, Baudžiamojo kodekso,
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų
projektus

6. Parengti teisės aktų projektus lygioms
galimybėms darbo rinkoje užtikrinti

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

pagrindiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
gyventojų įsidarbinimą, darbo santykius bei darbo
sąlygas, panaikinti vyrų ir moterų lygybės principui
prieštaraujančias nuostatas

Darbo santykiai ir socialinė partnerystė
1. Parengti Darbo kodekso projektą

2. Parengti Kolektyvinių susitarimų ir
sutarčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų III ketvirtis

tikslas – užtikrinti galiojančių darbo teisės aktų dermę,
jų atitikimą ES teisės aktus bei TDO konvencijas,
panaikinti spragas, esančias darbo įstatymuose

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama geriau reglamentuoti Lietuvos Respublikos
trišalės tarybos ir kitų trišalių struktūrų veiklą;
patikslinti darbdavių bei profesinių sąjungų
organizacijų dvišalių kolektyvinių susitarimų objektus
ir turinį, skatinti šių organizacijų kūrimąsi
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3. Parengti darbo teisės aktų projektus,
leisiančius palengvinti verslo sąlygas, gerinti
darbdavių ir darbuotojų prisitaikymą prie
verslo sąlygų

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
numatoma parengti Darbo sutarties ir Darbo
apmokėjimo įstatymų bei kitų teisės aktų pataisų
projektus, peržiūrėti pensininkų atleidimo iš darbo
sąlygas (“Principiniai sprendimai – 2000”)

Darbo sąlygos
Parengti naujus ir suderinti galiojančius
saugos ir sveikatos darbe teisės aktus su
Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais
minimalius reikalavimus, bei parengti
svarbiausius saugos ir sveikatos darbe teisės
aktus, susijusius su laisvu prekių judėjimu, ir
tuo pagrindu gerinti darbuotojų darbo sąlygas

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Darbo apmokėjimo sistema
1. Parengti Garantinio fondo įstatymo
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama užtikrinti tam tikro dydžio išmokas
bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams
tenkinant reikalavimus, susijusius su darbo santykiais,
kai bankroto atveju darbdavys negali visiškai atsiskaityti
su darbuotojais

2. Parengti Delspinigių nustatymo už
išmokų, susijusių su darbo santykiais,
pavėluotą mokėjimą, įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

bus patikslintas delspinigių už pavėluotai išmokėtą
darbo užmokestį arba kitas su darbo santykiais
susijusiais išmokas dydis

10. SVEIKATOS APSAUGA
Sveikatos priežiūros valdymas
1. Pakeisti ir papildyti medicinos normas:
1.1. “Sveikatos priežiūros įstaigų
akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis.
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės”;
1.2. “Bendrosios praktikos gydytojas.
Teisės, pareigos kompetencija, atsakomybė”

Sveikatos apsaugos ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis
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2. Formuoti efektyviai veikiančią
valstybės, apskričių ir savivaldybių
visuomenės sveikatos įstaigų sistemą

Atsakingi vykdytojai
Sveikatos apsaugos ministerija

Įgyvendinimo data
2000 metų
I–IV ketvirčiai

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
siekiama formuoti efektyviai veikiančią visuomenės
sveikatos įstaigų sistemą savivaldybių, apskričių ir
valstybės lygmeniu

Sveikatos sistemos finansavimas
Parengti teisės aktų dėl sveikatos
priežiūros įstaigų finansavimo tobulinimo
projektus

Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa

2000 metų IV ketvirtis

tobulinti antrinio ir tretinio lygio stacionarinių
sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų apmokėjimo
principus.
Siekiama asmens sveikatos paslaugas padaryti
prieinamesnes, racionaliau naudoti Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, gerinti
nukentėjusiems nuo okupacijų asmenims ir
pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyviams
vaistų ir protezų įsigijimo išlaidų kompensavimo
sistemą, taip pat jų aptarnavimą sveikatos priežiūros
įstaigose

Farmacinė veikla
1. Parengti Nacionalinę vaistų politikos
programą

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama plėtoti farmacijos pramonę, didinti Lietuvoje
pagamintų vaistų dalį tarp visų vartojamų vaistų

2. Parengti Farmacinės veiklos įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama reglamentuoti didmeninės ir mažmeninės
prekybos vaistais, vaistų gamybos ir kainodaros
ypatumus

3. Parengti kompensuojamųjų vaistų
pagal tris kompensavimo lygius sąrašus

Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa

2000 metų I ketvirtis

siekiama įvesti tris kompensavimo lygius – 100, 80 ir
50 procentų

Visuomenės sveikatos priežiūra
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Nuodingųjų medžiagų kontrolės

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama nustatyti nuodingųjų medžiagų kontrolės
visais jų tiekimo Lietuvos rinkai ir naudojimo etapais
sistemą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

1.2. Maisto

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Valstybinė veterinarijos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų I ketvirtis

siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas dėl
maisto saugos nuo gamybos iki vartojimo

1.3. Visuomenės sveikatos priežiūros

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Aplinkos ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros
teisinius pagrindus, valdymo sistemą, finansavimo
ypatumus bei specialistų profesinio tobulinimosi
pagrindus

Sveikatos apsaugos ministerija,
Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama reglamentuoti biomedicininių tyrimų etikos
reikalavimus ir principus, leidimų vykdyti
biomedicininius tyrimus išdavimo tvarką,
biomedicininių tyrimų vykdymo kontrolės tvarką bei
atsakomybę

Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

1999 metų IV ketvirtis

2.2. Traumatizmo profilaktikos programą

Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

1999 metų IV ketvirtis

2.3. Psichinių ligų profilaktikos programą

Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

1999 metų IV ketvirtis

3.1. AIDS profilaktikos ir kontrolės

Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

2000 metų I–IV ketvirčiai

3.2. Burnos sveikatos

Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

2000 metų I–IV ketvirčiai

1.4. Biomedicininių tyrimų etikos
įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo 55
straipsnio 1 dalies pakeitimo

2. Parengti sveikatos programas:
2.1. Lytiniu keliu plintančių ligų
profilaktikos programą

3. Tęsti patvirtintų sveikatos programų
įgyvendinimą:
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4. Parengti bendrojo alkoholio
suvartojimo mažinimo rodiklių programą

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Žemės ūkio
ministerija,Valstybinė tabako ir
alkoholio kontrolės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
siekiama gauti siūlymus ir išvadas dėl alkoholio
bendrojo suvartojimo mažinimo rodiklių bei numatyti
priemones alkoholinių gėrimų vartojimui mažinti

11. KULTŪRA
Kultūros ministerija, Teisingumo
ministerija, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija,
Finansų ministerija

2000 III ketvirtis

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 II ketvirtis

3. Parengti kino gamybos kreditavimo
tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 II ketvirtis

4. Parengti autorinio atlyginimo už
perduotą autorių išimtinę teisę teikti panaudai
knygas ir kitus leidinius bibliotekose
išmokėjimo tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 III ketvirtis

priemonė skirta Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo 16 straipsnio 3 daliai įgyvendinti

5. Parengti atlyginimo už kūrinių
atgaminimą reprografijos būdu
(fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje)
išmokėjimo tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 III ketvirtis

priemonė skirta Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo 23 straipsnio 4 daliai įgyvendinti

6. Parengti Pasaulio intelektinės
nuosavybės organizacijos 1996 metų autorių
teisių apsaugos sutarties ratifikavimo
dokumentus

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 I ketvirtis

Nacionalinės Acquis derinimo priemonė

7. Parengti Pasaulio intelektinės
nuosavybės organizacijos atlikimo ir
fonogramų apsaugos sutarties ratifikavimo
dokumentus

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 I ketvirtis

Nacionalinės Acquis derinimo priemonė

1. Parengti Teatrų ir koncertinių
organizacijų įstatymą

2. Parengti Kino įstatymą

nustatoma teatrų ir koncertinių organizacijų sistema,
veiklos principai, valdymas, kūrybinių darbuotojų
darbo teisiniai santykiai; teatrų ir koncertinių
organizacijų darbo sąlygos ir darbo apmokėjimo tvarka
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

8. Parengti autorių licencinių sutarčių dėl
audiovizualinių kūrinių bei fonogramų
platinimo registravimo tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 III ketvirtis

tarptautinių Ženevos ir Berno konvencijų nuostatų
įgyvendinimas

9. Pakeisti Valstybės paramos
menininkams skyrimo tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 II ketvirtis

atsižvelgiant į kūrybinės veiklos pobūdį, nustatyti
atitinkamas valstybės ir Kultūros ministerijos paramos
menininkams rūšis, pirmenybę teikti kūrybinių
projektų įgyvendinimui

10. Parengti Lietuvos kultūros sklaidos
užsienio šalyse koncepciją ir pradėti ją
įgyvendinti

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija

2000 II ketvirtis

koncepcija apibrėžia svarbiausius Lietuvos kultūros
sklaidos užsienyje būdus, priemones, prioritetus,
atsakingas institucijas

11. Pasirašyti tarpvyriausybines Lietuvos
ir Rusijos Federacijos, Lietuvos ir
Portugalijos bendradarbiavimo kultūros,
švietimo ir mokslo srityse sutartis

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 I-IV ketvirtis

vykdyti sutartyse ir jų prieduose (protokoluose)
numatytus kultūros mainus

12. Pasirašyti tarpvyriausybinę Lietuvos ir
Italijos bendradarbiavimo kultūros, švietimo
ir mokslo srityse programą

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija

2000 II ketvirtis

13. Pasirašyti tarpvyriausybinę Lietuvos ir
Ispanijos bendradarbiavimo kultūros,
švietimo ir mokslo srityse 2000-2003 metų
programą

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija

2000 III ketvirtis

14. Pasirašyti tarpvyriausybinę Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimo paveldo apsaugos
srityje sutartį

Kultūros ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 III ketvirtis

numatyti abiejų šalių įsipareigojimus ir veiklą kultūros
paveldo apsaugos srityje

15. Įsteigti Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerija, Finansų
Vyriausybės įgaliotinio instituciją Lietuvos
ministerija, Ūkio ministerija
kultūros vertybių (kultūros paveldo) užsienyje
paieškų ir susigrąžinimo klausimams spręsti

2000 III ketvirtis

įkurti instituciją, koordinuojančią valstybinių tarnybų
veiklą susigrąžinant neteisėtai išvežtas į užsienį
kultūros vertybes; toliau ieškoti nacionalinio kultūros
paveldo, jį apsaugoti ir populiarinti užsienio šalyse
(Baltarusija, Lenkija, Vokietija, JAV, Kaliningrado
sritis ir kt.)

16. Dalyvauti Europos Sąjungos
programoje “Kultūra – 2000” ir Europos
Tarybos kultūros programose

2000 metų I –IV
ketvirčiai

rengti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos meno ir
kultūros paveldo programas

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

17. Parengti Nacionalinę bibliotekų
modernizavimo programą

Kultūros ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, savivaldybės

2000 III ketvirtis

programa apims šalies bibliotekų įrangos
modernizavimą, funkcijų išplėtimą, bibliotekinių ir
informacinių procesų kompiuterizavimą (programos
LIBIS tęsimas)

18. Parengti naują Tautinių mažumų
įstatymo projektą

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

įstatymas priimtas 1989 m. lapkričio 23 d., jo
galiojimas laikinai pratęstas iki 2000 m. sausio 1 d.

