LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
1996 m. kovo 28 d. Nr. 394
Vilnius
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
veiksmų ir krypčių
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a :
1. Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo veiksmams ir kryptims (pridedama).
2. Pavesti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms
institucijoms:
2.1. imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įvykdytos šiame
nutarime numatytos priemonės ir priimti reikiami sprendimai ar
parengta
atitinkama
medžiaga
(dokumentai),
o
Lietuvos
Respublikos įstatymų
ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimų projektai, taip pat pasiūlymai, reikalingi Vyriausybės
sprendimo, nustatytąja tvarka ir laiku būtų pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei;
2.2. numatyti
1996 metams ir įvykdyti neįtrauktas į
Vyriausybės
aprobuotus
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
programos įgyvendinimo veiksmus ir kryptis papildomas priemones
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai įgyvendinti, taip
pat užtikrinti, kad būtų vykdomos ir ankstesniais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
sprendimais
aprobuotos
priemonės
(veiksmų planai).
Ministras Pirmininkas

Mindaugas Stankevičius

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministras

Petras Papovas

PRITARTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 394
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo veiksmai ir kryptys
-----------------------------------------------------------------Priemonės (pasiūlymo)
Įvykdymo termi- Atsakingi už įvykdymą
pavadinimas
nas 1996 metais
-----------------------------------------------------------------Ekonominė politika
Pirmaeiliai Vyriausybės uždaviniai
1. Parengti ir
įgyvendinti neatidėliotinas
priemones Lietuvos
valstybės biudžeto ir
Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto
administravimui ir vykdymui
gerinti, sutvarkyti šių
biudžetų tarpusavio
atsiskaitymus ir užtikrinti
visų Lietuvos Respublikos
įstatymuose bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimuose numatytų
socialinių išmokų,

finansuojamų iš nurodytųjų
biudžetų, mokėjimą Lietuvos
gyventojams
Šiuos klausimus
apsvarstyti Vyriausybės
posėdyje:
dėl Lietuvos valstybės
biudžeto
dėl Valstybinio
socialinio draudimo fondo
biudžeto

balandžio mėn. Finansų ministerija
gegužės mėn.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba

kovo mėn.

Pramonės ir prekybos
ministerija, Finansų
ministerija

2. Parengti įstatymų
projektus:
2.1. Įsisenėjusių skolų
ir delspinigių biudžetui,
numatant jų anuliavimo
būdus ir priemones

2.2. Valstybės skolos
balandžio mėn. Finansų ministerija,
(reglamentuojantį vidaus ir
Lietuvos bankas
užsienio paskolų ėmimo,
valstybės garantijų
suteikimo, valdžios ir
valdymo institucijų
kompetencijos šioje srityje
klausimus)
2.3. Koncesijų (numatoma
sudaryti palankias sąlygas
naujai verslo plėtojimo
formai - koncesijoms)
2.4. Smulkaus ir
vidutinio verslo (siekiama
apibrėžti šio verslo
subjektus ir numatyti
lengvatines sąlygas verslui
plėtoti)

balandžio mėn. Ekonomikos ministerija

II ketvirtis

Ekonomikos ministerija

Šiaulių

II ketvirtis

Ekonomikos ministerija,
Šiaulių miesto
savivaldybė

Klaipėdos

III ketvirtis Ekonomikos ministerija,
Klaipėdos miesto
savivaldybė

Kauno

IV ketvirtis

2.5. Laisvųjų ekonominių
zonų:

Ekonomikos ministerija,
Kauno miesto
savivaldybė

2.6. Įmonių bankroto
balandžio mėn. Ekonomikos ministerija
(nauja redakcija, kurioje
detaliau bus reglamentuotas
bankroto procedūrų

vykdymas)
2.7. Užsienio kapitalo
investicijų Lietuvos
Respublikoje įstatymo
pakeitimo ir papildymo
(siekiama užtikrinti
palankias kapitalo
investavimo, įmonių ir jų
padalinių registravimo bei
veiklos sąlygas)

balandžio mėn. Ekonomikos ministerija

3. Patikslinti pridėtinės balandžio mėn. Finansų ministerija
vertės mokesčio mokėjimo už
importuojamą ilgalaikį
turtą tvarką siekiant
skatinti investicijas
4. Parengti pasiūlymus
dėl priemonių, sudarančių
sąlygas pinigams iš
užsienio pritraukti į
Lietuvos ūkį biudžeto
deficitui ir kitoms
neatidėliotinoms reikmėms
finansuoti

II ketvirtis

Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija,
Ekonomikos ministerija

5. Parengti teisės aktus, balandžio mėn. Finansų ministerija,
kuriais būtų sugriežtinta
Lietuvos bankas
užsienio paskolų skyrimo ir
valstybės garantijų teikimo
tvarka bei paskolų
naudojimo priežiūra
6. Išnagrinėti paskolų
(tarp jų paskolų, gautų su
Vyriausybės garantija)
panaudojimo efektyvumą ir
grąžinimo galimybes

II-III
ketvirčiai

7. Sudaryti Eksporto
II ketvirtis
rėmimo ir apyvartinių lėšų
formavimo fondą ir parengti
jo naudojimo nuostatus
8. Peržiūrėti Ekonomikos balandžio mėn.
politikos memorandume
numatytas vidaus rinkos
apsaugos priemones,
suderinti jas su Lietuvos
integracijos į Europos
Sąjungą bei stojimo į
Pasaulio Prekybos
Organizaciją nuostatomis

Finansų ministerija

Pramonės ir prekybos
ministerija, Finansų
ministerija
Ekonomikos ministerija,
Žemės ūkio ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija, Pramonės
ir prekybos ministerija

9. Siekiant pritraukti
balandžio mėn. Lietuvos valstybinė
užsienio kapitalą, parengti
privatizavimo agentūra
Lietuvos Respublikos Seimui
pasiūlymus dėl
neprivatizuotinų objektų
sąrašo patikslinimo,
išbraukiant kai kuriuos
energetikos, transporto ir
ryšių objektus

