LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

1997 m. gegužės 27 d. Nr. 519
Vilnius
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 metų veiklos programos
įgyvendinimo priemonių
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 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 parengta atitinkama medžiaga
(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
1997–2000 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 1997–2000 metų veiklos programai,
bet nėra įtrauktos į šiuo nutarimu patvirtintas priemones, taip pat vykdomi pavedimai,
susiję su Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinimu.

Teisingumo ministras,
pavaduojantis Ministrą Pirmininką

Vytautas Pakalniškis

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministras

Kęstutis Skrebys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 519

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonės
(1997 metų nurodyti ketvirčiai, 1998-2000 metų – pusmečiai)
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1997 m.
I k.

II k.

III k.

1998 m.
IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

I. Palanki šalies ūkiui ir investicijoms makroekonomikos politika
Makroekonomikos stabilumas
1. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos
valstybės biudžeto deficito mažinimo
programą

Finansų ministerija

2. Parengti neatidėliotinas priemones
mokesčių administravimui gerinti

Finansų ministerija

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

Finansų ministerija kartu
su Lietuvos banku

4. Parengti projektus įstatymų ir kitų
teisės aktų, kuriais numatoma atkurti
Lietuvos banko pinigų politikos funkcijas
(atsisakant valiutų valdybos modelio),
pirmiausia sudarant jam galimybę teikti
trumpalaikes paskolas kitiems bankams bei
dalyvauti vertybinių popierių rinkoje

Finansų ministerija

5. Parengti Lito patikimumo įstatymo

Finansų ministerija

+

+

+

+

1998-2000 metais biudžeto deficitas neturi būti
didesnis kaip 2 procentai
bendrojo vidinio
produkto
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

+

+

+

Atsižvelgiant į Lietuvos
banko pinigų politikos
1997-1999 metų programą
+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui.
Atsižvelgiant į Lietuvos
banko pinigų politikos
1997-1999 metų
programą

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

pataisas, numatančias išplėsti lito
padengimo bazę

II p.

bankui.
Atsižvelgiant į Lietuvos
banko pinigų politikos
1997-1999 metų programą

6. Parengti lito kurso nustatymo sistemą

+

7. Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ir kredito sistemos koncepcijos
projektą

darbo grupė

8. Parengti vidutinės trukmės valsty-bės
skolinimosi politikos kryptis. Kartu su
Lietuvos valstybės biudžeto projektu rengti
metines valstybės skolinimosi programas

Finansų ministerija

9. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos
Respublikos ūkio plėtojimo prioritetų ir
ekonominių programų patikslinimo

Ūkio ministerija, Valstybinė konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnyba kartu su suinteresuotomis ministerijomis

+

10. Parengti eksporto plėtojimo
programą ir jos įgyvendinimo priemones

Europos reikalų ministerija, Ūkio ministerija,
Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

+

+

+

+

Rengia Lietuvos bankas

+

+

Kartu parengti Finansinių institucijų įstatymo projektą ir suvienodinti monetarinę
terminologiją (dalyvaujant Lietuvos bankui)
+

+

Konkurencinės kainos ir liberalesnė muitų politika
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:

Pastabos

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

Konkurencijos

Valstybinė konkurencijos
ir vartotojų teisių gynimo
tarnyba, Ūkio ministerija,
Teisingumo ministerija

Vartotojų teisių gynimo

Valstybinė konkurencijos
ir vartotojų teisių gynimo
tarnyba

+

2. Išnagrinėti galimybes atsisakyti
dotuojamų kainų ir tarifų sistemos, parengti
atitinkamus skaičiavimus, išvadas bei
pasiūlymus, taip pat atitinkamų teisės aktų
projektus

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Ūkio
ministerija, Valstybinė
konkurencijos ir vartotojų
teisių gynimo tarnyba
kartu su suinteresuotomis
ministerijomis

+

3. Sudarant prekybos sutartis su Vidurio
ir Rytų Europos valstybėmis siekti, kad
abipusiais įsipareigojimais būtų mažinami
importo muitai už eksportuojamas prekes

Užsienio reikalų
ministerija, Europos
reikalų ministerija, Ūkio
ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija,
kitos ministerijos

4. Sukurti statistikos informacinę
sistemą, įgalinančią rengti Europos standartus atitinkančius statistikos duomenis ir
teikti juos Lietuvos Respublikos
institucijoms, Europos komisijai bei kitoms
tarptautinėms organizacijoms

Statistikos departamentas, Ryšių ir informati-kos
ministerija, Europos
reikalų ministerija

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

+

+

+

+

Pastabos

Siekiama padidinti
Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių
gynimo tarnybos
įgaliojimus, griežtinti
antimonopolines
priemones ir didinti
konkurenciją vidaus
rinkoje

+

+

Siekiama efektyviau
ginti ekonominius ir
socialinius vartotojų
interesus šalies rinkoje

+

+

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Gaivinti rinkoje mokią paklausą, stiprinti šalies prekių konkurencingumą
1. Parengti įmonių veiklos gaivinimo
programą

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija

+

+

2. Parengti Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodek-so,
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso, kitų
įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų
projektus

Teisingumo ministerija,
Ūkio ministerija, Finansų
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija

+

+

+

Be kita ko, nustatyti
sąlygas įmonėms, pretenduojančioms gauti
garantijas trumpalaikėms paskoloms
apyvartinėms lėšoms
papildyti (dalyvaujant
Lietuvos bankui)
Numatoma griežtinti
kovą su pavojingai
išplitusiais ekonominiais nusikaltimais,
kontrabanda, organizuotu nusikalstamumu,
korupcija ir piktnaudžiavimais, vengimu
mokėti mokesčius,
apgaulingu apskaitos
tvarkymu, teisėtvarkos
pažeidimais ir kt.
Toliau tobulinti įstatymus atsižvelgiant į
vykstančius šalyje ekonominius bei sociali-nius
pokyčius, ekono-minių
nusikaltimų bei
teisėtvarkos pažeidimų
būklę

3. Parengti vartotojų švietimo programą

Valstybinė konkurencijos
ir vartotojų teisių gynimo
tarnyba

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

4. Parengti ilgalaikio turto nusidėvėjimo
skaičiavimo tvarką

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija

+

5. Parengti ilgalaikio materialiojo turto
indeksavimo tvarką

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija

+

6. Įgyvendinant ūkio gaivinimo ir kitas
priemones, nuosekliai (atsižvelgiant į
faktinę infliaciją) didinti minimalų darbo
užmokestį. Rengti teisės aktus, pagal kuriuos būtų sparčiau negu kitų sričių darbuotojams didinamas darbo užmokestis
sveikatos apsaugos, aukštųjų mokyklų ir
mokslo, švietimo, meno ir kultūros įstaigų
darbuotojams. Indeksuoti nuolatines išmokas gyventojams atsižvelgiant į faktinę
infliaciją

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Finansų ministerija ir
kitomis suinteresuoto-mis
ministerijomis

7. Parengti teisės aktus, numatančius
savininkams realią turtinę atsakomybę už
minimalaus darbo užmokesčio reikalavi-mų
nevykdymą, darbo užmokesčio
darbuotojams nemokėjimą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

+

+

+

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai turi
užtikrinti realią kapita-lo
naudojimo kainą

+

+

+

+

+

+

Numatoma pasiekti, kad
vidutinis darbo
užmokestis 2000 metais
padidėtų iki 1320 litų per
mėnesį, o vidutinė
pensija – iki 460 litų per
mėnesį

+

Ūkio plėtojimas
1. Parengti Lietuvos ūkio plėtojimo
strategiją laikotarpiui iki 2005 metų

Ūkio ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija,
Europos reikalų
ministerija kartu su
kitomis valstybinėmis ir
mokslo institucijomis

2. Kasmet rengti vidutinės trukmės
laikotarpio Lietuvos ūkio socialinės ir

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija kartu su

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

+

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

ekonominės plėtros prognozes

kitomis valstybinėmis bei
mokslo institucijomis

3. Rengti ir reguliariai tikslinti valstybės
investicijų trejų metų programas

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

4. Parengti Lietuvos teritorijos raidos iki
2010 metų bendrąjį planą

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

5. Parengti tarptautinių magistralių
įtakos zonų projektus:

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Susisiekimo
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

+

I p.

II p.

2000 m.
I p.

+

+
+
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Regioninių
problemų ir tautinių
mažumų departamentas),
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministe-rija,
Sveikatos apsaugos
ministerija, Finansų
ministerija

+

II. Užsienio politika
1. Pateikti Lietuvos Respublikos Seimui
ratifikuoti šias konvencijas (protokolus,
sutartis, chartijas):
Kultūros ministerija,

+

II p.

+

+

Klaipėdos-Minsko

1954 metų tarptautinę Hagos konvenciją

II p.

+

„Via Baltica”
6. Patikslinti Rytų Lietuvos rajonų
socialinio plėtojimo 1996-2000 metais
programos finansavimo tvarką

I p.

1999 m.

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto
konflikto atveju

Krašto apsaugos
ministerija

1980 metų tam tikrų įprastinių ginklų,
kurie gali būti laikomi ypatingai
kenksmingais arba veikia nesirinktinai,
draudimo arba apribojimo konvenciją (ir
protokolus)

Krašto apsaugos
ministerija

1993 metų cheminio ginklo kūrimo,
gamybos, kaupimo ir panaudojimo
uždraudimo ir jo sunaikinimo konvenciją

Ūkio ministerija, Krašto
apsaugos ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

1996 metų visuotinę branduolinių
bandymų uždraudimo sutartį

Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija,
Valstybinė atominės
energetikos saugos
inspekcija

+

1979 metų tarptautinę konvenciją prieš
įkaitų ėmimą

Teisingumo ministerija

+

1988 metų konvenciją ir protokolą dėl
neteisėtų aktų prieš jūrų laivybos saugumą
numalšinimo

Susisiekimo ministerija

1973 metų konvenciją dėl nusikaltimų
tarptautiniu mastu ginamiems asmenims
prevencijos ir baudimo

Vidaus reikalų ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

1994 metų konvenciją dėl Jungtinių
Tautų ir su jomis asocijuotų organizacijų
personalo saugumo

Užsienio reikalų
ministerija

1961 metų Romos konvenciją dėl
atlikėjų, fonogramų gamintojų ir
transliuojančiųjų organizacijų teisių

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

apsaugos
1971 metų Ženevos konvenciją dėl
fonogramų prodiuserių apsaugos nuo
neteisėto jų fonogramų kopijavimo

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1970 metų UNESCO konvenciją dėl
priemonių nelegaliam kultūros vertybių
importui, eksportui ir nuosavybės teisių
perdavimui uždrausti ir keliui jiems užkirsti

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1985 metų Europos Tarybos
architektūros paveldo apsaugos konvenciją

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1995 metų Europos Tarybos archeologijos paveldo apsaugos konvenciją

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1970 metų Europos konvenciją dėl
tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių
pripažinimo

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1972 metų Europos konvenciją dėl
baudžiamojo proceso perdavimo

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

1988 metų Jungtinių Tautų konvenci-ją
dėl kovos su neteisėta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų apyvarta

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano
Respublikos teisinės pagalbos baudžiamosiose, civilinėse ir šeimos bylose sutartį

Teisingumo ministerija

1987 metų Europos konvenciją prieš
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar
žeminantį elgesį ir baudimą bei papildomus
jos protokolus

Teisingumo ministerija

Pateikta Lietuvos
Respublikos Seimui
+

9
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

II k.

1994 metų Ženevos prekių ženklų
sutartį

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)

+

1989 metų Madrido susitarimą dėl
tarptautinės prekių ir paslaugų registracijos protokolo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)

+

1977 metų Budapešto sutartį dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo
pripažinimo atliekant patentavimo
procedūrą

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)

+

Europos vietos savivaldos chartiją

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2. Siekiant sukurti bendrą socialinę
erdvę ir laisvos darbuotojų migracijos
prielaidas, atlikti ekspertizę ir parengti
ratifikuoti:

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Europos socialinę chartiją
Europos laikinąjį susitarimą dėl
senatvės, invalidumo ir maitintojo
netekimo socialinės apsaugos sistemų
Europos laikinąjį susitarimą dėl
socialinės apsaugos sistemų, nesusijusių su
senatve, invalidumu ir maitintojo netekimu
3. Atlikti parengiamuosius darbus
(įstatymų ir kitų teisės aktų ekspertizę),
kurių reikia Hagos konferencijos

III k.

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Tarptautinės darbo organizacijos
konvencijas

1998 m.