19. Parengti romų (čigonų) integracijos
programą

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

čigonų tautinė mažuma turi specifinių problemų, kurių
kitos tautinės mažumos Lietuvoje nepatiria. Jie neturi
darbo, nuolatinių, garantuotų gyvenimo lėšų

20. Mikrofilmuoti Valstybinio archyvų
fondo Ypatingosios dalies ir kitus archyvinius
dokumentus, siekiant užtikrinti jų išsaugojimą

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

daugelis buvusio SSRS KGB LTSR padalinio bei kitų
dokumentų, saugomų valstybiniuose archyvuose, yra
labai blogos būklės ir vienintelis būdas užtikrinti jų
fizinį išsaugojimą – mikrofilmuoti. Tai sudarys sąlygas
atlikti rezistencinės kovos ir tremties tyrimus bei
užtikrins dokumentų apsaugą

21. Organizuoti lituanistinių archyvų,
esančių už Lietuvos ribų, paiešką ir kaupimą

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Vyriausybės programa numato siekti grąžinti užsienyje
esančias kultūros vertybes. Už Lietuvos ribų yra
sukaupti vertingi išeivijos archyviniai dokumentai,
užsienio saugyklose taip pat yra saugomi lituanistinių
dokumentų kompleksai. Pagal Archyvų įstatymo 19
straipsnį juos susigrąžinti ar įsigyti kopijas yra
valstybės uždavinys

Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kartu su
ministerijomis, apskričių,
savivaldybių ir visuomeninėmis
sporto organizacijomis

2000 metų II ketvirtis

sporto visuomenė suformuluoja arba patikslina kūno
kultūros ir sporto plėtojimo strategines nuostatas
praktinės veiklos programoms

22. Surengti III Lietuvos sporto kongresą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

23. Programa "Sportas visiems":
1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

siekti, kad renginiuose dalyvautų kuo daugiau
besimokančiojo jaunimo, darbuotojų, sporto veteranų,
pagyvenusių, neįgalių žmonių

23.1. drauge su visuomeninėmis,
valstybinėmis sporto bei kitomis
organizacijomis vykdyti sveikatinimo, sporto
renginius, festivalius, šventes, žaidynes
įvairaus amžiaus ir fizinės galios žmonėms

Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
asociacija "Sportas visiems",
Lietuvos parolimpinis komitetas,
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

23.2. neįgalių žmonių integracija į
visuomenę kūno kultūros ir sporto srityje,
parolimpinės žaidynės Sidnėjuje

1999 metų IV ketvirtis Kūno kultūros ir sporto
2000 metų IV ketvirtis
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Sporto
šakų asociacijos, federacijos ir
sąjungos, Lietuvos parolimpinis
komitetas, Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas

sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms dalyvauti visuose
sveikatinimo bei sporto renginiuose, tinkamai atstovauti
Lietuvai parolimpinėse žaidynėse

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų III ketvirtis

tikslinti ir vykdyti pasirengimo planus, užtikrinti
mokslinį medicininį bei materialinį techninį aprūpinimą

24. Programa "Sidnėjus-2000"

25. Tobulinti sportininkų rengimo
metodiką, organizavimą ir varžybų sistemą,
specialistų kvalifikacijos kėlimą, atestavimą,
licencijavimą ir darbo apmokėjimą

Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
tautinis olimpinis komitetas, Finansų
ministerija, sporto šakų asociacijos,
federacijos ir sąjungos, apskričių bei
savivaldybių sporto organizacijos

Kūno kultūros ir sporto
1999 metų IV ketvirtis –
departamentas prie Lietuvos
2000 metų IV ketvirtis
Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir
mokslo ministerija, Finansų
ministerija

parengti, patvirtinti ir įgyvendinti naujus sporto
mokyklų nuostatus, parengti ir patvirtinti naujas
sportininkų kvalifikacines kategorijas, kelti trenerių
kvalifikaciją, tobulinti atestavimo ir licencijavimo bei
darbo apmokėjimo tvarką kaip vieną sistemą, ne tik
reglamentuojančią apmokėjimą, bet ir skatinančią
geriau dirbti

12. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS
1. Parengti patriotinio moksleivių
ugdymo programą

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – sukurti ir įgyvendinti nacionalinę, įvairius
institucinius ir edukacinius lygmenis apimančią
patriotinio ugdymo sistemą, rengiančią moksleivius
aktyviam tautiniam ir pilietiniam gyvenimui
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2. Parengti socialiai remtinų šeimų vaikų
maitinimo ugdymo įstaigose tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – sudaryti galimybes socialiai remtinų šeimų
vaikams maitintis mokykloje

3. Įvesti mokyklose socialinių pedagogų
etatus

Švietimo ir mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – tenkinti mokyklinės bendruomenės poreikius,
padėti spręsti vaikų socialines ir psichologines
problemas, užkirsti kelią neigiamam socialinės
aplinkos poveikiui

4. Parengti kaimo mokyklų aprūpinimo
transporto priemonėmis programą
“Geltonasis autobusas”

Švietimo ir mokslo ministerija,
Susisiekimo ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – įgyvendinant mokyklų sistemos pertvarkymo
planą, perspektyvias kaimo mokyklas aprūpinti
transporto priemonėmis, kad mokiniams būtų lengviau
atvykti į mokyklą