10. Patvirtinti
privatizuojamų 1996 metais
objektų sąrašą
11. Pateikti 7-10 stambių
infrastruktūros ir pramonės
įmonių privatizuoti
tarptautinio konkurso būdu

balandžio mėn. Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra
II ketvirtis

Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra
kartu su atitinkamomis
ministerijomis

12. Parengti teisės aktų, kovo-balandžio Lietuvos valstybinė
reglamentuojančių valstybės mėn.
privatizavimo agentūra
ir savivaldybių turto
privatizavimą viešo akcijų
pardavimo būdu, viešo
aukciono būdu, viešo
konkurso būdu, nuomos su
išsipirkimu būdu ir
valstybės ar savivaldybių
turto pardavimą tiesiogiai
derantis, projektus
13. Parengti pasiūlymus
dėl licencijuojamos veiklos
rūšių mažinimo ir įvairių
įstatymų nuostatų šiais
klausimais suderinimo

II ketvirtis

Ekonomikos ministerija
kartu su kitomis
suinteresuotomis
ministerijomis

14. Parengti lizingo
veiklą reglamentuojančius
teisės aktus, įgalinančius
plačiau taikyti šį
ilgalaikės nuomos būdą
įsigyjant ir įvaldant
modernias technologijas,
kad didėtų gamybos
produktyvumas ir
konkurencingumas

III ketvirtis Ekonomikos ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija

15. Parengti šias
programas:
15.1. Šeiminio verslo
plėtojimo

II ketvirtis

Ekonomikos ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

15.2. Žmonių su negale
verslo plėtojimo

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Ekonomikos ministerija

16. Parengti Lietuvos
ūkio ekonominės ir
socialinės raidos 1997-1999
metais prognozės projektą

II ketvirtis

Ekonomikos ministerija
kartu su kitomis
valstybinėmis ir mokslo
institucijomis

17. Parengti Valstybės
investicijų 1997-1999 metų
programos projektą

III ketvirtis Ekonomikos ministerija

18. Parengti pasiūlymus
dėl energijos tarifų
skaičiavimo metodikos,
energijos tarifų
peržiūrėjimo ir
kompensacijų už suvartotą

II-III
ketvirčiai

Energetikos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija, Finansų
ministerija

energiją socialiai
remtiniems vartotojams
mokėjimo tvarkos tobulinimo
atsisakius subsidijų
energetikams
19. Parengti pasiūlymus
dėl energetikos sektoriaus
restruktūrizavimo ir
valdymo tobulinimo
(decentralizuoti
energetikos valdymą,
perduoti šilumos tiekimą
savivaldybėms, pertvarkyti
akcinę bendrovę "Lietuvos
kuras", spręsti valstybės
rezervo sudarymo ir
naudojimo klausimus)

III ketvirtis Energetikos ministerija

Finansų politika
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Verslo pajamų
mokesčio (numatoma
suvienodinti juridinių
asmenų ir fizinių asmenų
teises turinčių įmonių
apmokestinimo sąlygas,
atsisakyti investicijų
apmokestinimo)

II ketvirtis

Finansų ministerija

1.2. Fizinių asmenų
pajamų mokesčio (siekiama
parengti apmokestinimo
sistemą, leidžiančią
sumažinti mažas pajamas
gaunančių asmenų
apmokestinimą, tačiau
nenumatoma apmokestinti
bankuose laikomų indėlių
palūkanų ir dividendų)

II ketvirtis

Finansų ministerija

1.3. Įstatymo "Dėl
Lietuvos Respublikos 1996
metų valstybės biudžeto ir
atskaitymų į savivaldybių
biudžetus normatyvų bei
dotacijų patvirtinimo"
pakeitimo ir papildymo
(numatoma perskirstyti
valstybės ir savivaldybių
biudžetų asignavimus ir
dalį jų skirti valstybės
vidaus skolai (energetikos
sistemai) padengti bei
išlaidoms, susijusioms su
bankų sanavimo priemonių
įgyvendinimu, apmokėti)

II ketvirtis

Finansų ministerija,
Energetikos ministerija

1.4. Vyriausybės
vertybinių popierių
išleidimo bankų

II ketvirtis

Finansų ministerija,
Lietuvos bankas

restruktūrizavimo programai
finansuoti (juos išleisti
bankų probleminiams
aktyvams išpirkti)
2. Parengti pasiūlymus
balandžio mėn. Finansų ministerija,
dėl patentų išdavimo
Ekonomikos ministerija
tvarkos tobulinimo
(susiaurinti veiklos rūšių,
kurioms taikomi privalomi
patentai, sąrašą ir
sumažinti mokesčio tarifus)
3. Išnagrinėti žyminio
mokesčio taikymo tvarką
atsižvelgiant į šio
mokesčio sampratą,
nustatytą Lietuvos
Respublikos žyminio
mokesčio įstatyme, ir
parengti atitinkamus
pasiūlymus

II ketvirtis

Finansų ministerija,
Ekonomikos ministerija

4. Parengti pasiūlymus
balandžio mėn. Finansų ministerija
dėl akcizų tarifų alkoholio
ir tabako gaminiams bei
naftos produktams pakeitimo
5. Parengti savivaldybių
biudžetų sudarymo metodiką

balandžio mėn. Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

6. Parengti pasiūlymus
patikslinti lėšų, gautų
privatizavus valstybės
turtą, naudojimo tvarką,
numatant dalį jų skirti
šalies ūkiui modernizuoti,
smulkiam ir vidutiniam
verslui plėtoti, kitoms
ūkio gaivinimo reikmėms
tenkinti

II ketvirtis

Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra
kartu su atitinkamomis
ministerijomis

7. Parengti pasiūlymus
dėl galimybės panaudoti
akcinėms bendrovėms
Lietuvos akciniam
inovaciniam bankui ir
"Litimpeks" bankui
grąžinamas paskolas
kompensuoti išlaidoms,
padarytoms dėl dalinio
gyventojų indėlių
išmokėjimo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir
Lietuvos banko valdybos
nustatyta tvarka

kovo mėn.