1997 m.
IV k.

+

+
+

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

konvencijoms pasirašyti:
1970 metų įrodymų civilinėse ir
komercinėse bylose rinkimo užsienyje
konvencijai

Teisingumo ministerija

+

+

1980 metų civilinių tarptautinio vaikų
įvaikinimo aspektų konvencijai

Teisingumo ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

+

1956 metų alimentų vaikams vykdymo
užsienyje konvencijai

Teisingumo ministerija

+

+

1956 metų alimentų vaikams sprendimų pripažinimo ir vykdymo konvencijai

Teisingumo ministerija

+

+

1980 metų tarptautinės galimybės
kreiptis į teismą konvencijai

Teisingumo ministerija

+

+

1970 metų ištuokos pripažinimo
konvencijai

Teisingumo ministerija

+

+

Aplinkos apsaugos
ministerija

+

4. Parengti dokumentus, kurių reikia
prie 1979 metų konvencijos dėl tolimųjų
atmosferos teršalų pernašų protokolų
prisijungti:
sieros emisijos sumažinimo
azoto oksidų emisijos arba tolimųjų
pernašų apribojimo

Aplinkos apsaugos
ministerija

lakiųjų organinių junginių emisijos arba
tolimųjų pernašų apribojimo

Aplinkos apsaugos
ministerija

+
+

5. Parengti pasirašyti šias sutartis:
dėl bendradarbiavimo kelių transpor-to
srityje – su Italija, Slovakija, Slovėnija,
Airija, Austrija

Susisiekimo ministerija

+

+

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

1999 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

dėl bendradarbiavimo karinėje srityje –
su Graikija, Slovakija, Kanada, Italija,
Vengrija, Rumunija

Krašto apsaugos
ministerija

+

+

+

+

dėl bevizio vykimo – su Islandija, Suomija, Italija, Vokietija, Graikija, Šveicarija, Argentina, Brazilija, Čile, Domini-kos
Respublika, Jamaika, Urugvajumi

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

+

dėl bendradarbiavimo atliekant asmenų,
prekių, transporto priemonių, kertančių
Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais
ir geležinkeliais, kontrolę – su Lenkija

Finansų ministerija
(Muitinės departamen-tas)

+

+

+

+

dėl bendro taikos palaikymo dalinio – su Krašto apsaugos
Lenkija
ministerija

+

+

+

+

dėl oro susisiekimo – su Čekija, Kipru,
Tunisu, Honkongu

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

dėl laisvosios prekybos – su Vengrija,
Turkija, Bulgarija, Rumunija

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

+

+

+

dėl investicijų skatinimo ir apsaugos –
su Vengrija, JAV, Belgija, Airija, Portugalija, Kipru, Islandija, Slovakija, Slovėnija,
Bulgarija, Kanada, Brazilija, Argentina,
Kolumbija, Australija, Indija, Kuveitu

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

+

+

+

dėl diplomatinių santykių užmezgimo –
su Peru, Paragvajumi, Salvadoru

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

+

+

+

dėl pajamų ir kapitalo dvigubojo
apmokestinimo išvengimo – su Ispanija,
Portugalija, Vokietija, Šveicarija, Jungtine
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalyste, Prancūzija, Airija, Nyderlandais,
Graikija, Rusija, Islandija, Austrija, Ven-

Finansų ministerija

+

+

+

+

+

+

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos

12
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

grija, Turkija, JAV, Venesuela, Belgija
dėl bendradarbiavimo turizmo srityje – su
Portugalija, Italija, Ispanija

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
turizmo departamentas)

+

+

dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo
ir švietimo srityje – su Portuga-lija,
Vengrija, Lenkija, Slovėnija

Švietimo ir mokslo
ministerija, Kultūros
ministerija

+

+

dėl bendradarbiavimo archyvų srityje – su
Rusija

Lietuvos archyvų
departamentas, Užsienio
reikalų ministerija

dėl bendradarbiavimo kovoje su
organizuotu nusikalstamumu – su
Vokietija, Turkija

Vidaus reikalų ministerija

+

+

dėl prekybinės laivybos – su Graikija

Susisiekimo ministerija

+

+

dvišalę – su Šventuoju Sostu

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

dėl Lietuvos konsulinio atstovavimo per
Lenkijos diplomatines atstovybes Maroke
ir Tunise – su Lenkija

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

dėl vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje – su Lenkija

Kultūros ministerija

+

+

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

+

dėl ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo – su Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Argentina, Brazilija, Kolumbija

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

dėl bendradarbiavimo vandens
transporto srityje – su Rumunija, Kipru,
Bulgarija, Belgija

Susisiekimo ministerija

+

+

dėl socialinio aprūpinimo – su Čekija

+

+

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

dėl bendradarbiavimo žuvininkystės
srityje – su Rusija, Norvegija, Latvija,
Mauritanija

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

dėl bendradarbiavimo karinio mokymo
srityje – su Turkija

Krašto apsaugos
ministerija

dėl ekstradicijos – su JAV

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose
bylose – su JAV

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

dėl teisinės pagalbos civilinėse ir šeimos
bylose – su Čekija ir Slovakija

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

dėl nuteistųjų perdavimo – su Rusija ir
PAR

Teisingumo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

+

+

dės prekybos su Europos Sąjunga
tekstilės gaminiais (1998-2000 metais)

Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Europos reikalų ministerija

+

+

+

dėl Baltijos valstybių bendrosios
tranzito procedūros

Užsienio reikalų ministerija, Europos reikalų ministerija, Ūkio ministerija,
Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

+

+

+

+

Užsienio reikalų ministerija

+

+

7. Prisijungti prie Vidurio Europos
laisvosios prekybos susitarimo (CEFTA)

Užsienio reikalų
ministerija

+

+

8. Toliau derėtis dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir siekti

Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų

+

+

6. Įstoti į Pasaulio Prekybos Organizaciją

1999 m.

+

+

+

+

+

+

+

2000 m.
I p.

II p.

+

+

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

baigti valstybės sienos demarkavimą

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija
Ekonominė integracija į Europos Sąjungą

1. Sudaryti pasirengimo deryboms dėl
narystės Europos Sąjungoje delegaciją ir
patvirtinti jos reglamentą

Užsienio reikalų ministerija, Europos reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

2. Sudaryti vyriausybinę Europos
integracijos komisiją ir patvirtinti jos
reglamentą

Užsienio reikalų ministerija, Europos reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

3. Patvirtinti nacionalinės indikacinės
programos 1997-1998 metų gaires

Užsienio reikalų ministerija kartu su kitomis
suinteresuotomis
ministerijomis

+

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

4. Parengti Lietuvos Respublikos
įsijungimo į bendrą Europos Sąjungos
rinką programą:

Europos reikalų ministerija kartu su Užsienio
reikalų ministerija, kitomis ministerijomis ir valstybinėmis institucijomis

Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą
strategijos ekonominę dalį
įsijungimo į bendrą Europos Sąjungos
rinką programos projektą (pirmasis
projektas)
atsižvelgiant į Lietuvos pozicijų kitimą
derantis dėl narystės Europos Sąjungoje,
peržiūrėti įsijungimo į bendrą Europos
Sąjungos rinką programos projektą
(antrasis projektas)

+
+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

pasibaigus deryboms dėl narystės
Europos Sąjungoje, parengti įsijungimo į
bendrą Europos Sąjungos rinką programos
galutinį (trečiąjį) projektą

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+

5. Nagrinėti, ar galiojantys įstatymai ir
kiti teisės aktai atitinka Europos Sąjun-gos
teisinės sistemos reikalavimus, ir prireikus
rengti atitinkamus pasiūlymus (įstatymų ir
kitų teisės aktų projektus) dėl jų suderinimo

Europos reikalų ministerija, kitos ministerijos ir
valstybinės institucijos

6. Rengti pasiūlymus dėl nacionalinės
teisės harmonizavimo darbų programos
tikslinimo

Europos reikalų ministerija kartu su Užsienio
reikalų ministerija ir
kitomis ministerijomis

7. Parengti pasiūlymus dėl Teisės biuro
prie Europos reikalų ministerijos įsteigi-mo
ir jo nuostatų

Europos reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

8. Parengti Lietuvos Respublikos prekybos atstovybių pagrindines funkcijas
(nuostatus)

Europos reikalų
ministerija

9. Parengti ir įdiegti užsienio kilmės
kapitalo Lietuvos Respublikoje apskaitos
metodiką, taikant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(OECD) metodiką ir išryškinant užsienio
kapitalo įtaką šalies ūkio ekonominei
plėtrai

Statistikos departamentas, Europos reikalų
ministerija, Ūkio ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

+

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai
+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

III. Vidaus politika
Teisinės sistemos reforma ir teisėtvarka
1. Baigti rengti Baudžiamojo ir
Baudžiamojo proceso, Administracinių
teisės pažeidimų ir Administracinio
proceso, Darbo, Civilinio ir Civilinio
proceso, Komercinio kodeksų projektus

darbo grupės, Teisingumo
ministerija

+

+

+

+

+

Santuokos ir šeimos kodekso

Teisingumo ministerija

+

+

+

+

+

Teisėjų etikos kodekso

Teisingumo ministerija

Kilnojamojo turto įkeitimo

darbo grupė

Bausmių vykdymo sistemos

Teisingumo ministerija

Prisiekusiųjų teismo

Teisingumo ministerija

2. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:

Teismų teisėjų darbo apmokėjimo ir
socialinių garantijų

+
Projektas įteiktas
Lietuvos Respublikos
Seimui
+

Teisingumo ministerija
kartu su Teisėjų asociacija

+

Teismų įstatymo

Teisingumo ministerija

+

Ūkinio teismo likvidavimo

Teisingumo ministerija

+

Teisingumo ministerija

+

Teisingumo ministerija
kartu su Lietuvos

+

Prokuratūros įstatymo ir Tarnybos
Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto
pakeitimo
Advokatūros įstatymo

+

+

+

+

+

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

advokatų taryba
Notariato įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Teisingumo ministerija
kartu su Notarų rūmais

Hipotekos įstatymo ir kitų įstatymų,
susijusių su Hipotekos įstatymo
įgyvendinimu ir hipotekos sistemos
sukūrimu, pakeitimo ir papildymo

Teisingumo ministerija

Nekilnojamojo turto registro įstatymo
pakeitimo ir papildymo

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

Visuomeninių organizacijų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Teisingumo ministerija

Nusikaltimų ir teisės pažeidimų
prevencijos

Vidaus reikalų ministerija,
Teisingumo ministerija

Pinigų plovimo prevencijos

Teisingumo ministerija

Policijos rėmėjų

Vidaus reikalų ministerija,
Teisingumo ministerija

Policijos

Vidaus reikalų ministerija

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos
Respublikoje
Tarnybinių paslapčių
3. Parengti teisės aktus, užtikrinan-čius,
kad visos teisinės institucijos vyk-dytų
pavestas funkcijas, nustatančius visų
valdžios ir valdymo institucijų (įskaitant ir
teisėsaugos) pareigūnų realią ir lygią
atsakomybę teismui

+
Projektai įteikti Lietuvos
Respublikos Seimui

+

+
+
Projektas įteiktas
Lietuvos Respublikos
Seimui
+
+

Vidaus reikalų ministerija

+

Vidaus reikalų ministerija

+

Teisingumo ministerija
kartu su kitomis ministerijomis ir valstybinėmis
institucijomis, Lietuvos
Respublikos generaline
prokuratūra, Lietuvos

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Respublikos valstybės
kontrole, Lietuvos
Respublikos Seimo
kontrolierių įstaiga
4. Parengti ilgalaikę kovos su
organizuotu nusikalstamumu ir korupcija
programą

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos
Respublikos generaline
prokuratūra ir Lietuvos
Respublikos valstybės
saugumo departamentu

5. Patvirtinti vaikų ir paauglių
nusikalstamumo prevencijos nacionalinę
programą

Švietimo ir mokslo
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

6. Inventorizuoti galiojančius įstatymus
ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo
priimtus teisės aktus bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus

Teisingumo ministerija,
Teisinės informacijos
centras

7. Pasirengti leisti Lietuvos Respublikos
įstatymų sąvadą

Teisingumo ministerija,
Teisinės informacijos
centras, Teisės institutas

8. Parengti projektą įstatymo,
nustatančio, kad nuo 1998 m. gruodžio
31 d. netenka galios visi sovietinės
okupacijos metais priimti ir iki to laiko
galioję teisės aktai