5. Parengti profesinių ir žemės ūkio
mokyklų optimizavimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Žemės ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – įvertinti profesinių ir žemės ūkio mokyklų
veiklos tikslingumą, išspręsti žemės ūkio mokyklų
pavaldumo klausimą

6. Parengti valstybės finansuojamų
vadovėlių leidybos ir aprūpinimo jais tvarką

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų II ketvirtis

tikslas – reglamentuoti valstybės finansuojamų
vadovėlių leidybą ir aprūpinimą jais

7. Įdiegti profilinį vidurinį mokymą

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų III ketvirtis

tikslas – sudaryti galimybes 11-12 klasių moksleiviams
pasirinkti jų poreikius atitinkančią ugdymosi kryptį
mažinant mokymosi krūvį

8. Parengti ilgalaikę Lietuvos švietimo
plėtotės strategiją

Respublikos Prezidento dekretu
sudaryta darbo grupė, Švietimo ir
mokslo ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – parengti ilgalaikį Lietuvos švietimo, studijų ir
mokslo plėtojimo planą

9. Parengti šalies vaikų užimtumo
programą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – spręsti vaikų užimtumo problemas: atitraukti
juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, tenkinti jų
saviraiškos poreikius

10. Parengti ir pradėti įgyvendinti kolegijų
(neuniversitetinių aukštųjų mokyklų)
steigimo bandomąjį projektą

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – reaguojant į rinkos poreikius ir derinantis prie
Europos Sąjungos valstybių sistemos, įkurti
neuniversitetinio aukštojo mokslo sektorių
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

11. Parengti Lietuvos aukštojo mokslo
plėtros 2001 – 2005 metų planą

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos kartu
su aukštosiomis mokyklomis ir
Lietuvos mokslo taryba

2000 metų III ketvirtis

tikslas – aukštojo mokslo plėtros plane numatyti
aukštojo mokslo plėtros tendencijas bei visuomenės
reikmėms būtinus mokslo ir studijų sistemos pokyčius

12. Parengti Lietuvos mokslo ir
technologijų Baltosios knygos projektą

Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko 1999 m. gegužės 14 d.
potvarkiu Nr. 109 sudaryta darbo
grupė

2000 metų III ketvirtis

tikslas – atsižvelgiant į šalies ūkio reikmes, parengti
Lietuvos mokslo ir mokslui imlių technologijų plėtros
koncepciją

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – patikslinti esamus nuostatus, nustatyti
neuniversitetinio aukštojo mokslo, studijų programų ir
institucijų reikalavimus

14. Patikslinti valstybinių aukštųjų
mokyklų ir mokslo institutų mokslo
darbuotojų bei pedagogų kvalifikacinius
reikalavimus, konkursų ir atestacijos tvarką

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų III ketvirtis

tikslas – tikslinti mokslo ir studijų institucijų
pareigybių sąrašą; nustatyti minimalius kvalifikacinius
reikalavimus, konkursų ir atestacijos tvarką

15. Parengti užsienio lietuvių
bendruomenių kultūros ir švietimo rėmimo
2001-2005 metų programą

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų III ketvirtis

tikslas – remti užsienio lietuvių bendruomenes, padėti
joms išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, identitetą,
skatinti jas formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį

13. Patikslinti Aukštojo mokslo nuostatus

13. VIEŠOJO (VALSTYBINIO) VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO BEI SAVIVALDOS REFORMA. INFORMATIKA
Valstybės valdymo institucijų veiklos tobulinimas
1. Plėsti ir naudoti Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų,
gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės
registrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

teikti suinteresuotoms institucijoms ir asmenims
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių
vienetų (apskričių, savivaldybių), gyvenamųjų vietovių
(miestų, miestelių, kaimų), gatvių (gatvių, prospektų,
alėjų, skersgatvių ir kt.) duomenis

2. Įdiegti Lietuvos Respublikos
topografijų registrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinis
patentų biuras

2000 metų IV ketvirtis

įgyvendinti Puslaidininkinių gaminių topografijų
teisinės apsaugos įstatymą

3. Įdiegti kompiuterinį Lietuvos
Respublikos firmų vardų registrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinis
patentų biuras

2000 metų IV ketvirtis

vykdant Firmų vardų įstatymą, parengti ir įdiegti firmų
vardų registro kompiuterinę programą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

4. Parengti Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

suderinti duomenų apsaugos teisinę bazę su Europos
Sąjungos teise

5. Kurti asmens duomenų valdytojų
registravimo kompiuterizuotą informacinę
sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

įgyvendinti asmens duomenų teisinę bazę

6. Prisijungti prie 1981 m. sausio 26 d.
Konvencijos dėl asmenų apsaugos, kai
asmens duomenys apdorojami automatiniu
būdu

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų II ketvirtis

parengti teisės aktus, kurių reikia Konvencijai ETS 108
pasirašyti ir ratifikuoti

7. Parengti duomenų apsaugos plėtojimo
programą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija

2000 metų
III–IV ketvirčiai

sukurti duomenų apsaugos vertinimo sistemą, pakeisti
arba reorganizuoti esamų institucijų funkcijas, plėtoti
techninę ir metodologinę bazę

8. Parengti trijų ministerijų strateginius
planus remiantis Kanados projekto strateginio
planavimo metodika

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Teisingumo
ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų IV ketvirtis

įtvirtinti strateginį planavimą, kuris leistų įvertinti, ar
ministerijų veiklos programos ir funkcijos atitinka
Lietuvos Respublikos teisės aktuose suformuluotus
tikslus ir uždavinius, ar racionaliai ir efektyviai
naudojami paskirti ištekliai

9. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo
numatytus teisės aktus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis2000 metų IV ketvirtis

įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymą

10. Pertvarkyti Valdininkų registrą į
Valstybės tarnautojų registrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymą

11. Įsteigti valstybės tarnybos
administravimo įstaigą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymą

12. Parengti valstybės tarnautojų įvadinio
mokymo programas ir mokyti tarnautojus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Viešojo
administravimo institutas

2000 metų IV ketvirtis

įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymą

13. Reglamentuoti dokumentavimo tvarką
viešojo administravimo srityje

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų III ketvirtis

vykdant viešojo administravimo reformą priimti nauji
įstatymai, kiti teisės aktai ir naudojamos informacinės
technologijos, todėl reikia parengti naujus teisės aktus,
reglamentuojančius dokumentų rengimą ir jų tvarkymą
viešojo administravimo procese
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14. Reglamentuoti ilgalaikį dokumentų
saugojimą elektroniniuose formatuose

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

šiuo metu įvairiuose elektroniniuose formatuose
sukaupti valstybės registrų duomenys, bet nėra jokio
teisės akto, nustatančio jų ilgalaikio saugojimo tvarką,
todėl numatoma parengti atitinkamus teisės aktus

15. Tobulinti juridinių asmenų statistikos
registrą; atlikti įmonių ir jų filialų surašymą

Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

atsižvelgiant į Europos Sąjungos rekomendaciją, atlikti
įmonių ir jų filialų surašymą. Jo pagrindu diegti naujus
duomenų rengimo būdus, plėsti sugrupuotos
informacijos teikimo naudotojams apimtį ir formas

16. Tobulinti nacionalines sąskaitas,
adaptuoti bendrojo vidaus produkto (BVP)
įvertinimo pagal regionus metodiką Lietuvos
Respublikos sąlygomis

Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

atlikti bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimus,
rengti kitus statistikos duomenis pagal regionus

17. Atlikti 2001 metų visuotinio gyventojų
ir būstų surašymo parengiamuosius darbus

Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
ministerijos, kitos valstybinės
institucijos, surašymo komisijos,
kaip numatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d.
nutarime Nr. 859

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Teritorinių valdymo struktūrų pertvarkymas
1. Parengti Apskrities valdymo įstatymo
pakeitimo įstatymą

Valdymo reformų ir savivaldybių 2000 metų III ketvirtis
reikalų ministerija

įgyvendinti priemones, susijusias su teritorinių vienetų
valdymo struktūrų pertvarkymu, įgalinti apskritis tapti
regioninės politikos centrais, gebančiais koordinuoti ir
spręsti vietos bendruomenės ir viešojo (valstybinio)
valdymo interesus, sudaryti teisines sąlygas
savivaldybėms dalyvauti apskričių tarybose
sprendžiamojo balso teise

2. Pagal Apskrities valdymo įstatymo
pakeitimo įstatymą parengti susijusių
įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

pagal naują apskrities valdymo koncepciją parengti su
ja susijusių teisės aktų pataisas

2000 metų IV ketvirtis
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Savivaldos reforma ir tolesnė jos plėtra
1. Parengti Policijos įstatymo pakeitimo
ir papildymo įstatymo ir su juo susijusių kitų
teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija

2000 metų I ketvirtis

nustatyti savivaldybių vaidmenį užtikrinant
visuomenės saugumą, suderinti policijos ir vietos
savivaldos institucijų funkcijas šioje srityje. Į viešosios
tvarkos palaikymą įtraukti vietos gyventojus, skatinti
bendrus teisėsaugos ir visuomenės veiksmus prieš
nusikalstamumą ir girtavimą

2. Parengti teisės aktų projektų rengimo
ir derinimo su savivaldybėmis tvarką

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

padidinti Lietuvos savivaldybių interesų užtikrinimo
garantijas

3. Parengti naują savivaldybių steigimo
2000-2003 metų programą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

suteikti savivaldos teisę vietos bendruomenėms,
pajėgioms vykdyti savivaldos funkcijas

Informatika
1. Parengti Elektroninio dokumento Valdymo reformų ir savivaldybių
(elektroninio parašo) įstatymo projektą
reikalų ministerija

1999 metų IV-ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

2. Parengti informacinės visuomenės
kūrimo Lietuvoje programą, numatančią
informacinės visuomenės kūrimo 1999–2003
metų strategiją

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

ilgalaikė šalies informacijos infrastruktūros plėtojimo
strategija: elektroninio dokumento infrastruktūros
sukūrimas, elektroninės komercijos skatinimas ir
reikiamos teisinės bazės kūrimas, Europos Sąjungos
teisės aktų ir kitų norminių dokumentų, susijusių su
informacijos ir informatikos sritimi, pritaikymas
Lietuvai, lietuvių kalbos diegimas informacijos
technologijose, standartų rengimas ir kt.