Finansų ministerija
kartu su Lietuvos banku

8. Parengti pasiūlymus
kovo-balandžio Energetikos
dėl įsiskolinimo Rusijos
mėn.
ministerija, Finansų
akcinei bendrovei "Gazprom"
ministerija
už patiektas dujas
likvidavimo (sumažinimo)

9. Išnagrinėti
biudžetinių įstaigų
atsiskaitymo už energijos
išteklius būklę, ypač
atkreipti dėmesį į faktus,
kai neatsiskaitoma, nors
savivaldybės turi lėšų, ir
parengti pasiūlymus, kaip
spręsti šią problemą

II ketvirtis

Finansų ministerija
kartu su Energetikos
ministerija

10. Išnagrinėti galimybes
surengti įsiskolinimų
įskaitą ir prireikus
parengti atitinkamus
pasiūlymus

II ketvirtis

Finansų ministerija
kartu su Lietuvos banku
ir suinteresuotomis
ministerijomis

Prekybos, kainų ir muitų politika
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Komercijos kodekso

III ketvirtis Teisingumo ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija

1.2. Eksporto kreditų
draudimo

II ketvirtis

Pramonės ir prekybos
ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo
ministerija

1.3. Muitų tarifų
įstatymo pakeitimo
(atsižvelgiant į Muitinės
kodekso reikalavimus)

III ketvirtis Ekonomikos ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija, kitos
ministerijos ir
valstybinės
institucijos

1.4. Konkurencijos (nauja
redakcija, kurioje numatoma
sustiprinti konkurencijos
veiksmų kontrolę, suderinti
ją su Europos Sąjungoje
galiojančia konkurencijos
teise)

IV ketvirtis

1.5. Energetikos įstatymo
pakeitimo (numatoma
pertvarkyti esamą komisiją
į nuolatinę instituciją,
suteikti jai teisę
nustatyti energijos
išteklių kainas, jų
formavimo metodiką,
kontroliuoti energetikos
sistemą)

III ketvirtis Energetikos
ministerija, Valstybinė
konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnyba, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2. Parengti konkurencijos
taisyklių projektą
(įgyvendinant Lietuvos
Respublikos laisvos
prekybos sutarties su
Europos Sąjunga nuostatas,
numatant bendrą

II ketvirtis

Valstybinė
konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnyba

Valstybinė
konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnyba

konkurencijos teisės
principų taikymą)
3. Parengti eksporto
draudimo sistemos modelį ir
jo taikymo programą

II ketvirtis

Pramonės ir prekybos
ministerija, Teisingumo
ministerija, Finansų
ministerija

4. Parengti Lietuvos
eksporto plėtojimo
agentūros atstovybių
užsienio šalyse steigimo
tvarką ir jų tipinius
nuostatus

III ketvirtis Pramonės ir prekybos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija,
Lietuvos eksporto
plėtojimo agentūra

Infrastruktūros ir kitų ūkio šakų plėtojimas
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Branduolinės
energetikos

II ketvirtis

Energetikos ministerija

1.2. Ignalinos atominės
elektrinės

IV ketvirtis

Energetikos ministerija

1.3. Kelių transporto ir
transporto veiklos pagrindų

IV ketvirtis

Susisiekimo ministerija

1.4. Kokybės (siekiama
diegti visuotinę kokybės
vadybą integruojantis į
Europos Sąjungos ekonominę
erdvę)

III ketvirtis Pramonės ir prekybos
ministerija, Lietuvos
standartizacijos
departamentas prie
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerijos

1.5. Standartizacijos
(numatoma sukurti standartų
sistemą, atitinkančią
tarptautinius reikalavimus)

IV ketvirtis

1.6. Būsto (reguliuojantį
būsto nuosavybės, jo
valdymo ir naudojimo
santykius)

III ketvirtis Statybos ir
urbanistikos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

2. Parengti Nacionalinę
kokybės programą

3. Formuoti nacionalinę
etalonų sistemą, plėtoti
atitikties įvertinimo
(sertifikavimo) sistemą,

Pramonės ir prekybos
ministerija, Lietuvos
standartizacijos
departamentas prie
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerijos

balandžio mėn. Pramonės ir prekybos
ministerija, Statybos
ir urbanistikos
ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Ryšių ir
informatikos
ministerija, Finansų
ministerija
I-IV
ketvirčiai

Lietuvos
standartizacijos
departamentas prie
Valdymo reformų ir

derinti ją su Baltijos
valstybėmis ir siekti jos
rezultatų tarptautinio
pripažinimo

savivaldybių reikalų
ministerijos, Pramonės
ir prekybos
ministerija, Statybos
ir urbanistikos
ministerija

4. Parengti pasiūlymus
dėl:
4.1. Būtingės naftos
terminalo statybos
finansavimo

balandžio mėn. Energetikos
ministerija, Finansų
ministerija, Ekonomikos
ministerija

4.2. akcinės bendrovės
"Mažeikių nafta"
rekonstrukcijos finansavimo
ir konkurencinio pajėgumo
didinimo

III ketvirtis Energetikos ministerija

4.3. vietinės naftos
paieškų bei gavybos
strategijos

II ketvirtis

4.4. aukštos įtampos
elektros linijos LietuvaLenkija projektavimo bei
statybos ir kitų priemonių
elektros energijos
eksportui didinti