Teisingumo ministerija,
Teisės institutas

9. Parengti teisinės sistemos reformos
metmenų naujos redakcijos projektą

Teisingumo ministerija
kartu su kitomis ministerijomis ir valstybinėmis
institucijomis

+

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

10. Parengti Nekilnojamojo turto
registro nuostatų projektą

komisija, sudaryta
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m.
vasario 21 d. nutarimu Nr.
143

11. Parengti Hipotekos registro nuostatų
projektą

Teisingumo ministerija

12. Parengti pasiūlymus dėl neatidėliotinų priemonių stambių finansinių bylų
tyrimui ir iššvaistyto turto išieškoji-mui
užtikrinti

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

13. Sudaryti nuolatinę komisiją “Švarių
rankų” programai įgyvendinti

Teisingumo ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

14. Įsteigti Mokesčių policijos
departamentą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą
prie Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija,
Teisingumo ministerija,
Finansų ministerija

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai

15. Parengti teisės aktus, užtikrinan-čius
naujų vidaus reikalų sistemos pada-linių
(Mokesčių policijos departamento,
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kovos su
kontrabanda padalinio) funkcionavimą

Vidaus reikalų ministerija

+

16. Parengti asmens dokumentų
rengimo programą

Vidaus reikalų ministerija kartu su Finansų ministerija, Užsienio reika-lų
ministerija, Susisieki-mo
ministerija, Teisin-gumo
ministerija, Teis-mo
ekspertizės institutu

+

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

17. Parengti narkomanijos prevencijos
programą

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija

18. Vadovaujantis Nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymu, parengti
vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo bei
dalies jų funkcijų priskyrimo Krašto
apsaugos ministerijai tvarką (programą)

Vidaus reikalų ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

19. Remiantis teisinės sistemos reformos metmenimis, parengti bausmių vykdymo priskyrimo Teisingumo ministeri-jos
kompetencijai bei perdavimo tvarką

Vidaus reikalų ministerija,
Teisingumo ministerija

+

20. Numatyti ir finansuoti valstybės
programas, skirtas asmens ir visuomenės
teisinei sąmonei ugdyti

Teisingumo ministerija

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

Pastabos

+

Sutvarkyti mokesčius ir jų administravimą
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Mokesčio mokėtojo atleidimo nuo
priskaičiuotų, bet nesumokėtų delspini-gių
ir baudų, kurie buvo ar turėjo būti
apskaičiuoti iki pagal 1996 m. sausio 1 d.

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

Įstatymas priimtas

Mokesčių administravimo įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

Keičiama delspinigių
skaičiavimo tvarka,
griežtinama atsakomy-bė
už piktybinius mo-kesčių
įstatymų pažei-dimus,
nustatoma at-leidimo nuo
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ekonomi-nių sankcijų,
nesant kaltės, tvarka ir
kt.
Įstatymas priimtas
Mokesčių administravimo įstatymo
8 straipsnio pakeitimo

Finansų ministerija

Atsisakoma nuostatos dėl
patikrinimų metu
išieškotų į Lietuvos valstybės biudžetą lėšų skyrimo Valstybinės mokesčių inspekcijos materialinei bazei stiprinti ir
darbuotojams materia-liai
skatinti bei sociali-nėms
garantijoms teikti.
Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui

Fizinių asmenų pajamų mokesčio
laikinojo įstatymo pakeitimo ir papildymo

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

Siekiama, kad Lietu-vos
Respublikos Vyriausybės ar jos pavedimu Finansų ministerijos nustatyta tvarka
galėtų būti panaikinamas tarptautinis dvigubasis apmokestini-mas
ir tais atvejais, kai su
užsienio valstybėmis
nėra sudarytų ir taiko-mų
dvigubojo apmokestinimo išvengimo
sutarčių.
Įstatymas priimtas

Juridinių asmenų pelno mokesčio

Finansų ministerija

Suvienodinamos ap-
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

įstatymo ir Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo pakeitimo

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

mokestinimo sąlygos
Lietuvos ir užsienio investuotojams, pelnas,
panaudotas investicijoms į įmonę, numatomas apmokestinti taikant
nulinį pelno (pajamų)
mokesčio tarifą ir kt.
Įstatymas priimtas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Nekilnojamojo turto mokesčio

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo
įstatymo pakeitimo

Audito

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

+

Siekiama panaikinti
daugelį lengvatų,
numatytų šio įstatymo 4
straipsnyje

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija), Statybos ir
urbanistikos ministerija

+

Numatoma perkelti į jį
nuostatas iš Įmonių ir
organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo, padidinus
mokesčio tarifą, ir nustatyti šeimos (gyventojo) nekilnojamojo
turto, kurio vertė didesnė už nustatytą
įstatyme, apmokestinimo tvarką

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)
Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių

+

+

+

Siekiama tobulinti
deklaracijų pateikimo
mokesčio administratoriui tvarką
Kartu papildant kitus
įstatymus, numatoma
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

inspekcija)

Įmonių pajamų mokesčio

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

Gyventojų pajamų mokesčio

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

Rinkliavų

Finansų ministerija,

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

įteisinti privalomą nepriklausomo audito
atlikimą akcinėse bendrovėse, uždarosiose
akcinėse bendrovėse bei
individualiose
(personalinėse) įmo-nėse
ir nustatyti jo
periodiškumą priklausomai nuo įmonės rūšies
ir metinės apyvartos
dydžio
+

Siekiama išplėsti apmokestinimo bazę,
panaikinant lengvatas,
išskyrus lengvatą investicijoms, apmokestinti užsienio įmonių
pajamas, kurių šaltinis
yra Lietuvos Respublikoje, leisti perkelti
ūkinės veiklos nuostolius į kitus metus, bet ne
ilgiau kaip trejus metus
paeiliui
+

+

Numatoma išplėsti
apmokestinimo bazę,
sumažinti mokesčio
tarifą, padidinti neapmokestinamąjį minimumą ir kt.
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Valstybinė
konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba
2. Parengti ilgalaikę mokesčių teisinės
bazės ir mokesčių administravimo
sutvarkymo programą

3. Tobulinant mokesčių įstatymus:

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

+

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

taikyti mokesčių lengvatas įmonėms,
kurios remia (teikia paramą, labdarą)
kultūros, sporto ir kitas ne pelno organizacijas, numatyti galimybę smulkioms ir
vidutinėms įmonėms pasinaudoti mokestinėmis paskolomis

+

+

+

+

suvienodinti ūkio subjektų, taip pat kai
kurių prekių grupių apmokestinimo sąlygas

+

+

+

+

išplėtus apmokestinimo bazę, mažinti
mokesčių naštą gamybos sektoriuje

+

+

nuo 1998 metų sudaryti gyventojams
sąlygas iki 2 procentų pajamų mokesčio
mokėti pasirinktinai - arba į Lietuvos
valstybės biudžetą, arba (pagal paskirtį)
labdaros organizacijoms ir valstybės pripažintų tradicinių bažnyčių, vienuolynų
pastatams bei bažnyčių įsteigtiems glo-bos

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

namams išlaikyti
4. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl neatidėliotinų priemonių muitinės
darbui gerinti ir kovai su kontrabanda bei
vengimu mokėti mokesčius stiprinti

Finansų ministerija
(Muitinės departamen-tas,
Valstybinė mokesčių
inspekcija), Vidaus
reikalų ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

dėl dividendų už valstybei
priklausančias akcijas

Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748
„Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje
tvarkos” dalinio pakeitimo

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija

+

5. Parengti pasiūlymus:
dėl biudžetinių įstaigų skolų,
susidariusių iki 1997 m. sausio 1 d.,
padengimo

Finansų ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

dėl kai kurių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų kontrolės ir kitų
valstybinių institucijų darbuotojų skatinimo
klausimais pripažinimo netekusiais galios

Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

6. Patvirtinti licencijų atlikti auditą
išdavimo taisykles

Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

7. Supaprastinti finansinę atskaitomy-bę
juridinio asmens teisių neturinčioms
įmonėms

Finansų ministerija
(Valstybinė mokesčių
inspekcija)

+

Statybos ir urbanistikos

+

8. Patobulinti nekilnojamojo turto
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

mokestinės vertės nustatymo metodiką

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija, Finansų
ministerija

Monetarinė politika ir bankai - didinti bankų sistemos patikimumą
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Gyventojų santaupų atkūrimo

darbo grupė

Projektas įteiktas
Lietuvos Respublikos
Seimui

Lietuvos akcinio inovacinio banko
prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei
jo turto perėmimo

Finansų ministerija kar-tu
su Lietuvos banku ir
Teisingumo ministerija

Įstatymas priimtas

Ofšorinės veiklos ir bankininkystės
reguliavimo laisvosiose ekonominėse
zonose

Finansų ministerija kar-tu
su Lietuvos banku ir
Teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertybinių popierių emisijos bankams
restruktūrizuoti įstatymo 2 straipsnio
pakeitimo

Finansų ministerija

Indėlių draudimo įstatymo pakeitimo

Vekselių ir Čekių įstatymų pakeitimo

+

Įstatymas priimtas

Finansų ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

darbo grupė

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui.
Siekiama numatyti
galimybę didinti
draudžiamo indėlio sumą
etapais
Numatoma protestuo-tus
vekselius prilyginti
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

vykdomiesiems dokumentams

2. Parengti Komercinių bankų įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymo (naujos
komercinių bankų įstatymo redakcijos)
projektą ir kitus teisės aktus, kuriuose būtų:

Finansų ministerija kartu
su Lietuvos banku,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Teisingumo ministerija

+

+

+

nustatyta turtinė atsakomybė banko
akcininkams (akcijų paketo savininkams)
reglamentuota banko bankroto ir jo
likvidavimo procedūra
sunormintas banko laikinojo administratoriaus ir administratoriaus juridinis
statusas ir atsakomybė, jo veiklos priežiūra ir
įvertinimas, nustatyti administrato-riams
keliami kvalifikaciniai reikalavimai
reglamentuotas administracinių
nuobaudų taikymas komercinių bankų
tarybos bei valdybos nariams ir administracijos vadovams
sunorminti valstybės kontroliuojamų
komercinių bankų darbuotojų atlyginimai

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

3. Parengti valstybės kontroliuojamų
bankų privatizavimo programą ir
atitinkamus teisės aktus

Finansų ministerija

+

4. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos
valstybinio komercinio banko ir Žemės
ūkio banko privatizavimą dalyvaujant

Finansų ministerija

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui
+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

strateginiams investuotojams
5. Įdiegti valstybės vertybinių popierių
atpirkimo (repo) sandorius

Finansų ministerija kartu
su Lietuvos banku

Priimtas Lietuvos banko
valdybos nutarimas

6. Parengti teisės aktus, numatančius
paprastesnę įkeistų vertybinių popierių
perėmimo tvarką, kai skolininkas nevyk-do
savo prievolių

Lietuvos bankas

Priimtos Lietuvos ban-ko
ir Komercinių ban-kų
įstatymų pataisos

7. Parengti valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų užsienio pasko-lų
paskirstymo ir grąžinimo tvarkos pro-jektą
bei kriterijus, pagal kuriuos atren-kami
investiciniai projektai, kredituotini iš šių
užsienio paskolų

darbo grupė

8. Parengti vidaus paskolų, taip pat
vidaus paskolų su valstybės garantija
gavimo, paskirstymo ir grąžinimo tvarką

Finansų ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Ūkio
ministerija

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

9. Parengti pasiūlymus:
dėl gyventojų indėlių bankruotuojančiuose bankuose dalinių kompensacijų
mokėjimo

Finansų ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

dėl neišmokėtų už 1993-1995 metus
gyventojų indėlių, sukauptų iki 1991 m.
vasario 26 d., kompensacijų mokėjimo

Finansų ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

dėl restruktūrizuojamų bankų išpirktinų
neveiksnių aktyvų įvertinimo kriterijų ir
išpirkimo tvarkos

Finansų ministerija

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

10. Parengti tarptautinius apskaitos
standartus atitinkančią bankų aktyvų
vertinimo tvarką

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Parengė Lietuvos bankas

11. Parengti ir išplatinti Lietuvos
Respublikos Euroobligacijų debiutinę
emisiją

Finansų ministerija

12. Paskelbti konkursą nepriklausomo
audito organizacijai, kuri atliktų valstybės
skolinių įsipareigojimų ir finansinių išteklių
naudojimo auditą, parinkti

Finansų ministerija

+

+

Pagal audito parengtas
išvadas nustatyti faktines
biudžeto skolas ir neapmokėtus skolinius įsipareigojimus, taip pat
Lietuvos valstybės biudžeto, valstybės vardu
gautų lengvatinių paskolų bei paskolų,
suteiktų su valstybės
garantija, lėšų panaudojimą pagal įstatymo
numatytą paskirtį

Skatinti verslą ir investicijas
Įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Smulkaus ir vidutinio verslo

Ūkio ministerija, Finan-sų
ministerija, Teisingu-mo
ministerija, Statis-tikos
departamentas

Verslo (prekybos) registro

Statistikos departamen-tas
ir Ūkio ministerija kartu
su Lietuvos prekybos,

+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

pramonės ir amatų rūmų
asociacija
Juridinių vienetų registro

Statistikos departamentas,
Ūkio ministerija

Investicijų

Ūkio ministerija, Europos reikalų ministerija,
Finansų ministerija

Standartizacijos

Atitikties įvertinimo (produkcijos
atitikimo standartus)

Pramoninio dizaino įstatymo pakeitimo

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

2. Parengti projektus Lietuvos Res-

+
+

Siekiama numatyti
investavimo sąlygas,
atitinkančias Europos
Sąjungos reikalavimus

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Lietuvos
standartizacijos
departamentas)

+

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Lietuvos
standartizacijos
departamentas)

+

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)
Ūkio ministerija, Finansų

Įskaitant ir užsienio
kapitalo investicijas.