3. Sukurti administracines informacines
valdymo sistemas

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis2000 metų IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinės
informacinės sistemos tolesnis diegimas ir plėtra,
informacinės sistemos “Apskritis” diegimas ir plėtra

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
rūmų kompiuterinio bei telekomunikacinio
tinklo modernizavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija

2000 metų
II–IV ketvirčiai

48
Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

5. Įsteigti kompiuterinės technikos
priežiūros ir kontrolės padalinį prie
Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamento
ir specialiosios kompiuterinės technikos
įrangos sertifikavimo padalinį prie
Valstybinio informacinės technologijos
instituto

Vyriausybinių ryšių centras prie
Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamento

2000 metų II ketvirtis

Valstybinis informacinės
technologijos institutas

2000 metų IV ketvirtis

6. Parengti ilgalaikę kompiuterinių
duomenų apsaugos programą

Vyriausybinių ryšių centras prie
Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamento, Valstybinis
informacinės technologijos institutas

2000 metų IV ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

14. STIPRINTI NACIONALINĮ SAUGUMĄ IR KRAŠTO APSAUGĄ
Krašto apsaugos ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,
Teisingumo ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų II ketvirtis

2.2. Karių materialinės atsakomybės

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų I ketvirtis

2.3. Žvalgybos ir kontržvalgybos

Krašto apsaugos ministerija,
Valstybės saugumo departamentas

2000 metų I ketvirtis

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, darbo
grupė

1999 metų IV ketvirtis

1. Atlikti NATO tarptautinių sutarčių bei
kitų teisės aktų dermės su Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
ekspertizę
2. Parengti įstatymų projektus:
2.1. Visuotinės gynybos ir pasipriešinimo
agresijai

2.4. Ginklo panaudojimo krašto apsaugos
institucijose
2.5. Nepaprastosios padėties

numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 143
straipsnyje bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Seimo 1999 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151
“Dėl nacionalinio saugumo sistemos plėtrai reikalingų
įstatymų sąrašo patvirtinimo”
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Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įstatymas turi nustatyti valstybės sienos ir pasienio
teisinius režimus, reglamentuoti pasienio kontrolės
punktų veiklą ir valstybės sienos apsaugos
organizavimą

3. Įgyvendinti NATO narystės veiksmų
programoje numatytas priemones

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999–2008 metų programa, kurios tikslas –
įgyvendinti pagrindines integracijos į NATO
priemones, tam skyrus reikiamas lėšas. Programos
sudedamosios dalys atitinka ilgalaikių saugumo
stiprinimo programų priemones. Programos
sudedamosiose dalyse numatyta kariuomenės struktūrų
pertvarkymas, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų
plėtra, NATO standartų įdiegimas, dermė su NATO
pajėgomis, personalo parengimas dirbti bendrose
struktūrose, dalyvavimas tarptautinėse taikos
operacijose vadovaujant NATO, dalyvavimas PTL ir
IPP programose, planavimo ir peržiūros procese bei
PTL ir “PTL dvasia” pratybose

4. Įgyvendinti kompleksinę personalo
rengimo, ugdymo ir profesinio tobulinimo
programą

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999–2008 metų programa, kurios tikslas –
įdiegti naują karių atrankos, įvertinimo, skyrimo į
pareigas, mokymo ir rotacijos tvarką, išmokyti karius
anglų kalbos pagrindų, būtinų suderinimui su NATO.
Programos sudedamosios dalys yra centralizuoto
pradinio karinio rengimo įgyvendinimas, specialistų
karių rengimas, karininkų mokymas, Lietuvos karo
akademijos mokymo programų reorganizavimas, karių
gyvenimo sąlygų gerinimas ir dorovės stiprinimas

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999–2008 metų programa, kurios tikslas –
sukurti gynybines pajėgas, gebančias apginti valstybės
suverenitetą. Programa apima priemones, stiprinančias
kovinių ir paramos bei aprūpinimo dalinių pajėgumą.
Programoje numatyta sausumos, oro, jūrų, krašto
apsaugos savanorių pajėgų plėtra, vadovavimo,
kontrolės ir ryšių sistemos įdiegimas, infrastruktūros
plėtra, efektyvios ginkluotės ir technikos, atitinkančios
NATO standartus, įsigijimas

5. Stiprinti kariuomenės kovinį pajėgumą
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6. Sukurti aprūpinimo sistemą,
atitinkančią NATO standartus

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999 – 2008 metų programa, kurios tikslas –
sukurti efektyvią kariuomenės logistikos sistemą,
galinčią veikti taikos metu, karo ir krizių atvejais.
Programos sudedamosios dalys apima kariuomenės
aprūpinimą, aprūpinimo dalinių įsteigimą,
sandėliavimo ir tiekimo infrastruktūros tobulinimą

7. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikes
valstybės saugumo stiprinimo programas

valstybės institucijos pagal atskirą
ilgalaikių valstybės saugumo
stiprinimo programų planą

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

vykdyti ilgalaikę nacionalinio saugumo sistemos plėtrą

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999 – 2008 metų programa, kurios tikslas –
įdiegti šaukimo sistemą pagal bendrą Lietuvos ir
Švedijos projektą. Ši sistema leis deramai tvarkyti
jaunuolių apskaitą, parinkti tinkamus tarnybai
jaunuolius, atlikti medicininį patikrinimą, išvengti
šaukimo nesklandumų

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

ilgalaikė 1999 – 2008 metų programa:

8. Reformuoti karinę prievolę

9. Dalyvauti dvišaliuose ir daugiašaliuose tarpvalstybiniuose projektuose

BALTNET – kompleksinės oro erdvės stebėjimo
sistemos sukūrimas ir integravimas į bendrą Vakarų
šalių oro erdvės kontrolės sistemą;
BALTRON – bendro trijų Baltijos valstybių
junginio formavimas ir mokymas (išminavimo
operacijos, laivų įgulų parengimas ir treniravimas);
BALTBAT – Baltijos valstybių taikos palaikymo
batalionas;
LITPOLBAT – Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio
memorandumo dėl jungtinio taikos palaikymo
bataliono įgyvendinimas;
kiti tarptautiniai projektai gynybos srityje.