III ketvirtis Energetikos ministerija

4.5. energetikos
sektoriaus
restruktūrizavimo ir
valdymo tobulinimo

IV ketvirtis

Energetikos ministerija

5. Patikslinti
Nacionalinę energijos
vartojimo efektyvumo
didinimo programą

II ketvirtis

Energetikos ministerija

6. Parengti specialios
paskirties akcinės
bendrovės "Lietuvos
geležinkeliai"
restruktūrizavimo planą
pagal Europos Sąjungos
šalims nustatytus
reikalavimus

IV ketvirtis

Susisiekimo ministerija

7. Parengti Šventosios
uosto atkūrimo studiją

III ketvirtis Susisiekimo ministerija
kartu su Klaipėdos
apskrities valdytojo
administracija ir
Palangos miesto
savivaldybe

8. Parengti Lietuvos
transporto pramonės
plėtojimo programą

IV ketvirtis

Susisiekimo ministerija

9. Toliau vykdyti
Klaipėdos valstybinio jūrų

I-IV
ketvirčiai

Susisiekimo ministerija

Energetikos ministerija

uosto rekonstravimo ir
modernizavimo darbus: uosto
ekvatorijos gilinimo,
krantinių statybos,
konteinerių ir Ro-Ro
terminalų statybos bei
modernizavimo, paieškos ir
gelbėjimo darbų techninės
bazės stiprinimo
(specialiųjų laivų
įsigijimas)
10. Atidaryti dvi naujas
jūros keltų linijas

II-IV
ketvirčiai

Susisiekimo ministerija

11. Atstatyti 65 km
geležinkelių, pradėti
europinio standarto
geležinkelio tiesimo ir
Kybartų, Kenos, Mockavos
pasienio geležinkelio
stočių rekonstravimo darbus

I-IV
ketvirčiai

Susisiekimo ministerija

12. Atidaryti reguliarią
oro susisiekimo liniją
Vilnius-Roma

II ketvirtis

Susisiekimo ministerija

13. Parengti ir
patvirtinti "Via Baltica"
magistralės statybos bei
finansavimo programą iki
2000 metų ir vykdyti
tolesnę jos statybą

IV ketvirtis

Susisiekimo
ministerija, Finansų
ministerija

14. Parengti ryšių ir
informatikos valstybinio
teisinio reguliavimo
pagrindus, Ryšių, Radijo
ryšio, Kompiuterių programų
ir duomenų bazių teisinės
apsaugos įstatymų
įgyvendinimo tvarką ir
priemones

III ketvirtis Ryšių ir informatikos
ministerija

15. Sukurti valstybės
kadastrų, klasifikatorių ir
registrų integralią sistemą
siekiant užtikrinti jų
informacinį ir technologinį
suderinamumą

IV ketvirtis

Ryšių ir informatikos
ministerija, Ekonomikos
ministerija, Statybos
ir urbanistikos
ministerija, Žemės ūkio
ministerija,
Statistikos
departamentas

16. Plėtoti valstybės
kompiuterizuotąsias
informacines sistemas

II-IV
ketvirčiai

Ryšių ir informatikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija,
Muitinės departamentas
prie Finansų
ministerijos

17. Įdiegti vietinių
pokalbių apskaitos sistemą,
1996 metais sumontuoti jas

IV ketvirtis

Ryšių ir informatikos
ministerija

5 didžiuosiuose Lietuvos
miestuose
18. Parengti
grąžintinuose savininkams
namuose (jų dalyse,
butuose) gyvenančių
nuomininkų aprūpinimo
butais patikslintą programą

IV ketvirtis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija

19. Parengti pastatų
šiluminės technikos ir
pastatų projektavimo
norminius dokumentus (pagal
tarptautines normas)

IV ketvirtis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija,
Energetikos ministerija

20. Sukurti valstybinį
teritorijų planavimo
duomenų banką ir parengti
jo funkcionavimui
reikalingą norminę bazę

IV ketvirtis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija,
Žemės ūkio ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

21. Pagal tarptautinę
pasienio regionų teritorijų
planavimo programą parengti
Lietuvos-Lenkijos pasienio
teritorijų plėtros kryptis

IV ketvirtis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija

22. Parengti pasiūlymus,
kaip plėtoti būsto statybos
ir renovacijos ekonominę
finansinę sistemą,
atsižvelgiant į Europos
Sąjungos valstybių patirtį

II pusmetis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

23. Parengti komunalinio
ūkio veiklos koncepciją

II ketvirtis

Statybos ir
urbanistikos
ministerija

24. Patikslinti Lietuvos
miškų ūkio ir medienos
pramonės plėtojimo programą
bei jos įgyvendinimo
priemones

II ketvirtis

Miškų ūkio ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija,
Statybos ir
urbanistikos
ministerija

25. Patvirtinti naujas
Prekybos apvaliąja mediena
taisykles (siekiant geriau
aprūpinti mediena vietos
rinką)

kovo mėn.

Miškų ūkio ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija

26. Parengti Lietuvos
teritorijos miškingumo
optimizavimo programos
įgyvendinimo projektą

IV ketvirtis

Miškų ūkio ministerija,
Žemės ūkio ministerija

27. Parinkti naujus ir
pakankamus miško plotus
kompensavimui už turėtą
žemę

I-IV
ketvirčiai

Miškų ūkio ministerija

Ūkio valdymo tobulinimas
1. Parengti Valstybės
valdymo reformos ir jos
įgyvendinimo etapais
programą

III ketvirtis Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

2. Parengti Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo projektą

IV ketvirtis

Ekonomikos ministerija,
Teisingumo ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Finansų
ministerija

3. Parengti naujų
savivaldybių formavimo
kriterijus

II ketvirtis

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

4. Parengti dokumentų,
kurių reikia prisijungiant
prie Europos savivaldybių
chartijos, projektus

III ketvirtis Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

5. Parengti Valdininkų
kvalifikacijos kėlimo ir jo
finansavimo tvarką

II ketvirtis

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Agrarinė politika ir maisto ūkis
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Žemės ūkio kredito
kooperatyvo (siekiama
sudaryti galimybes geriau
panaudoti žemės ūkio ir
kitų subjektų kooperuotas
lėšas teikiant kreditus
investicijoms, apyvartinėms
lėšoms suformuoti ir kt.)