+

+

Siekiama numatyti
nuostatas, atitinkan-čias
Europos Sąjungos
reikalavimus

Siekiama numatyti
nuostatas, atitinkan-čias
Europos Sąjungos
reikalavimus
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

publikos Vyriausybės nutarimų dėl
konkursų komisijų sprendimų dėl steigėjų
grupių parinkimo:

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

II p.

I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija, Teisingumo
ministerija, kitos
suinteresuotos
ministerijos kartu su:

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos

Šiaulių miesto
savivaldybe

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos

Klaipėdos miesto
savivaldybe

Kauno laisvosios ekonominės zonos

Kauno miesto savivaldybe

+

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras),
Valstybinė konkurenci-jos
ir vartotojų teisių gynimo
tarnyba

+

3. Parengti patikslintą firmų vardų
registravimo ir keitimo tvarką

I p.

1999 m.

+
+

Administracinių rinkos varžymų mažinimas
1. Parengti pasiūlymus dėl Europos
Sąjungos reikalavimus atitinkančių
investavimą reguliuojančių taisyklių
taikymo ir biurokratinių kliūčių šalinimo

Europos reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2. Įsteigti valstybės instituciją, kuri
kontroliuotų mokesčių inspekcijos,
muitinės ir kitų valstybinę priežiūrą
atliekančių įstaigų darbą

Teisingumo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija

3. Parengti Įmonių įstatymo ir kitų
teisės aktų pakeitimų, kuriuose būtų
numatyta atsisakyti nereikalingo licenci-

Ūkio ministerija kartu su
kitomis ministerijo-mis,
turinčiomis licenci-

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos
įsteigimo
+

+

+

+

Numatoma iš esmės
pakeisti licencijų ar
leidimų išdavimo tvarką
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

javimo bei kitų investavimo, vidaus ir
užsienio prekybos administracinių ribojimų, projektus

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

juojamų veiklos sričių

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

tose verslo srityse, kur
tai būtina

Smulkaus ir vidutinio verslo bei darbo vietų kūrimo skatinimas
1. Parengti pasiūlymus ir projektus
atitinkamų teisės aktų dėl verslo savivaldos plėtojimo, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jų asociacijos
funkcijų išplėtimo galimybių

Ūkio ministerija,
Statistikos departamen-tas
kartu su Lietuvos
prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacija

2. Parengti smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo, naujų darbo vietų kūrimo, užsienio
(atvykstamojo) ir vidaus turizmo skatinimo
programas, priemones šioms programoms
įgyvendinti atsižvelgiant į realias valstybės
finansines galimybes

Ūkio ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
turizmo departamentas)

3. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius smulkaus ir vidutinio verslo bei
darbo vietų kūrimo skatinimo fondo, taip
pat kitų rėmimo fondų (įskaitant pasko-lų
garantijas, inovacijų rėmimą) steigimą ir
veiklą

Ūkio ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministe-rija,
Finansų ministerija

4. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius verslo inkubatorių steigimo tvarką
ir veiklą

Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros agentūra,
Ūkio ministerija

+

+

+

Numatoma įmonių
registro tvarkymą
perduoti Lietuvos
prekybos, pramonės ir
amatų rūmams
+

+

+

+

Rengiant pasiūlymus dėl
gaunamų su valsty-bės
garantija užsienio
paskolų paskirstymo,
numatyti jas skirti
smulkiems ir vidutiniams ūkiniams projektams kredituoti ir
naujų darbo vietų kūrimo
programoms finansuoti
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Investicijų skatinimas
1. Pertvarkyti Lietuvos investicijų
agentūrą, ją reorganizuoti ir žymiai išplėsti
jos veiklą

Europos reikalų
ministerija

2. Parengti pasiūlymus dėl valstybės
investicijų planavimo ir naudojimo tvarkos

Ūkio ministerija, Finan-sų
ministerija, Statybos ir
urbanistikos ministe-rija

3. Parengti mokesčių įstatymų pataisas,
numatančias neapmokestinti gamybai
plėtoti skiriamų įmonės pajamų, taip pat
importuojamų modernių technologijų

Finansų ministerija

+

+

4. Parengti įstatymų pataisas,
garantuojančias kapitalo saugumą

Ūkio ministerija, Europos reikalų ministerija,
Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

+

+

5. Parengti Lietuvos Respublikos
išperkamosios nuomos (lizingo) įstatymo
projektą

Ūkio ministerija,
Teisingumo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
+

Siekiama skatinti, kad
sugrįžtų iš Lietuvos
išvežtas kapitalas ir būtų
investuotas į šalies ūkį
+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

Apsaugoti akcininkų ir indėlininkų asmeninę nuosavybę, stabdyti tyčinius įmonių bankrotus
1. Parengti projektus Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įmonių įstatymų
pataisų, kurios garantuotų akcininkų
(dalininkų) turtinių ir neturtinių teisių
apsaugą, neleistų dirbtinai nuvertinti akcijų
(pajų)

darbo grupė

+

2. Parengti Įmonių bankroto įstatymo ir
kitų įmonių bankrotą reglamentuojan-čių
teisės aktų pakeitimų bei papildymų
projektus

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

+

Būtina numatyti priemones, neleidžiančias
praskolinti ar kitaip
iššvaistyti įmonės tur-to,
užtikrinti kreditorių
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

pirmenybę patenkinti
savo reikalavimus iš
įkeisto turto
3. Parengti teisės akto dėl verslo
draudimo plėtojimo projektą

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

4. Parengti teisės akto dėl privalomojo
finansinių bendrovių draudimo projektą

Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

+

5. Rengiant Teismų įstatymo ir Civilinio
proceso kodekso naujų redakcijų projektus, numatyti pertvarkyti teismo antstolių
funkcijas

Teisingumo ministerija

+

+

Teismo antstoliai turėtų
tik skelbti turto
varžytynes, bet patys jų
nevykdyti

Atnaujinti ir plėtoti konkursinį privatizavimą
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
įstatymų “Dėl specialios paskirties
bendrovių ir jų veiklos sričių” ir “Dėl
valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų
nenumatoma nei akcionuoti, nei
privatizuoti” pakeitimo

Europos reikalų
ministerija (Lietuvos
valstybinė privatizavimo
agentūra)

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo

darbo grupė

Turto vertės nustatymo veiklos pagrindų

darbo grupė

Valstybės turto ir gyventojų santaupų

darbo grupė

Įstatymai priimti Lietuvos Respublikos Seime

+
+
+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

atkūrimo fondo
2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl kasmet privatizuojamų objektų
sąrašų patvirtinimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 636
“Dėl valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo viešo akcijų pardavimo
būdu” dalinio pakeitimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 749
“Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų
patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1075
“Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuosta-tų
patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1166 “Dėl
Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo tiesioginių derybų būdu
nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 1190
“Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo nuomos su išsipirkimu būdu
nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

+

+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

dėl Valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo įmonių valdymo kontrolės
perleidimo būdu nuostatų patvirtinimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

3. Patikrinti, ar teisingai didinamas
buvusių valstybinių, valstybinių akcinių
įmonių įstatinis kapitalas iš savo likutinio
pelno ar pritrauktų iš šalies lėšų

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prašymu
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė kartu
su valstybinėmis institucijomis, vykdančiomis
įmonių steigėjų funkcijas, ir savivaldybėmis,
valdančiomis valstybei
priklausančias akcijas

4. Parengti investicinę privatizavimo
programą kaip valstybinės investicijų
programos dalį

Europos reikalų
ministerija (Lietuvos
valstybinė privatizavimo
agentūra) kartu su įmonių
steigėjų funkcijas
vykdančiomis
ministerijomis

5. Atskirai parengti paklausių didesnių
įmonių privatizavimo skelbiant
tarptautinius konkursus programas ir
atitinkamų įstatymų projektus, organizuoti
šių objektų privatizavimą

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)
kartu su Ryšių ir informatikos ministerija,
Susisiekimo ministerija,
Ūkio ministerija

+

6. Parengti pasiūlymus dėl
privatizavimo politikos tobulinimo ir
efektyvaus stambių objektų privatizavimo

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)

+

III k.

1999 m.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+

+

+

+

+

+

Nesiūloma privatizuoti
elektrinių, geležinkelių,
elektros tiekimo linijų ir
kai kurių kitų šaliai
gyvybiškai svarbių gamybinės ir socialinės
infrastruktūros objektų
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

1999 m.

2000 m.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos

kartu su įmonių steigėjų
funkcijas vykdančiomis
ministerijomis
7. Parengti ir įgyvendinti bendro
privatizavimo proceso reklamos ir užsienio
investuotojų pritraukimo programą

Europos reikalų ministerija (Lietuvos valstybinė
privatizavimo agentūra)
kartu su Lietuvos
investicijų agentūra

8. Rengti kompleksines privatizavimo
programas

Europos reikalų ministerija kartu su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis

+

Pagal poreikį, esant
sprendimui privatizuo-ti
tam tikros srities įmones

Įgyvendinti ilgalaikę eksporto plėtojimo programą
1. Parengti Lietuvos Respublikos
eksporto draudimo (garantijų) įstatymo
projektą

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija

2. Parengti pasiūlymus ir projektus
atitinkamų teisės aktų dėl Lietuvos
eksporto plėtojimo agentūros
reorganizavimo į instituciją, kuri
koordinuotų eksporto plėtojimo programos
vykdymą ir administruotų eksporto
plėtojimo fondą

Europos reikalų
ministerija

3. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl Eksporto
draudimo tarnybos įsteigimo projektą ir
šios tarnybos nuostatus bei kitus jos veiklą
reglamentuojančius dokumentus

Ūkio ministerija, Finansų
ministerija

4. Parengti žemės ūkio produkcijos ir

Žemės ir miškų ūkio

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

+

+

+
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

maisto produktų eksporto plėtojimo
programą

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija
Slopinti korupciją, keisti valstybės valdymo būdą

1. Inventorizuoti visus valstybės ir
privačių asmenų finansinius ir turtinius
santykius reglamentuojančius įstatymus bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir parengti atitinkamus
pasiūlymus, siekiant pašalinti iš jų
korupciją skatinančias nuostatas

Teisingumo ministerija,
Europos reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija,

2. Parengti pasiūlymus ir projektus
atitinkamų teisės aktų dėl mokesčių
inspekcijos, muitinės, teisėtvarkos bei įvairių
inspekcijų darbuotojų tarnybinių pareigų
vykdymo valstybinės kontrolės ir jų darbo
apmokėjimo sutvarkymo, atsakomybės
didinimo

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

3. Parengti pasiūlymus dėl valdininkų
darbo apmokėjimo sąlygų, socialinių
garantijų sistemos tobulinimo, kartu
griežtinti jų atsakomybę už netinkamai
vykdomas pareigas

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

4. Parengti pasiūlymus ir projektus
atitinkamų teisės aktų dėl ministerijų, kitų
valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos
ir personalo valdymo pertvarkymo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

+

+

+

+

+

+

+

+

Siūloma atsisakyti
nuostatų, pagal kurias
turtiniai santykiai galimi
be viešo konkurso

Numatoma diferencijuoti valdininkų darbo
apmokėjimą, valdininkams nustatyti papildomą pensinį ir sveikatos draudimą
+