10. Patvirtinti Nacionalinę krizių valdymo
sistemos koncepciją ir parengti jos
įgyvendinimo priemones

darbo grupė (Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija)

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis
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11. Įsteigti bendrąjį pagalbos centrą
Vilniaus mieste

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija ir Susiekimo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų II ketvirtis

steigiama centralizuota tarnyba Vilniuje su bendru
telefono numeriu, vienijanti policijos, greitosios
pagalbos ir priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Tai
padės operatyviau reaguoti į susidariusias situacijas,
ypač tais atvejais, kai iškilusiai problemai spręsti reikia
kelių tarnybų vienu metu. Investicijos skiriamos 2000
metų II pusmetyje

12. Sukurti monitoringo (komutacijos)
centrą

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas

2000 metų II–
IV ketvirčiai

sukurti detalų monitoringo (komutacijos) centro
projektą ir jį įgyvendinti

13. Plėsti kompiuterinę informacinę
sistemą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento
restruktūrizavimą ir vykdomas funkcijas

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

tirti naujas informacines technologijas, pritaikyti
informacijos apsaugos sistemas Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento poreikiams

14. Parengti įslaptintų dokumentų
raštvedybos organizavimo, saugojimo,
tvarkymo ir apskaitos taisykles

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metų I ketvirtis

Lietuvos Respublikos Seimo priimtame “Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių ir jų
apsaugos įstatyme” numatyta įgalioti Lietuvos
archyvų departamentą prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės parengti šias taisykles

15. APLINKOS APSAUGA
Gerinti aplinkos kokybę
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Cheminių medžiagų ir preparatų

1.2. Mokesčių už aplinkos teršimą
įstatymo papildymo

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įstatymo tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką
nuo cheminių medžiagų ir preparatų kenksmingo
poveikio. Uždaviniai – nustatyti priemones, kurių
būtina laikytis tvarkant chemines medžiagas, įvertinti
cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo,
pakavimo, pranešimų apie naujas chemines medžiagas,
cheminių medžiagų rizikos vertinimo bendrąsias
nuostatas, nustatyti cheminių medžiagų tvarkymo
kontrolę

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

numatyti mokestį už aplinkos teršimą gaminiais, kurie
pasibaigus jų vartojimo laikui tampa atliekomis
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1.3. Atliekų tvarkymo fondo

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

1.4. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo
bei papildymo

Aplinkos ministerija, Ūkio
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

papildyti Atliekų tvarkymo įstatymą nuostatomis,
kurios visiškai atitiktų Europos Sąjungos direktyvas,
reglamentuojančias atliekų tvarkymą

2. Parengti atliekų tvarkymo ir antrinių
žaliavų surinkimo programą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

numatyti plėtojimo kryptis ir tikslus, nustatyti
komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo
priemones iškeltiems tikslams įgyvendinti

3. Organizuoti ir koordinuoti projektinės
dokumentacijos rengimą siekiant gauti
finansinę paramą iš Europos Sąjungos ISPA
bei kitų fondų ir užsienio šalių donorių
vandenvalos ir atliekų tvarkymo objektams
statyti, siekti užtikrinti šių statybų
kofinansavimą valstybės investicijomis

Aplinkos ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Ūkio ministerija,
apskričių viršininkai, savivaldybės

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

spartinti valymo įrenginių statybą, mažinti aplinkos
taršą

Gerinti saugomų teritorijų tvarkymą, retų ir nykstančių rūšių apsaugą
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama suderinti su kitais nuosavybės santykius
saugomuose teritorijose reglamentuojančiais įstatymais
bei Europos Sąjungos atitinkamų teisės aktų
reikalavimais

1.2. Pajūrio juostos

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

siekiama reglamentuoti pajūrio juostos teritorijos
naudojimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti racionalų
gamtos ir rekreacinių išteklių naudojimą ir apsaugą bei
pajūryje gyvenančių žmonių saugumą, sveikatingumą
ir ekonominį gyvybingumą

1.3. Augalų genetinių išteklių

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

siekiama reglamentuoti augalų genetinių išteklių
išsaugojimo, racionalaus naudojimo ir kaupimo
klausimus

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

parengti Asvejos, Gražutės, Labanoro, Neries ir Varnių
regioninių parkų ribų ir jų tvarkymo zonų planus

2. Užbaigti rengti regioninių parkų
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
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3. Parengti šlakių ir ežerinių sykų
gausinimo programą

Atsakingi vykdytojai
Aplinkos ministerija

Įgyvendinimo data
2000 metų III ketvirtis

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)
gausinti nykstančių žuvų rūšių išteklius

Užtikrinti ekosistemų stabilumą
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Žemės gelmių įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

suderinti, reglamentuoti Lietuvos valstybės institucijų
bei juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas tiriant,
naudojant ir saugant žemės gelmes, kaupti ir išsaugoti
lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti

1.2. Genetiškai modifikuotų organizmų

Aplinkos ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Žemės ūkio
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

reglamentuoti genetiškai modifikuotų organizmų
pritaikymą aplinkoje, vykdant Europos Sąjungos
direktyvas (90/219/EEC, 98/81/EEC ir 90/220/EEC)

2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sprendimo projektą dėl miško
sodinimo žemės ūkiui netinkamoje žemėje
paspartinimo

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio
ministerija

2000 metų III ketvirtis

paprastinti žemės ūkiui netinkamos žemės perdavimo
miškų urėdijoms ar nacionaliniams parkams tvarką

3. Tęsti Lietuvos miškų inventorizavimą
atrankos būdu

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

patikslinti duomenis apie Lietuvos miškų išteklius ir
numatyti priemones jiems racionaliai naudoti