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija,
Ekonomikos ministerija

1.2. Ūkininko ūkio
(numatoma apibrėžti
ūkininko ūkio kūrimo ir
veiklos strategiją,
reglamentuoti šių ūkių
veiklos teisines,
ekonomines, gamybines ir
socialinės infrastruktūros
formavimo sąlygas, kaimo
vietovių atgaivinimo ir
vystymosi pagrindines
kryptis ir funkcijas)

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija,
Ekonomikos ministerija

1.3. Žuvininkystės
balandžio mėn. Žemės ūkio ministerija,
(siekiama užtikrinti
Aplinkos apsaugos
optimalų žuvų išteklių
ministerija
naudojimą bei saugojimą,
nustatyti fizinių ir
juridinių asmenų teises bei
pareigas valdant ir
naudojant žuvų išteklius
Lietuvos ir ne Lietuvos

vandenyse, vykdant
žuvivaisą ir žuvininkystės
verslą)
2. Patikslinti
Nacionalinę žemės ūkio
veiklos programą ir jos
įgyvendinimo 1996-1998 metų
priemones

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija

3. Patvirtinti Lietuvos
žuvų ūkio ir pramonės
plėtojimo programą iki 2000
metų

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija

4. Parengti ir
patvirtinti pieno ir jo
produktų kokybės gerinimo
programą

II pusmetis

Žemės ūkio ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija,
Valstybinė
veterinarijos tarnyba,
Valstybinė
standartizacijos
tarnyba prie Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerijos

5. Parengti ir
įgyvendinti konkrečias
priemones, įgalinančias
paspartinti žemės
registravimo ir nuosavybės
dokumentų išdavimą

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija

6. Pradėti cukraus
pramonės įmonių akcijų
pardavimą žemės ūkio
produkcijos gamintojams
lengvatinėmis sąlygomis

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija

7. Parengti pasiūlymus
dėl ūkininkų ir kitų žemės
ūkio subjektų užstato bei
garantijų bankams,
teikiantiems jiems
kreditus, tvarkos ir sąlygų

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija,
Finansų ministerija,
Ekonomikos ministerija,
Žemės ūkio bankas

Darbo ir socialinės apsaugos politika
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Socialinių paslaugų
pagrindų

balandžio mėn. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.2. Draudimo nuo nedarbo

II pusmetis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis

1.3. Darbdavių

IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir

organizacijų

darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.4. Darbuotojų įgaliotų
asmenų

III ketvirtis Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.5. Darbo ginčų
reguliavimo

III ketvirtis Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.6. Darbuotojų
materialinės atsakomybės už
padarytą žalą

IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.7. Darbuotojų
socialinių garantijų ir
kompensacijų

IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

1.8. Nevalstybinių
pensijų fondų

III ketvirtis Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

1.9. Privalomojo draudimo
nuo nelaimingų atsitikimų
darbe

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2. Parengti Lietuvos
Respublikos gyventojų
užimtumo 1996-1998 metų
programą ir jos
įgyvendinimo priemones

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis

3. Parengti priemones
savanoriškam kaimo
gyventojų draudimui nuo
nedarbo

II pusmetis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis

4. Parengti teisės aktus
bei priemones Bedarbių
rėmimo įstatymui
įgyvendinti

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

5. Parengti teisės aktus,
kurių reikia Valstybės ir
savivaldybių įstaigų bei
organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo pagrindų
įstatymui įgyvendinti:
etatų (darbuotojų)

II-III
ketvirčiai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

skaičiaus nustatymo ir
darbo apmokėjimo fondo
skaičiavimo normatyvus,
darbų vertinimo ir
tarifikavimo sistemą,
kvalifikacinių reikalavimų
rengimo ir tvirtinimo
tvarką, bazinės algos
dydžio apskaičiavimo
metodiką ir kt.
6. Parengti ir pateikti
balandžio mėn. Socialinės apsaugos ir
Lietuvos Respublikos Seimui
darbo ministerija
konceptualius pasiūlymus
apie valstybinio socialinio
draudimo perspektyvas
Lietuvoje
7. Parengti šeimos
politikos koncepciją ir
patvirtinti joje numatytų
veiksmų krypčių
įgyvendinimo planą

kovo mėn.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
kitos suinteresuotos
ministerijos

8. Parengti Socialinių
paslaugų teikimo programą
iki 2005 metų

IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu
su kitomis
ministerijomis ir
valstybinėmis
institucijomis

9. Parengti lengvatinio
kredito grįžtančių
tremtinių butams statyti
teikimo iš Europos Tarybos
socialinio vystymo fondo
projektą ir numatyti
priemones jam įgyvendinti

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

10. Vykdant įstatymą "Dėl
pabėgėlių Lietuvos
Respublikoje statuso",
įsteigti Pabėgėlių priėmimo
centrą Rukloje, sudaryti
Pabėgėlių reikalų tarybą ir
atlikti parengiamuosius
prisijungimo prie 1951 metų
Ženevos konvencijos dėl
pabėgėlių statuso darbus

I-IV
ketvirčiai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

11. Parengti 1995 metais
priimtos Kopenhagoje,
pasaulio viršūnių
susitikime, socialinės
plėtros deklaracijos
įgyvendinimo kryptis,
koordinuoti jas su Baltijos
valstybėmis

II ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Sveikatos politika
1. Parengti teisės aktų,
numatytų Sveikatos sistemos
įstatyme, projektus