+

Numatoma decentralizuoti ir dekoncentruoti
valstybės valdymą pagal
rinkos ekonom-kos ir
demokratinės visuomenės administravimo
principus
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

5. Parengti įstatymų pataisas, kurios
numatytų valstybės (savivaldybių)
institucijų ir valdininkų asmeninę civilinę
bei administracinę atsakomybę už
gyventojams bei įmonėms padarytą žalą ir
jos atlyginimą

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

+

+

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Įvertinti valstybės turtinę ir finansinę būklę
1. Inventorizuoti:
valstybės (biudžeto) skolas ir skolinius
įsipareigojimus

valstybės turtą

Finansų ministerija

+

+

Statistikos departamentas, Ūkio ministerija,
Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Numatoma padaryti
valstybės finansų ir turto
nepriklausomą auditą
pasitelkus viešo
konkurso būdu parinktą
audito kompaniją
+

2. Patikrinti, kaip buvo naudojamos
lėšos, skirtos energetikai ir žemės ūkiui
remti, taip pat lengvatinės paskolos atitinkamų valstybės pareigūnų sprendimu

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prašymu
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė

+

3. Patikrinti, ar privatizuojant įmones ir
kitą valstybės turtą buvo laikomasi tuo
metu galiojusių privatizavimo ir akcinių

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prašymu
Lietuvos Respublikos

+

+

Pagal ministerijų ir kitų
valstybinių institucijų
pateiktą medžiagą
Pagal ministerijų ir kitų
valstybinių institucijų
pateiktą medžiagą
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

bendrovių įstatymų, kaip buvo naudojamos už privatizuotą valstybės turtą gautos
lėšos

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

valstybės kontrolė

Pramonė ir energetika
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Mokesčių už pramoninės nuosavybės
objektų registravimą

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
patentų biuras)

+

Ignalinos atominės elektrinės valdymo

Ūkio ministerija

+

Šilumos ūkio valdymo decentralizavimo

Ūkio ministerija

Įstatymas priimtas

2. Patikslinti valstybinę kokybės
rėmimo programą

Ūkio ministerija kartu su
kitomis ministerijo-mis

+

3. Parengti patikslintą nacionalinės
energetikos strategijos projektą

Ūkio ministerija

4. Patikslinti elektros ir šilumos
energijos vartojimo taisykles

Ūkio ministerija

+

5. Parengti energetikos objektų,
vamzdynų ir elektros tiekimo linijų
apsaugos taisykles

Ūkio ministerija

+

6. Parengti pasiūlymus dėl Ignalinos
atominės elektrinės saugos didinimo
programos įgyvendinimo

Ūkio ministerija

Siūloma parengti
nacionalinio kokybės
prizo nuostatus
+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

7. Parengti energetikos sektoriaus akcinių bendrovių tolesnio restruktūrizavi-mo
ir privatizavimo principines schemas

Ūkio ministerija

+

8. Parengti pasiūlymus dėl nepagrindinės veiklos objektų atskyrimo energetikos akcinėse bendrovėse ir valstybės
įmonėse

Ūkio ministerija

+

9. Parengti priemones, įgalinančias
mažinti energetikos išteklių tiekėjų įtaką

Ūkio ministerija

10. Parengti energetikos produkcijos
(elektros energijos, naftos produktų)
eksporto strategiją

Ūkio ministerija

11. Parengti pasiūlymus dėl energijos
tiekimo ir vartojimo apskaitos gerinimo

Ūkio ministerija

12. Nustatyti valstybės ir savivaldybių
biudžetų finansuojamų organizacijų sko-lų
grąžinimo ir atsiskaitymo už energiją
tvarką

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija

13. Parengti valstybės skolos akcinėms
bendrovėms „Lietuvos energija” ir
„Lietuvos dujos” padengimo tvarką

Ūkio ministerija kartu su
Finansų ministerija

14. Parengti pasiūlymus dėl mažųjų
hidroelektrinių renovacijos bei statybos

Ūkio ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija

+

15. Parengti biokuro ir bioenergijos
gamybos ir naudojimo programą

Ūkio ministerija,
Aplinkos apsaugos
ministerija, Susisiekimo
ministerija

+

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+
+

+
Priimtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimas
+

Be kita ko, turi būti
numatyti lėšų šaltiniai ir
padengimo terminai
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Prekybos, kainų ir muitų politika
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Reklamos

Ūkio ministerija, Valstybinė konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnyba

Muitų tarifų

Ūkio ministerija, Finan-sų
ministerija (Muitinės
departamentas), Žemės ir
miškų ūkio ministerija

Antidempingo

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

Žemės ūkio ekonominių santykių
valstybinio reguliavimo įstatymo pakeitimo
ir papildymo

+

+

Atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos muitinės
kodekso nuostatas

+

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministeri-ja
(Muitinės departa-mentas)

+

2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl mažmeninės prekybos tabako
gaminiais taisyklių patvirtinimo

dėl naujų prekių ženklinimo taisyklių

Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė tabako ir
alkoholio kontrolės
tarnyba
Ūkio ministerija, Valstybinė konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo

+

+

+

Numatoma pakeisti
žemės ūkio produkcijos
supirkimo ir importo
kvotų nustatymo tvarką
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

tarnyba, Žemės ir miškų
ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Lietuvos
standartizacijos departamentas)
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 653
"Dėl bendros prekių importo ir eksporto
tarifinių kvotų administravimo tvarkos"
dalinio pakeitimo
dėl prekių muitinio įvertinimo tvarkos

Finansų ministerija, Ūkio
ministerija

Finansų ministerija
(Muitinės departamentas), Ūkio ministerija,
Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Teisingumo
ministerija

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 1610
"Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo
tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Susisiekimo ministerija,
Finansų ministerija
(Muitinės departamentas), Ūkio ministerija,
Teisingumo ministerija

dėl maisto prekių įvežimo į Lietuvos
Respubliką ir jų nekenksmingumo
kontrolės tvarkos

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Valstybinė
konkurencijos ir vartotojų
teisių gynimo tarnyba

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Priimtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Ūkio ministerija, Finansų

+

+

Atsižvelgiant į Pasaulio
Prekybos Organizacijos
reikalavimus

Numatoma sudaryti
palankias prekių tranzito
sąlygas

+

+

Numatoma supapras-tinti
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

1996 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 125 "Dėl
Laikinojo prekių išvežimo perdirbti tvarkos
patvirtinimo” dalinio pakeitimo

ministerija (Muitinės
departamen-tas), Žemės ir
miškų ūkio ministerija,
Teisin-gumo ministerija

dėl prekių įvežimo perdirbti tvarkos

Ūkio ministerija, Finan-sų
ministerija (Muitinės
departamentas), Žemės ir
miškų ūkio ministeri-ja,
Sveikatos apsaugos
ministerija, Teisingumo
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

procedūras

+

dėl Eksporto plėtojimo fondo įsteigimo,
jo nuostatų ir lėšų naudojimo tvarkos

Ūkio ministerija, Europos reikalų ministerija,
Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

dėl periodiško energijos kainų
vartotojams perskaičiavimo atsižvelgiant į
infliaciją ir kintančias importuojamų
energetikos išteklių rinkos arba
kontraktines kainas

Ūkio ministerija kartu su
Valstybine energeti-kos
išteklių kainų ir
energetinės veiklos
kontrolės komisija

+

3. Parengti teisės aktų dėl Viešojo pirkimo įstatymo patikslinimo ir įgyvendinimo projektus

Viešojo pirkimo tarnyba,
Ūkio ministerija, Statybos ir urbanistikos
ministerija

+

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

Remti kaimą, žemdirbius, ypač ūkininkus
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:

II p.

1999 m.
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio
23 d. nutarimu Nr. 41

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Projektas įteiktas
Lietuvos Respublikos
Seimui

Žemės vertybinių popierių

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

+

Žuvininkystės

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija

+

Žemės ūkio savivaldos

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

Grūdų

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Ūkio
ministerija

+

Pašarų

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Miškų įstatymo pakeitimo ir papildymo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Numatoma sugriežtin-ti
valstybinio miško išteklių naudojimą bei
stiprinti jo priežiūros
kontrolę

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

+

Siekiama suderinti su
Europos Sąjungos tei-sės
aktų reikalavimais

Gyvulių veislininkystės įstatymo
pakeitimo ir papildymo
Gyvūnų gerovės apsaugos

Valstybinė veterinarijos
tarnyba

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

+

+

46
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

Veterinarijos įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

Valstybinė veterinarijos
tarnyba, Žemės ir miškų
ūkio ministerija

IV k.

I p.

II p.

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Siekiama suderinti su
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, taip
pat Europos Są-jungos
teisės aktų reikalavimais

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Siekiama suderinti su
Nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo
ir Teritorijų planavimo
įstatymo nuostatomis

Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Siekiama suderinti su
Nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstaty-mo
ir Teritorijų plana-vimo
įstatymo nuosta-tomis

Žemės nuomos įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Siekiama suderinti su
Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo ir
Teritorijų planavimo
įstatymo nuostatomis

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Ūkio
ministerija

+

Siekiama pašalinti kai
kurių įstatymo nuosta-tų
prieštaravimus Pa-saulio
Prekybos Orga-nizacijos
reikalavi-mams, turint
omenyje būsimą
Lietuvos Respublikos
narystę šioje
organizacijoje

Cukraus įstatymo pakeitimo
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija

Akcinių bendrovių įstatymo papildymo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

2. Tikslinant žemės reformos strate-giją,
peržiūrėti galiojančius įstatymus ir parengti
jų pataisas, toliau vykdyti žemės reformą
pagal patikslintas kryptis, teisingai
kompensuoti pagal valstybės išgales už
nesugrąžinamą žemę, sudaryti sąlygas
išsimokėtinai įsigyti žemės jos
neturėjusiems ir norintiems ūkininkauti
asmenims, skatinti stambinti ūkius

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

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

Siekiama suderinti su
Europos Sąjungos tei-sės
aktų reikalavimais

+

+

Pastabos

+

+

Numatoma sudaryti
galimybę akcines
bendroves reorgani-zuoti
į kooperatines bendroves
+

+

+

+

+

+

Be kita ko, siekiama
supaprastinti žemės ir
miško grąžinimo jų
buvusiems savininkams
ir paveldėtojams procedūras

3. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl Kaimo rėmimo fondo sudarymo, jo
formavimo ir naudojimo nuostatų

Žemės ir miškų ūkio ministerija, Finansų ministerija

dėl mokesčių už valstybinio miško
(medienos) išteklius bei Miško fondo
sudarymo ir naudojimo

Žemės ir miškų ūkio ministerija kartu su Aplinkos apsaugos ministerija,
Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
+
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

dėl visuotinio žemės ūkio surašymo

Statistikos departamentas, Žemės ir miškų ūkio
ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis ir valstybinėmis institucijomis

dėl pasienio veterinarijos postų,
atitinkančių Europos Sąjungos standartus,
įrengimo

Valstybinė veterinarijos
tarnyba

4. Padaryti pataisas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimuose,
susijusiuose su Žemės įstatymo, Žemės
reformos įstatymo, Žemės nuomos įstatymo
pakeitimais ir papildymais

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

+

+

+

+

5. Parengti šias programas:
žemės ūkio ir ūkininkų rėmimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija kartu su
Ūkininkų sąjunga

+

Lietuvos gyvulių veislininkystės
sistemos reorganizavimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Lietuvos žvejybos ir akvakultūros
įmonių ekonominės būklės stabilizavimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

pasirengimo stoti į Europos Sąjungą
strategijos žemės ūkyje

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Nacionalinės veterinarijos laborato-rijos
pertvarkymo siekiant Europos Sąjungos
"referens“ laboratorijos statuso

Valstybinė veterinarijos
tarnyba

+

pieno, jo produktų bei kitų maisto
produktų kokybės gerinimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Sveikatos

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos

49
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

apsaugos ministerija
ūkinės veiklos nenašioje žemėje
pertvarkymo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

6. Patikslinti nacionalinę žemės ūkio
plėtojimo programą Lietuvai integruojantis
į Europos Sąjungą

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, mokslo ir
mokymo institucijos

+

7. Parengti pasiūlymus:
dėl kompensavimo savininkams už
nesugrąžinamą žemę tvarkos tobulinimo

dėl žemės ūkio kooperacijos plėtojimo
dėl pjautinės mažai apdorotos medienos
eksporto ribojimo
dėl jaunųjų kaimo specialistų rėmimo

Žemės ir miškų ūkio ministerija kartu su Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija,
Finansų ministerija