4. Tęsti miškingumo didinimo Lietuvos
Respublikoje programą, mišku apsodinti
urėdijoms ir nacionalinių parkų
administracijoms perduotus išnaudotus
karjerus, durpynus, kitas žemės ūkiui
netinkamas žemes

Aplinkos ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

numatoma apsodinti mišku apie 1000 ha žemės ūkiui
netinkamos žemės
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

16. STATYBA IR URBANISTIKA. BUTŲ KOMUNALINIS ŪKIS
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Statybos įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija, Teisingumo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

naujos redakcijos įstatyme detaliai išdėstyti valstybės
reglamentuojamus svarbiausius reikalavimus
statiniams pagal Europos Sąjungos direktyvos 89/106
EEC nuostatas, nustatyti statinio architektūros
reikalavimus, patikslinti statybos proceso dalyvių
pareigas ir teises, statybos draudimo ir statybos
kokybės garantijų reikalavimus, išsamiau reglamentuoti
leidimų statyti (griauti) statinius išdavimo tvarką ir
panašiai

1.2. Statinių priežiūros

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija kartu su Aplinkos
ministerija ir kitomis ministerijomis

2000 metų I ketvirtis

įstatymo projekte nustatyti statinių naudotojų teises ir
pareigas, statinių priežiūros reikalavimus bei šios
srities funkcijų padalijimą tarp statinių naudotojų,
savivaldybių, apskričių ir kitų valstybės institucijų

1.3. Būsto

Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

2000 metų I ketvirtis

vienu įstatymu reglamentuoti svarbiausius būsto
valdymo ir naudojimo santykius. Sureguliuoti
privatizuotų daugiabučių gyvenamųjų namų valdymo,
gyvenamųjų namų statybos bendrijų veiklos,
gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo ir pertvarkymo
santykius, skatinti ūkio subjektus atnaujinti savo
pastatus

Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

įstatymiškai įteisinti atvejus, kada nebūtina rengti
detaliųjų planų arba jie rengiami paprasčiau

1.4. Teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo ir papildymo
2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų
projektus:
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

2.1. rekomendacijų dėl visuomenės
lėšomis finansuojamų statybų statybos rangos
konkursų ir statybos priežiūros

Viešųjų pirkimų tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas numato,
kad viešąjį pirkimą atlieka pačios perkančios
organizacijos, ir nenumato tuo tikslu specialiai steigti
papildomos institucijos, centralizuotai vykdančios
statybos darbų viešuosius pirkimus. Todėl tikslinga
parengti rekomendacijas, kurios padėtų užsakovams
geriau parengti ir vykdyti konkursus, tvarkyti statybos
kontraktą nuo projekto sumanymo iki jo visiško
įgyvendinimo. Rekomendacijose turėtų atsispindėti
viešųjų pirkimų statybos srityje specifika, turėtų būti
numatyta, kada ir kaip pasitelkti konsultacines firmas
statybos rangos konkursams bei kitoms užsakovo
funkcijoms vykdyti, taip pat turėtų būti išdėstyti šių
firmų kvalifikaciniai reikalavimai

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1162 “Dėl
lengvatinių paskolų gyvenamiesiems
namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš
bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems
teisę į valstybės paramą” dalinio pakeitimo“

Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

suderinti lengvatinių paskolų teikimo tvarką su
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18
d. nutarimo Nr. 739 “Dėl būsto paskolų draudimo
bendrovės” reikalavimais. Skatinti gyvenamųjų namų
ir butų statybą gyventojų lėšomis, orientuoti finansų
rinką į gyvenamųjų namų (butų) statybos ilgalaikį
kreditavimą, diferencijuotai taikyti valstybės finansines
lengvatas

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo “Dėl inžinerinės infrastruktūros
bendro naudojimo objektų statybos,
naudojimo ir priežiūros”

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija kartu su kitomis
suinteresuotomis institucijomis

2000 metų I ketvirtis

nutarimo projektas nustatys savivaldybių inžinerinės
infrastruktūros bendrojo naudojimo, objektų statybos
finansavimo, naudojimo, priežiūros tvarką, savininko,
statytojo, naudotojo tarpusavio sutartinius santykius, jų
santykius su atitinkamomis inžinerinių tinklų
įmonėmis bei savivaldybėmis
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos (trumpas priemonės apibūdinimas)

3. Sukurti statybos produktų techninio
įteisinimo sistemą (plečiant statybinių
medžiagų kontrolės sistemą, sertifikuojant
Lietuvoje gaminamas ir įvežamas statybines
medžiagas)

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

statybos produktų techninio įteisinimo sistema yra
atitikties įvertinimo sistemos, numatytos Europos
Sąjungos Statybos produktų direktyvoje 89/106, dalis.
Ši sistema naudojama tik statybos produktams, kai
nėra Europos arba nacionalinio standarto (ir jo
neįmanoma per trumpą laiką parengti), kai statybos
gaminys yra kelių produktų sistema ir turi tik jam
būdingas individualias savybes, ar kitais atvejais

4. Patikslinti galiojančius norminius
dokumentus statybos verslo įmonėms –
numatyti, kad šios įmonės turėtų nustatytąja
tvarka įregistruotas taisykles, nustatančias
būdus, kaip įgyvendinti statybos techninių
reikalavimų reglamentų nuostatas, ir panašiai

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

sugriežtinti reikalavimus statybos verslo įmonėms,
nustatytąja tvarka atliekančioms ir pageidaujančioms
atlikti statinio projekto ir statinių ekspertizę

_____________________