II-IV
ketvirčiai

Sveikatos apsaugos
ministerija

2. Parengti ir pateikti
balandžio mėn. Sveikatos apsaugos
Lietuvos Respublikos Seimui
ministerija
Nacionalinės sveikatos
tarybos nuostatų projektą
3. Įsteigti Valstybinę
balandžio mėn. Sveikatos apsaugos
sveikatos reikalų komisiją
ministerija
ir Valstybinę tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybą
4. Vykdyti pirminės
sveikatos priežiūros
įstaigų akreditavimą,
restruktūrizuoti apylinkių
ligonines ir kurti jų
pagrindu slaugos ligonines
arba globos namus, kartu
spręsti klausimus dėl jų
integravimo į socialinės
apsaugos sistemą

II-IV
ketvirčiai

Sveikatos apsaugos
ministerija

5. Parengti įvairių
specialybių gydytojų ir
vidurinio medicinos
personalo perkvalifikavimo
programas atsižvelgiant į
sveikatos priežiūros
įstaigų restruktūrizavimo
nuostatas, taip pat
parengti Medicinos
specialistų įstatymo
projektą

II ketvirtis

Sveikatos apsaugos
ministerija

6. Parengti ir
patvirtinti valstybines
sveikatos programas:
Lietuvos sveikatos,
Traumatizmo profilaktikos,
Širdies ir kraujagyslių
ligų profilaktikos,
Tuberkuliozės profilaktikos
ir kontrolės, Lytiniu keliu
plintančių ligų, AIDS
profilaktikos ir kitas

II-IV
ketvirčiai

Sveikatos apsaugos
ministerija kartu su
kitomis ministerijomis
ir valstybinėmis
institucijomis

7. Patvirtinti
balandžio mėn. Sveikatos apsaugos
Valstybinio sveikatos fondo
ministerija
nuostatus ir parengti bei
pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui
Savivaldybių sveikatos
fondų nuostatų projektą
8. Parengti sveikatos
priežiūros įstaigų
finansavimo modelį, pagal
kurį lėšos būtų
paskirstomos atsižvelgiant
į faktiškai suteiktas
medicinos paslaugas ir
gyventojų skaičių
9. Išanalizuoti vaistų

II pusmetis

Sveikatos apsaugos
ministerija

balandžio mėn. Sveikatos apsaugos

tiekimo problemas,
įgyvendinti priemones,
užtikrinančias gydymo
įstaigų ir gyventojų
aprūpinimą būtiniausiais
vaistais
10. Parengti ir
įgyvendinti priemones,
skatinančias farmacijos
įmones gaminti būtinojo
asortimento vaistus,
peržiūrėti kompensuojamųjų
vaistų bazinės kainos
nustatymo tvarką, kurioje
būtų labiau atsižvelgiama į
šalyje gaminamų vaistų
kainą, taip pat patikslinti
kompensuojamųjų vaistų
sąrašą, papildžius jį
lygiaverčiais pigesniais
vaistais

ministerija

II-III
ketvirčiai

Sveikatos apsaugos
ministerija

Kultūra
1. Parengti pagrindines
Lietuvos kultūros politikos
nuostatas

II ketvirtis

Kultūros ministerija

2. Parengti Vilniaus
senamiesčio renovacijos
programą, kurią UNESCO
Pasaulio paveldo centras
paskelbė pavyzdiniu
projektu

IV ketvirtis

Kultūros ministerija,
Statybos ir
urbanistikos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija,
Finansų ministerija,
Ekonomikos ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

II ketvirtis

Kultūros ministerija

3. Parengti įstatymų
projektus:
3.1. Teatrų ir
koncertinių organizacijų
3.2. Kino

III ketvirtis Kultūros ministerija

3.3. Kultūros centrų

III ketvirtis Kultūros ministerija

4. Surengti Lietuvos
kultūrai itin svarbius
renginius:
4.1. Lietuvos kultūros
kongresą

II ketvirtis

Kultūros ministerija

4.2. Šiaurės ir Baltijos
šalių folkloro festivalį
"Baltica-96"

II ketvirtis

Kultūros ministerija

4.3. Europos Tarybos
kultūros programą "Baroko
kelias Lietuvoje"

III ketvirtis Kultūros ministerija

5. Įgyvendinti Pirmosios
lietuviškos knygos 450-ųjų
metinių minėjimo programos
darbus
6. Patvirtinti Rytų
Lietuvos rajonų socialinio
ekonominio plėtojimo 19962000 metais programą

I-IV
ketvirčiai

Kultūros ministerija

balandžio mėn. Regioninių problemų ir
tautinių mažumų
departamentas

7. Parengti jaunimo
politikos įgyvendinimo
programą

III ketvirtis Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

8. Įrengti Lietuvos ypač
svarbių dokumentų saugyklą
ir perkelti į ją buvusio
KGB padalinio Lietuvoje
archyvinius dokumentus

II ketvirtis

Lietuvos archyvų
departamentas

9. Derybose su užsienio
valstybėmis inicijuoti
pagrobtų ir išvežtų
Lietuvos archyvų grąžinimo
klausimus

I-IV
ketvirčiai

Užsienio reikalų
ministerija,
Lietuvos archyvų
departamentas

Švietimas, mokslas ir studijos, sportas
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Profesinio mokymo

1.2. Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
1.3. Aukštųjų mokyklų

balandžio mėn. Švietimo ir mokslo
ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
III ketvirtis Švietimo ir mokslo
ministerija
IV ketvirtis