+

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Ūkio ministerija kartu su
Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

dėl žemės ūkio subjektų, perdirbamosios pramonės įmonių ir prekybos organizacijų tarpusavio atsiskaitymo už parduotą žemės ūkio produkciją ir maisto
produktus spartinimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Ūkio
ministerija, Finansų
ministerija

dėl privačių miškų tvarkymo ir
naudojimo nuostatų patikslinimo

Žemės ir miškų ūkio
ministerija

+

+

+

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

dėl išankstinių sutarčių tarp žemės ūkio
produkcijos gamintojų ir jų produkcijos
supirkimo įmonių sistemos įgyvendinimo

Žemės ir miškų ūkio ministerija, Ūkio ministerija,
Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija

8. Parengti Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo nuostatus

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

Dalyvaujant Lietuvos
bankui

9. Parengti pasiūlymus dėl žemėtvarkos,
žemės kadastro, geodezijos ir kartografijos
institucijų pertvarkymo į vieną sistemą

darbo grupė

+

Siekiama sudaryti sąlygas spartinti žemės
nuosavybės atkūrimą,
žemės reformą, sumažinti žemės sklypų
matavimo ir planų
sudarymo išlaidas bei šių
paslaugų kainas

10. Sukurti valstybinės maisto kokybės
kontrolės sistemą, kurios struktūra ir
funkcijos atitiktų Europos Sąjungos
valstybių nuostatas ir racionalius principus
šioje srityje

Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybinė
veterinarijos tarnyba,
Valstybinė kokybės
inspekcija prie Valstybinės konkurencijos ir
vartotojų teisių gynimo
tarnybos, Ūkio ministerija, Žemės ir miškų ūkio
ministerija

11. Parengti papildomas priemones
neteisėtam miško kirtimui (ir privačiuose
miškuose) sustabdyti

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija

12. Inventorizuoti atrankos būdu Lietuvos miškus

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Valstybinis
miškotvarkos institutas

+

+

Kai bus priimtas Maisto
įstatymas

+

Parengiant atitinkamų
teisės aktų patikslini-mo
projektus
+

+

+

+

+

+
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

13. Atlikti visų Lietuvos valstybinių ir
privačių miškų valstybinę apskaitą, įvertinti miško išteklius, jų kokybę, apskaičiuoti šių išteklių naudojimo normą

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Valstybinis
miškotvarkos institutas

14. Plėtojant kaimo socialinę
infrastruktūrą, parengti ir įgyvendinti
mokytojų, gydytojų, kultūros darbuotojų
aprūpinimo tarnybiniais butais programą

Žemės ir miškų ūkio
ministerija, Statybos ir
urbanistikos ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija,
Kultūros ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

+

I p.

II p.

+

+

+

+

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

Pastabos

Kartu plėtojamos
medicinos paslaugos
kaime, remiamas naujų
švietimo ir kultūros
įstaigų steigimas

Transportas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Transporto veiklos pagrindų

Susisiekimo ministerija

+

Transporto infrastruktūros

Susisiekimo ministerija

+

2. Patikslinti nacionalinę transporto
plėtros programą

Susisiekimo ministerija
kartu su kitomis ministerijomis

3. Rekonstruoti IX tarptautinio koridoriaus Klaipėdos-Šumsko ir Kaišiado-riųKybartų geležinkelių ruožus

Susisiekimo ministerija

+

Be kita ko, kaip sudėtinę jos dalį parengti
tranzitą aptarnaujan-čios
infrastruktūros plėtojimo
ir tranzitinių krovinių
vežimo per Lietuvos
Respublikos teritoriją
skatinimo priemones
+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

4. Modernizuoti signalizacijos ir
telekomunikacijų sistemas KaišiadoriųRadviliškio geležinkelio ruože

Susisiekimo ministerija

+

5. Išplėsti Šeštokų-Mockavos pasienio
geležinkelio stotį

Susisiekimo ministerija

+

6. Parengti techninį-ekonominį europinės vėžės geležinkelio Lenkijos ir Lietuvos siena – Kaunas I etapo pagrindimą

Susisiekimo ministerija

7. Įgyvendinti kombinuotojo transporto
šaudyklinio traukinio Mukranas–Klaipėda–Vilnius–Maskva projektą

Susisiekimo ministerija

+

8. Prisijungti prie Jungtinių Tautų
Europos ekonominės komisijos
transeuropinio geležinkelio projekto

Susisiekimo ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

+

9. Rekonstruoti ir modernizuoti
Klaipėdos jūrų uostą, uosto geležinkelį

Susisiekimo ministerija,
Aplinkos apsaugos
ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10. Įdiegti žmonių paieškos ir gelbėjimo
jūroje sistemą

Susisiekimo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11. Įdiegti teršalų surinkimo jūroje
sistemą

Susisiekimo ministerija,
Aplinkos apsaugos
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija

+

+

+

+

+

+

12. Įgyvendinti automagistralės "Via
Baltica" tiesimo programą

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13. Sustiprinti automagistralės VilniusKlaipėda dangą

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

14. Rekonstruoti Vilniaus, Kauno,
Palangos oro uostus, patobulinti oro erdvės
kontrolės ir navigacijos sistemas

Susisiekimo ministerija

15. Restruktūrizuoti specialios paskirties
akcinę bendrovę "Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

+

+

16. Reorganizuoti ir parengti privatizuoti aviakompanijas "Lietuvos avialinijos" ir "Lietuva"

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

+

+

17. Surengti derybas su Europos
Sąjungos komisija dėl bendros Lietuvos ir
Europos Sąjungos valstybių aviacijos
transporto rinkos kūrimo

Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

+

Pastabos

Socialinė apsauga ir darbas
Socialinės apsaugos sistemos tobulinimas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Socialinio aprūpinimo sistemos
pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Gyventojų pajamų garantijų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su

+

Nukentėjusių asmenų teisinio statuso

+

Numatoma patikslinti
valstybinės socialinės
apsaugos sistemos
tobulinimo nuostatas
Numatoma patikslinti
teisės normas, susijusias
su pajamų indeksavimu,
minimalaus gyvenimo
lygio ir socialinių
išmokų bazinių dydžių
nustatymu
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

1999 m.

2000 m.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos

kitomis ministerijo-mis,
Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos
tyrimo centru
2. Parengti ilgalaikę darbo užmokesčio
ir pensijų atkūrimo programą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

3. Parengti pasiūlymus dėl gyvenamų-jų
patalpų šildymo išlaidų kompensavi-mo
mažas pajamas turinčioms šeimoms tvarkos
tobulinimo

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

+

4. Inicijuoti ir sudaryti dvišales ar daugiašales socialinės apsaugos bei abipusio
piliečių įdarbinimo sutartis su Europos
Sąjungos, Šiaurės Tarybos, Baltijos bei
kitomis valstybėmis, pirmiausia su tomis,
tarp kurių didelė gyventojų migracija arba
kuriuose daugiausiai galimybių įsidarbinti
Lietuvos Respublikos piliečiams

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

5. Parengti įstatymų ir kitų teisės aktų,
užtikrinančių geresnį valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto vykdymą,
projektus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
institucijomis

+

+

+

Socialinis draudimas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Valstybinių socialinio draudimo našlių
pensijų

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

Įstatymas priimtas
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo pakeitimo ir papildymo

Pensijų fondų

1998 m.

1997 m.
II k.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Vertybinių popierių
komisija

+

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Atsižvelgiant į struktūrinio sureguliavimo
paskolos dokumentų
nuostatas

Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo
pakeitimo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Žemės ir miškų ūkio
ministerija

Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo
ir papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

2. Parengti šalpos (socialinių) pensijų
didinimo koncepciją

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

3. Parengti pasiūlymus dėl nedirban-čių
motinų, auginančių vaikus iki 3 metų
mažas pajamas turinčiose šeimose, pensinio
draudimo valstybės lėšomis

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Finansų ministerija

+

4. Parengti valstybinių pensijų nukentėjusiems asmenims diferencijavimo koncep-

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su

+

+

Numatoma padidinti
šalpos pensijas tėvams,
slaugantiems namuose
vaikus invalidus
+

Siekiama numatyti
palankesnes sąlygas
draustis ūkininkams
+

+

Numatoma patikslinti
pensijų skyrimo nuostatas pagal Nukentėjusių asmenų statuso
įstatymą
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

ciją, atsižvelgiant į politinių kalinių ir tremtinių kalėjimo ir tremties sąlygas bei trukmę

kitomis ministerijomis

5. Išanalizuoti privilegijuotų pensijų
sistemų panaikinimo arba šių pensijų
žymaus sumažinimo tikslingumą bei
galimybes ir parengti atitinkamų teisės aktų
projektus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

6. Parengti pasiūlymus dėl papildomo
nevalstybinio socialinio draudimo įkūrimo
ir plėtojimo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

1999 m.

II p.

I p.

+

+

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+

Parama šeimai, vaikų teisių apsauga ir jaunimo socialinė politika
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Vaikų globos

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

+

įstatymo "Dėl paramos mirties atveju"
papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Finansų
ministerija

+

Numatoma padidinti
specialiąją laidojimo
pašalpą bedarbiams

Valstybinių pašalpų šeimoms,
auginančioms vaikus, įstatymo papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Finansų
ministerija

+

Numatoma skirti pašalpas daugiavaikėms
šeimoms bei šeimoms,
kuriose vaikus augina
vienas iš tėvų

2. Parengti ilgalaikę šeimos rėmimo
programą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

3. Parengti Lietuvos moterų pažangos
programos įgyvendinimo iki 2000 metų

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su

+
+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

veiksmų planą

kitomis ministerijomis

4. Parengti Šeimyninių vaikų globos
namų veiklos nuostatus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija

5. Parengti pasiūlymus dėl valstybinių
pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus,
bazinio dydžio

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Finansų
ministerija

+

6. Išanalizuoti, ar tikslinga steigti valstybinį centralizuotą fondą, iš kurio būtų
mokamos įstatymų numatytos pašalpos
šeimoms, ir parengti šiuo klausimu pasiūlymus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Finansų
ministerija

+

7. Parengti nacionalinę programą,
numatančią priemones, užkertančias kelią
vaikų seksualiniam ir komerciniam
išnaudojimui

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

+

8. Parengti valstybinę jaunimo politikos
koncepcijos įgyvendinimo programą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijomis

+

9. Parengti pasiūlymus dėl nepasiturinčių šeimų rėmimo, geriau paskirstant bei
naudojant lėšas, skirtas socialinėms
išmokoms

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

II p.

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

Socialinės paslaugos
1. Parengti apmokėjimo už socialines
paslaugas principus bei tvarką

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

2. Parengti socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtros programą

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

3. Parengti decentralizuotos socialinių
paslaugų sistemos plėtojimo standartus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

+

4. Parengti socialinį darbą dirbančių
asmenų kvalifikacinius reikalavimus ir
atestavimo tvarką

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Švietimo ir mokslo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija ir
Vidaus reikalų ministerija

+

5. Parengti Pagyvenusių žmonių metų
programą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Švietimo ir mokslo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija,
Finansų ministerija bei
Valdymo reformų ir

+

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

savivaldybių reikalų
ministerija
6. Parengti pasiūlymus dėl socialinės
informacijos sistemos plėtojimo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+
Invalidų socialinė integracija

1. Parengti Lietuvos invalidų reikalų
tarybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nuostatų naują redakciją

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija

2. Parengti respublikinių invalidų
visuomeninių organizacijų invalidų
reabilitacinių programų finansavimo tvarką

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Finansų ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir Lietuvos
invalidų reikalų taryba
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3. Organizuoti invalidų aprūpinimą
specialiaisiais automobiliais

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

+

+

+

+

+

+

4. Parengti šias programas:
gestų kalbos vartojimo

transporto pritaikymo asmenims su
negale

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Švietimo ir mokslo
ministerija ir Lietuvos
kurčiųjų draugija

Susisiekimo ministerija
kartu su kitomis suinte-

+

+

+

+

+

+

+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

resuotomis ministerijomis
apskričių regionines invalidų
medicininės, socialinės, profesinės
reabilitacijos

apskričių viršininkų
administracijos, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija

statybinės urbanistinės aplinkos
pritaikymo asmenims su negale

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis ir institucijomis

+

5. Parengti pasiūlymus dėl ortopedinės
technikos kompensavimo mechanizmo
tobulinimo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

+

Migracijos reguliavimas
1. Parengti migracijos procesų kontrolės
programą

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

+

+

2. Sudaryti Pabėgėlių reikalų tarybą

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

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

3. Parengti pasiūlymus dėl užsieniečių
prašymų suteikti pabėgėlio statusą
nagrinėjimo

Vidaus reikalų ministerija ir Užsienio reikalų
ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.