Švietimo ir mokslo
ministerija

2. Įsteigti Nacionalinį
egzaminų centrą

III ketvirtis Švietimo ir mokslo
ministerija

3. Parengti Kolegijų
teikiamo aukštojo
profesinio išsimokslinimo
nuostatus

III ketvirtis Švietimo ir mokslo
ministerija

4. Parengti Valstybės
stipendijų studijoms ir
mokslinėms stažuotėms
užsienyje teikimo nuostatus

III ketvirtis Švietimo ir mokslo
ministerija

5. Atsižvelgiant į
Lietuvos ir užsienio
ekspertizių išvadas,
parengti:
5.1. Tipinius
universitetinio instituto
nuostatus

IV ketvirtis

Švietimo ir mokslo
ministerija

5.2. pasiūlymus dėl
valstybinių mokslo
institutų statuso

IV ketvirtis

6. Parengti Švietimo
įstaigų bei mokslo ir
studijų institucijų
registro nuostatus

Švietimo ir mokslo
ministerija

balandžio mėn. Švietimo ir mokslo
ministerija

7. Atlikti specialistų su balandžio mėn. Švietimo ir mokslo
aukštuoju išsimokslinimu
ministerija
poreikio valstybiniame ir
privačiame sektoriuje
tyrimus ir parengti
priėmimo į aukštąsias
mokyklas 1996 metų planus
8. Parengti pasiūlymus
dėl Vyriausybės nustatomų
profesinės kvalifikacijos
ir kompetencijos
reikalavimų valstybės
reguliuojamos profesinės
veiklos sritims ir
pareigoms

IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

9. Parengti ir
patvirtinti Lietuvos
mokyklos 600-ųjų metų
jubiliejaus valstybinę
programą

III ketvirtis Švietimo ir mokslo
ministerija

10. Parengti
Ikimokyklinio amžiaus vaikų
fizinio aktyvumo didinimo
programą

II ketvirtis

11. Surengti Lietuvos
sporto kongresą

III ketvirtis Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Lietuvos
tautinis olimpinis
komitetas, Lietuvos
sporto federacijų
sąjunga

12. Organizuoti Lietuvos
sportininkų pasirengimą
1996 metų Atlantos
olimpinėms žaidynėms pagal
visų Lietuvos sporto
organizacijų koordinuotą
programą

I-III
ketvirčiai

Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Švietimo
ir mokslo ministerija,
savivaldybės

Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Lietuvos
tautinis olimpinis
komitetas

Aplinkos apsauga
1. Parengti ir
patvirtinti aplinkos
apsaugos strategiją

II ketvirtis

Aplinkos apsaugos
ministerija

2. Parengti įstatymų
projektus:
2.1. Aplinkos monitoringo balandžio mėn. Aplinkos apsaugos
ministerija

2.2. Cheminių medžiagų

II ketvirtis

Aplinkos apsaugos
ministerija

2.3. Mokesčių už aplinkos
teršimą įstatymo pakeitimo
(skatinant diegti teršalų
mažinimo priemones)

IV ketvirtis

Aplinkos apsaugos
ministerija, Finansų
ministerija

2.4. Saugomų teritorijų
įstatymo pakeitimo
3. Įsteigti Aplinkos
apsaugos investicijų fondą

balandžio mėn. Aplinkos apsaugos
ministerija
III ketvirtis Aplinkos apsaugos
ministerija, Ekonomikos
ministerija

4. Patvirtinti:
4.1. Aukštaitijos,
Dzūkijos ir Žemaitijos
nacionalinių parkų
planavimo schemas

IV ketvirtis

Miškų ūkio ministerija,
Aplinkos apsaugos
ministerija

4.2. Nemuno kilpų bei
Pajūrio regioninių parkų
planavimo schemas

IV ketvirtis

Aplinkos apsaugos
ministerija

5. Parengti ir
patvirtinti JTO Bendrosios
klimato kaitos konvencijos
įgyvendinimo nacionalinę
strategiją

III ketvirtis Aplinkos apsaugos
ministerija

6. Patikslinti pavojingų
atliekų tvarkymo Lietuvoje
programą

III ketvirtis Pramonės ir prekybos
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija

7. Patikslinti naudojamų
gamtos išteklių apskaitos
tvarką ir nustatyti jų,
ypač retų ir vertingų,
naudojimo limitavimą

balandžio mėn. Aplinkos apsaugos
ministerija, Miškų ūkio
ministerija, Statybos
ir urbanistikos
ministerija

Teisinė politika ir teisėsauga
1. Parengti įstatymų projektus:
1.1. Baudžiamojo kodekso
1.2. Baudžiamojo proceso
kodekso
1.3. Civilinio kodekso

II ketvirtis

darbo grupė

III ketvirtis darbo grupė
II ketvirtis

darbo grupė

1.4. Užsieniečių teisinės
padėties

II ketvirtis

Vidaus reikalų
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija,
Policijos akademija

1.5. Nusikaltimų ir
teisės pažeidimų
prevencijos

IV ketvirtis

Vidaus reikalų
ministerija

1.6. Tarnybinių paslapčių

III ketvirtis Vidaus reikalų

ministerija, Krašto
apsaugos ministerija
1.7. Policijos rėmėjų

IV ketvirtis

Vidaus reikalų
ministerija

1.8. Gyventojų pasiūlymų,
pareiškimų ir peticijų
nagrinėjimo

III ketvirtis Teisingumo ministerija

1.9. Nekilnojamojo turto
įkeitimo

II ketvirtis

Teisingumo ministerija

1.10. Įstatymų, susijusių
su Hipotekos įstatymo
įgyvendinimu

II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija,
Teisingumo ministerija

2. Parengti Apsaugos nuo
nusikalstamo poveikio
nuostatus

IV ketvirtis

Vidaus reikalų
ministerija

3. Parengti ir
patvirtinti Vaikų
nusikalstamumo prevencijos
programą

II ketvirtis

Švietimo ir mokslo
ministerija

Krašto apsauga
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Mobilizacijos ir
rezervo

II ketvirtis

Krašto apsaugos
ministerija

1.2. Karinės prievolės ir
alternatyviosios tarnybos

II ketvirtis

Krašto apsaugos
ministerija

2. Įgyvendinti pirmąjį
Lietuvos ir Lenkijos taikos
palaikymo bataliono kūrimo
etapą