1999 m.

2000 m.

I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

Pastabos

ministerijomis
4. Siekti susitarimų su Jungtinių Tautų
Pabėgėlių vyriausiojo komisaro valdyba bei
Tarptautinės migracijos organizacija,
įgyvendinant pabėgėlių socialinę adaptaciją
ir integraciją, bei rūpintis asmenų, gavusių
pabėgėlio statusą, socialine adaptacija ir
integracija

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Įgyvendinti priemones, nurodytas
tremtinių ir politinių kalinių bei jų šeimų
narių grįžimo į Tėvynę programoje

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis ministerijo-mis ir
savivaldybėmis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Parengti lietuvių grįžimo į Tėvynę ir
integracijos programą, vykdant Lietuvos
Respublikos Seimo 1996 m. spalio 23 d.
nutarimą Nr. I-1603 "Dėl lietuvių grįžimo
ir integracijos Tėvynėje"

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

Gyventojų užimtumas ir darbo rinka
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Draudimo nuo nedarbo

Bedarbių rėmimo įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
ministerijomis
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
ministerijomis

+

Siekiama reglamentuoti
savarankišką darbo rinkos finansavimo siste-mą

+

Siekiama pagerinti
bedarbių, kuriems
taikomos papildomos
užimtumo garantijos,
socialinę apsaugą
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

1999 m.

2000 m.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

Pastabos

2. Parengti:
viešųjų darbų organizavimo tvarką

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

nedarbo mažinimo 1997-2000 metų
programą

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
ministerijomis

grupinio darbuotojų atleidimo ir jo
prevencijos tvarką

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

bedarbių, kuriems taikomos papildomos užimtumo garantijos, įdarbinimo ir
naujų darbo vietų jiems kūrimo tvarką

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

jaunimo profesinio orientavimo ir
integracijos į darbo rinką priemones

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

darbo rinkos profesinio mokymo
standartus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

užimtumo didžiausio nedarbo
regionuose programas

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

gyventojų užimtumo regioninių ir
vietinių programų rengimo metodinius
nurodymus

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

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

Darbo santykiai, darbo sąlygos
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Laikinojo įstatymo dėl žalos atlygini-mo Socialinės apsaugos ir
įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar
darbo ministerija kartu su

+

Siekiama numatyti ža-los
atlyginimo skaičia-vimo
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

susirgus profesine liga

kitomis ministerijo-mis ir
valstybinėmis institucijomis, darbdavių
organizacijomis, profesinėmis sąjungomis

Privalomojo draudimo nuo nelaimin-gų
atsitikimų darbe

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo
dalinio pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+

2. Parengti moterims draudžiamų darbų
ir kenksmingų veiksnių sąrašą

Sveikatos apsaugos
ministerija kartu su
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ir mokėjimo tvarką, iki
įsigalios Valstybinio
privalo-mojo draudimo
nuo nelaimingų
atsitikimų darbe
įstatymas

Numatoma tobulinti
Valstybinės darbo
inspekcijos funkcijas,
sukurti vientisą saugos
darbe kontrolės siste-mą
ir gerinti nelaimin-gų
atsitikimų darbe bei
profesinių ligų
profilaktiką

+

Darbo apmokėjimo sistema
1. Parengti Lietuvos Respublikos
valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo
narių, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo papildymo įstatymo projektą ir teisės aktų, kurių reikia šiam

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

+

+

+

Bus numatytos teisinės
galimybės mokėti daug
didesnį darbo užmokestį
aukštos kvalifikacijos
specialistams
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

įstatymui įgyvendinti, projektus
2. Parengti įstatymų ir kitų teisės aktų
pataisas, užtikrinančias, kad laiku ir teisingai būtų mokamas darbo užmokestis
įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, skatinančias nebiudžetines įmones ir
organizacijas greičiau pradėti spręsti darbo
apmokėjimo klausimus dvišalių susitarimų
tarp darbdavių ir darbuotojų organizacijų
pagrindu

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

3. Parengti minimalaus darbo
užmokesčio (minimalios mėnesinės algos ir
minimalaus valandinio atlygio) nustatymo
principus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
ministerijomis

Sveikatos apsauga
Sveikatos apsaugos sistemos valdymas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Sveikatos sistemos įstatymo pakeiti-mo
ir papildymo bei kitų su juo susijusių
įstatymų pakeitimo ir papildymo

Sveikatos apsaugos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija,

+

Įstatymų patikslinimai
numatomi įgyvendinant
Sveikatos draudimo
įstatymą. Kartu būtina
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

Finansų ministerija

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

+

Biudžetinių sveikatos priežiūros įstai-gų
reorganizavimo į Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių viešąsias ir biudžetines sveikatos
priežiūros įstaigas

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

+

Gydytojo medicinos praktikos įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Sveikatos apsaugos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

+

I p.

II p.

I p.

Pastabos

II p.

Įstatymų patikslinimai
numatomi įgyvendinant
Sveikatos draudimo
įstatymą. Kartu būtina
suderinti įstatymų
nuostatas su sveikatos
priežiūros įstaigų paskirstymu į tris lygius

Numatoma patikslinti
licencijų galiojimo
nuostatas

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

Sveikatos apsaugos
ministerija, Finansų
ministerija

+

dėl narkologinės priežiūros

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

dėl gydytojo medicinos praktikos

Sveikatos apsaugos

+

2. Parengti teisės aktų dėl mokesčių
lengvatų, susijusių su įmonių sveikatos
fondų steigimu, projektus

II p.

2000 m.

suderinti įstatymų
nuostatas su sveikatos
priežiūros įstaigų paskirstymu į tris lygius

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
pakeitimo ir papildymo bei kitų su juo
susijusių įstatymų pakeitimo ir papildymo

Pirminės sveikatos priežiūros

I p.

1999 m.

3. Parengti teisės aktų, kurių reikia
įstatymams įgyvendinti, projektus:
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija
dėl žmogaus audinių ir organų
donorystės ir transplantacijos

Sveikatos apsaugos
ministerija

dėl sveikatos priežiūros įstaigų

Sveikatos apsaugos
ministerija

+
+

+

+

dėl pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo

Sveikatos apsaugos
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

dėl žmogaus terminalinių būklių ir
mirties registravimo

Sveikatos apsaugos
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

dėl kraujo donorystės

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

dėl stomatologinės priežiūros

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

4. Parengti Nacionalinės sveikatos
tarybos sudėties ir jos nuostatų projektą

Sveikatos apsaugos
ministerija

5. Parengti kompensacijų iš Lietuvos
valstybės biudžeto mokėjimo kraujo ar
kraujo sudėtinių dalių donorams tvarkos
projektą

Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

6. Parengti Valstybinio sveikatos fondo
nuostatų pakeitimo projektą

Sveikatos apsaugos
ministerija, Finansų
ministerija

7. Parengti Lietuvos sveikatos
programos finansavimo, įgyvendinimo ir

Sveikatos apsaugos
ministerija

Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui
+

+

Keisis Valstybinio
sveikatos fondo lėšų
šaltiniai
+
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

kontrolės tvarką
8. Įsteigti Sveikatos teisės ir ekonomikos centrą

Sveikatos apsaugos
ministerija

+
Sveikatos sistemos finansavimas

1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo
ir papildymo

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

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo
ir papildymo

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

+

Numatoma šį įstatymą
suderinti su Sveikatos
sistemos įstatymu,
Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymu ir kt.
+

2. Parengti:
būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių bazinių kainų nustatymo tvarką

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

draudžiamųjų gydymo išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudi-mo
fondo lėšų sutarčių su sveikatos priežiūros
įstaigomis sudarymo tvarką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

asmens sveikatos priežiūros kontrolės,
kurią vykdys Valstybinė ligonių kasa ir
teritorinės ligonių kasos, tvarką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

draudžiamųjų privalomuoju sveikatos
draudimu įskaitos bei privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo įvedimo,
išdavimo ir pildymo tvarką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

Numatoma įvesti papildomą individualų sveikatos draudimą, kai bus
mažinamas fizinių asmenų pajamų mokestis

68
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

sanatorinio-kurortinio gydymo bazinės
kainos apskaičiavimo tvarką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

sanatorinio-kurortinio gydymo išlaidų
kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų
nustatymo metodiką

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

3. Parengti pasiūlymus dėl perveda-mų į
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžetą įmokų vienam apdraus-tajam,
draudžiamam valstybės lėšomis, dydžio

Valstybinė ligonių kasa,
Sveikatos apsaugos
ministerija

+

4. Parengti Krašto apsaugos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos būtinosios tarnybos karių bei asmenų, sulaikytų
policijos, esančių kardomojo kalinimo
vietose, medicininio aptarnavimo apmokėjimo iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
tvarką

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Valstybinė
ligonių kasa, Sveikatos
apsaugos ministerija

+

III k.

IV k.

Farmacija
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Vaistinių ir prekybos vaistais
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
kontrolės

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija

+

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

+

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

Prekursorių kontrolės

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija

+

2. Parengti nacionalinės vaistų politikos
programą

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

3. Parengti narkotinių ir psichotropi-nių
medžiagų kontrolės programą

Sveikatos apsaugos
ministerija

4. Parengti pasiūlymus dėl geros
gamybos praktikos standartų diegimo

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija

I p.

II p.

+
+

+

Visuomenės sveikata
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Valstybinės higienos inspekcijos

Sveikatos apsaugos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

Nuodingųjų medžiagų kontrolės

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija

+

Maisto

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė veterinarijos tarnyba, Žemės ir
miškų ūkio ministerija,
Ūkio ministerija, Valstybinė kokybės inspekcija
prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių
gynimo tarnybos

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir
papildymo

Žemės ir miškų ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Valstybinė
tabako ir alkoholio
kontrolės tarnyba

+

Atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą,
įstatyme turi būti apibrėžti tabako reklamos
kriterijai

Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo
ir papildymo

Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

+

Atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą,
įstatyme turi būti apibrėžti alkoholio reklamos kriterijai

Produktų saugos

Sveikatos apsaugos
ministerija

Šeimos sveikatos priežiūros

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Visuomenės sveikatos priežiūros

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

Visuomenės sveikatos ekspertizės

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

+

Visuomenės sveikatos monitoringo

Sveikatos apsaugos
ministerija

+

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

+

Profesinės sveikatos (darbo medicinos)
saugos

+
+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

2. Parengti teisės aktų, kurių reikia
įstatymams įgyvendinti, projektus:
dėl ekonominių sankcijų už visuomenės
sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimus

Sveikatos apsaugos
ministerija

dėl žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės

Sveikatos apsaugos
ministerija

dėl alkoholio kontrolės

+
+

Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Žemės ir miškų ūkio ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė tabako
ir alkoholio kontrolės
tarnyba

3. Nustatyti sveikatos programų
įgyvendinimo prioritetus ir teikti
pasiūlymus dėl jų finansavimo

Sveikatos apsaugos
ministerija

4. Parengti įstatymuose ir kituose teisės
aktuose numatytas valstybines sveikatos
programas (tuberkuliozės profilaktikos ir
kontrolės, lytiniu būdu plintančių ligų
profilaktikos ir kontrolės, širdies ir
kraujagyslių ligų profilaktikos ir kt.)

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su kitomis
suinteresuotomis ministerijomis

+

+

+

+

Ryšiai ir informatika
1. Parengti Lietuvos Respublikos

Ryšių ir informatikos

+

+

+

+

+

II p.

Pastabos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą
I k.