IV ketvirtis

Krašto apsaugos
ministerija

3. Dalyvauti NATO taikos
įgyvendinimo misijoje
Bosnijoje, 1996 metų rudenį
Lietuvos karių būrį
pakeisti kuopa ir tuo
įvykdyti antrąjį Baltijos
valstybių taikos palaikymo
bataliono kūrimo etapą

I-IV
ketvirčiai

Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

4. Dalyvauti programoje
"Partnerystė taikos labui"
(pagal 1996 metų Lietuvos
individualios partnerystės
programos renginių sąrašą)

I-IV
ketvirčiai

Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

5. Surengti Lietuvoje
tarptautines Lietuvos-JAV
("Gintarinis slėnis-96") ir
Lietuvos-Lenkijos-Danijos
("Gintarinė viltis-96")
karines pratybas

I-IV
ketvirčiai

Krašto apsaugos
ministerija

6. Parengti krašto
apsaugos sistemos plėtros
programą

III ketvirtis Krašto apsaugos
ministerija

7. Parengti Oro erdvės
kontrolės programą

IV ketvirtis

Krašto apsaugos
ministerija

Užsienio politika
1. Parengti įstatymų
projektus:
1.1. Tarptautinių
sutarčių

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

1.2. Diplomatinės
tarnybos

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

2. Parengti teisės aktų
harmonizavimo su Europos
Sąjungos teise darbų
programą ir pateikti
tvirtinti

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija ir kitos
suinteresuotos
ministerijos

3. Parengti teisės aktų
projektų derinimo pagal
Europos Sąjungos teisės
standartus mechanizmą

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija ir kitos
suinteresuotos
ministerijos

4. Pateikti ratifikuoti
Asociacijos (Europos)
sutartį

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

5. Pateikti ratifikuoti:
Bendrąją Europos Tarybos
tautinių mažumų
konvenciją; Europos
konvenciją dėl baudžiamųjų
nuosprendžių tarptautinio
galiojimo; Europos
konvenciją prieš kankinimą
ir kitokį žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį
elgesį ir baudimą bei jos
papildomus pirmąjį ir
antrąjį protokolus;
Konvenciją dėl aukštojo
mokslo studijų, diplomų ir
laipsnių pripažinimo
Europos regiono valstybėse

I-IV
ketvirčiai

Užsienio reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija, Vidaus
reikalų ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Regioninių
problemų ir tautinių
mažumų departamentas

6. Pateikti ratifikuoti
1993 metų JTO Cheminio
ginklo konvenciją

IV ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija, Krašto
apsaugos ministerija,
Ekonomikos ministerija,
Pramonės ir prekybos
ministerija

7. Inicijuoti procedūrą
prisijungiant prie: Europos
konvencijos dėl baudžiamųjų
bylų perdavimo; Europos
konvencijos kovai su
terorizmu; Europos

I-IV
ketvirčiai

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

konvencijos dėl savivaldos
organų ir teritorinių
bendrijų bendradarbiavimo
per sieną; Europos
savivaldos chartijos;
Europos socialinės
chartijos

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

8. Parengti draugystės ir
bendradarbiavimo sutartį su
Bulgarija

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

9. Parengti laisvos
prekybos sutartis su
Lenkija, Vengrija,
Slovėnija, Čekija,
Slovakija

IV ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

Moldova, Gruzija,
Bulgarija

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

Slovakija (atnaujintą
sutartį)

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

Kroatija, Bosnija ir
Hercegovina

IV ketvirtis

10. Parengti ekonominio
ir prekybinio
bendradarbiavimo sutartis
su:

Užsienio reikalų
ministerija

11. Parengti investicijų
skatinimo ir apsaugos
sutartis su:
Slovakija

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

JAV, Kanada, Australija,
Vengrija, Austrija,
Bulgarija

IV ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

12. Parengti sutartį su
Lenkija dėl
bendradarbiavimo kultūros,
mokslo ir švietimo srityje

IV ketvirtis

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

13. Parengti sutartį su
Vengrija dėl
bendradarbiavimo kultūros
srityje

IV ketvirtis

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

14. Parengti bevizio
vykimo sutartis su:
Slovėnija
Airija, Slovakija
(atnaujintą sutartį),
Bulgarija

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

15. Parengti sutartį
Lenkija dėl konsulinio
atstovavimo

su

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

16. Tęsti derybas dėl
Lietuvos stojimo į Pasaulio
Prekybos Organizaciją

I-IV
ketvirčiai

Užsienio reikalų
ministerija

17. Tęsti derybas su JAV
dėl teisinės pagalbos
sutarties

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

18. Inicijuoti sutartį
dėl readmisijos su Rusijos
Federacija

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

19. Tęsti derybas dėl
readmisijos su Baltarusija

II-IV
ketvirčiai

Užsienio reikalų
ministerija

20. Parengti ir pateikti
NATO valstybėms Lietuvos
diskusinį dokumentą dėl
NATO plėtimosi

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija

21. Parengti ir pateikti
Aljansui Nacionalinį planą
sąveikai su NATO

II ketvirtis

Užsienio reikalų
ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

22. Parengti Lietuvos
individualios partnerystės
1996 metų programą
23. Parengti Vakarų
Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos
saugumo susitarimą

balandžio mėn. Užsienio reikalų
ministerija, Krašto
apsaugos ministerija
IV ketvirtis

24. Pateikti Lietuvos
raportą Jungtinių Tautų
Organizacijai pagal
Tarptautinį pilietinių ir
politinių teisių paktą
25. Sudaryti ir
patvirtinti Nacionalinę
indikacinę techninės
pagalbos programą

Užsienio reikalų
ministerija, Krašto
apsaugos ministerija,
Susisiekimo
ministerija, Valstybės
saugumo departamentas

balandžio mėn. Užsienio reikalų
ministerija

III ketvirtis Užsienio reikalų
ministerija

___________________________