įstatymų projektus:

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

ministerija

Telekomunikacijų

+

Informatikos

+

Pašto

+

2. Sukurti integralią valstybės kadast-rų,
klasifikatorių ir registrų sistemą

Ryšių ir informatikos
ministerija

3. Pradėti naudoti "Internet" tinklą
eksperimentinėms radiofonijos transliacijoms

Ryšių ir informatikos
ministerija

4. Įsteigti Vilniuje bendrojo duomenų
perdavimo tinklo valdymo centrą ir
pastatyti mazgus 15 rajonų centrų

Ryšių ir informatikos
ministerija

5. Įjungti valstybės valdžios ir valdymo
institucijas, apskričių viršininkų administracijas, miestų ir rajonų savivaldybes į
valstybinių institucijų kompiuterinį tinklą,
apskrityse bei savivaldybėse įdiegti kompiuterinę-informacinę sistemą „Savivaldybė”

Ryšių ir informatikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

6. Įdiegti ir plėtoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinę informacinę sistemą (VADIS), apimančią Lietu-vos
Respublikos Vyriausybės kanceliari-ją,
ministerijas, kitas Vyriausybės įstaigas

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija,
Ryšių ir informatikos
ministerija

7. Sukurti kompiuterizuotą švietimo
sistemos informacinę sistemą, įjungiant ją į
valstybinę informacijos sistemą

Švietimo ir mokslo ministerija, Ryšių ir informatikos ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija,
Valdymo reformų ir sa-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

vivaldybių reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8. Įdiegti pašto rentabilumą didinan-čią
technologinių procesų tobulinimo ir
modernizavimo sistemą "Paštas"

Ryšių ir informatikos
ministerija

9. Įdiegti radijo dažnių valdymo
informacinę sistemą "Radijas"

Ryšių ir informatikos
ministerija

10. Įsteigti nacionalinę ryšių reguliavimo agentūrą

Ryšių ir informatikos
ministerija

11. Sujungti didžiuosius Lietuvos
miestus, taip pat Lietuvos ryšių sistemą su
užsienio valstybių sistemomis šviesolaidžių ryšio linijomis

Ryšių ir informatikos
ministerija

12. Pradėti eksploatuoti tarptautinę
skaitmeninę telefonų stotį Vilniuje

Ryšių ir informatikos
ministerija

13. Įdiegti miestuose laikinio atsiskaitymo už vietinius telefonų pokalbius
sistemą

Ryšių ir informatikos
ministerija

14. Pradėti transliuoti TV laidas PAL
sistema, pakeisti visus 4 ir 5 kanalų televizijos siųstuvus, atsisakyti 66-74 MHz
dažnių ruožo radiofonijai

Ryšių ir informatikos
ministerija

15. Perkelti valstybinių ultratrumpųjų
bangų radijo stočių darbą į 88-100 MHz
ruožą

Ryšių ir informatikos
ministerija

16. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos
rekomendacijas, įkurti apskričių bei rajo-nų
centruose operatyvios pagalbos tele-fonus

Ryšių ir informatikos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Sveikatos ap-

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

(Nr. 112), jungiančius gelbėjimo darbų,
policijos bei medicinos tarnybas

saugos ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

17. Parengti Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos prie Ryšių ir informatikos ministerijos nuostatų projektą

Ryšių ir informatikos
ministerija kartu su
kitomis suinteresuoto-mis
ministerijomis

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
Kultūra

1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Kino

Kultūros ministerija

+

Kultūros rėmimo fondo

Kultūros ministerija

Autorių ir gretutinių teisių

Kultūros ministerija

+

Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Kultūros ministerija

+

Ištarnauto laiko valstybės pensijų
menininkams

Kultūros ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+
Numatoma suderinti šio
įstatymo 13 straipsnį su
Labdaros ir paramos
įstatymu, taip pat pašalinti kitus netikslumus
+

2. Parengti:
kino filmų registro nuostatus

Kultūros ministerija

+

kino filmų ir videofilmų distribucijos,
nuomos ir viešo rodymo tvarką

Kultūros ministerija

+

Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatus

Kultūros ministerija

+

teatrų ir koncertinių organizacijų dar-bo
sąlygų ir darbo apmokėjimo nuostatus

Kultūros ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

teatrų ir koncertinių organizacijų
finansavimo tvarką

Kultūros ministerija,
Finansų ministerija

+

muziejų fondo apskaitos ir apsaugos
instrukciją

Kultūros ministerija

+

premijų bei stipendijų menininkams ir
kultūros darbuotojams sistemą

Kultūros ministerija

+

valstybės garantijų teikimo įvežamoms
kultūros vertybių parodoms taisykles

Kultūros ministerija

3. Parengti ilgalaikę kultūros plėtoji-mo
programą

Kultūros ministerija kartu
su kitomis ministe-rijomis
ir valstybinėmis
institucijomis

+

4. Parengti galiojančių kultūros vertybių apsaugos įstatymų ir kitų įstatymų bei
teisės aktų pakeitimus ir papildymus, kurie
pašalintų esamas šioje srityje teisi-nes
spragas ir sustiprintų kultūros verty-bių
apsaugą

Kultūros ministerija

+

5. Parengti bendrą racionalesnę stati-nių
restauravimo, konservavimo, rekonstravimo, remonto bei statybos projektų
saugomose bei paminklinėse teritorijose
derinimo tvarką, siekiant sumažinti paminklosaugos darbų derinimų ir leidimų
skaičių iki Europos standartų

Kultūros ministerija,
Statybos ir urbanistikos
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija kartu
su kitomis suinteresuotomis institucijomis

+

6. Parengti investicijų į Lietuvos senamiesčius skatinimo tvarką

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su
Kultūros ministerija

+

7. Parengti ir patvirtinti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą – priežiū-ros,
tvarkymo ir naudojimo sąlygas

Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė
kartu su Statybos ir urba-

+

+

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

nistikos ministerija (Komunalinio ūkio ir paslau-gų
departamentu)
8. Parengti pasiūlymus dėl Vilniaus
senamiesčio atgaivinimo fondo steigimo

Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė

+

9. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos
kultūros paveldo fondo steigimo

Kultūros ministerija

+

regionų kultūros infrastruktūros
plėtojimo

Kultūros ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

+

specialias kultūros vertybių apsaugos
ekonominio rėmimo

Kultūros ministerija

+

neteisėtai iš Lietuvos Respublikos
išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir
archyvų grąžinimo

Kultūros ministerija,
Lietuvos archyvų departamentas, Užsienio reikalų
ministerija

+

10. Parengti šias programas:

archyvų išsaugojimo

Lietuvos archyvų
departamentas

užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo

Regioninių problemų ir
tautinių mažumų departamentas kartu su suinteresuotomis ministerijomis

11. Parengti Archyvų sąvadą – nacionalinį archyvų registrą

Lietuvos archyvų
departamentas

12. Įsteigti Regioninį kultūros vertybių
tyrimo ir mokymo centrą

Kultūros ministerija,
Lietuvos archyvų
departamentas

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.

2000 m.

I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13. Mikrofilmuoti buvusio SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) LTSR
padalinio ir kitus archyvinius dokumen-tus,
siekiant užtikrinti jų išsaugojimą

Lietuvos archyvų
departamentas

14. Parengti naują Lietuvos standartą
“Raštvedyba”

Lietuvos archyvų
departamentas

+

Lietuvos archyvų
departamentas

+

15. Įsteigti Archyvų restauravimo centrą

1999 m.

Pastabos

Kūno kultūra, sportas ir turizmas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
turizmo įstatymo projektą

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija (Valstybinis
turizmo departamentas),
Aplinkos apsaugos
ministerija, Statybos ir
urbanistikos ministerija

2. Parengti patikslintą nacionalinę
turizmo programą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija (Valstybinis turizmo departamentas),
Sveikatos apsaugos
ministerija

3. Parengti teisės aktus, kurių reikia
Kūno kultūros ir sporto įstatymui įgyvendinti

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

+

+

4. Nustatyti prioritetines kūno kultūros
ir sporto plėtojimo 1997-2004 metais
kryptis ir jų finansavimo lygį

Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Finansų
ministerija

+

+

+

Be kita ko, numatoma
išplėsti apskričių
viršininkų kompetenciją
šioje srityje ir panaikinti
licencijavimą

+
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

5. Parengti pasiūlymus dėl nacionalinių
sporto bazių statuso

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

6. Parengti Lietuvos sportininkų
pasirengimo 2000 metų Sidnėjaus
olimpinėms žaidynėms programą ir
finansavimo principus

Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Finansų
ministerija

7. Parengti pasiūlymus dėl sportininkų ir
sporto specialistų aprūpinimo, darbo
apmokėjimo ir skatinimo sistemos
pertvarkymo

Kūno kultūros ir sporto
departamentas, Finansų
ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

+
+

+

+

Švietimas, mokslas ir studijos
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Profesinio mokymo

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

+

Neformalaus suaugusiųjų švietimo

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

Aukštųjų mokyklų

Švietimo ir mokslo
ministerija

Specialiojo ugdymo

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija

Mokslo ir technologijų parkų

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

+
+

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

2. Parengti:
naują švietimo įstaigų finansavimo
tvarką

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

+

mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų
apskaitos tvarką

Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Statistikos departamentas

+

darbų, teikiamų Lietuvos mokslo
premijoms gauti, ekspertizės nuostatus

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos reikalavimų valstybės reguliuojamos
profesinės veiklos sritims ir pareigoms
nuostatus

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

+

užsienyje įgyto išsimokslinimo
pripažinimo nuostatus

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

studijų ir mokymo programų registro
nuostatus

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

3. Parengti šias programas:
specialiųjų internatinių bei bendrojo
lavinimo internatinių mokyklų, vaikų
globos namų, pedagoginio psichologinio
centro tarnybų perdavimo apskričių
viršininkų administracijoms

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

Lietuvos švietimo įstaigų tinklo
pertvarkymo

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

Švietimo ir mokslo

+

Rytų Lietuvos švietimo įstaigų rėmimo

+

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

ministerija, Finansų
ministerija, Regioninių
problemų ir tautinių
mažumų departamentas
gabių ir talentingų vaikų rėmimo
4. Parengti Lietuvos švietimo
klasifikavimo standartą, suderintą su
tarptautiniu švietimo klasifikavimo
standartu (ISCED)

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Statistikos departamentas

+

5. Patikslinti:
kvalifikacinius reikalavimus valstybinių aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų
mokslo darbuotojams bei pedagogams ir jų
atestacijos kontrolės tvarką

Švietimo ir mokslo
ministerija

studijų kreditų teikimo studentams
tvarką

Švietimo ir mokslo
ministerija, Finansų
ministerija

nevalstybinių bei bendrų su užsieniu
aukštųjų mokyklų steigimo tvarką

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

aukštojo išsilavinimo nuostatus

+

+

valstybinių mokslo programų rengimo ir
vykdymo nuostatus

Švietimo ir mokslo
ministerija

6. Išnagrinėti valstybinių mokslo
institutų sistemos bei aukštojo mokslo
sistemos funkcionavimo problemas ir
parengti atitinkamus pasiūlymus

Švietimo ir mokslo
ministerija

+

ekspertų grupė, sudary-ta

+

7. Parengti pasiūlymus dėl mokslo

Numatoma supapras-tinti
kredito grąžinimo
garantavimą

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

sistemos reformos

Ministro Pirmininko 1997
m. sausio 17 d. potvarkiu
Nr. 42

8. Išnagrinėti klausimą dėl mokinių
pavežimo į mokyklą sutvarkymo ir parengti
atitinkamus pasiūlymus

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

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+

Viešojo (valstybinio) valdymo ir administravimo bei savivaldos reforma
Centrinio valdymo institucijų pertvarkymas

1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Vyriausybės įstatymo pakeitimo
(sumažintas ministerijų skaičius)

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Vyriausybės įstatymo naujos redakcijos

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

Gyvenamosios vietos deklaravimo

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

Įstatymas priimtas

+

+

+

Atsižvelgiant į vykdomus valdymo pertvarkymus

+

+

Numatoma šios prievolės kontrolės funkcijas perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos
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Atsakingi už įvykdymą

2. Parengti ir patvirtinti įsteigtų naujų
Europos reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos, Žemės ir miškų ūkio ministerijos nuostatus

Europos reikalų ministerija, Ūkio ministerija,
Žemės ir miškų ūkio ministerija kartu su Teisingumo ministerija

3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
ministerijų nuostatus

ministerijos kartu su
Teisingumo ministerija

4. Parengti pasiūlymus dėl ministerijų ir
kitų valdymo įstaigų darbo organizavi-mo
pakeitimų

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

5. Parengti pasiūlymus dėl žinybinių
registrų pertvarkymo į bendrą valstybinę
informacijos sistemą, atitinkančią Euro-pos
standartus

Ryšių ir informatikos
ministerija, Teisingumo
ministerija

6. Parengti pasiūlymus dėl valstybinės
įstaigos, kuri bendradarbiautų su valsty-bės
pripažintomis konfesijomis, įsteigimo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

+

+

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

+

Pastabos

II p.

Atsižvelgiant į valdy-mo
decentralizaciją ir
dekoncentraciją
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas
+

+

+

Departamentų ir ministerijų regioninių institucijų valdymas, teritorinių valdymo struktūrų pertvarkymas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir
papildymo projektą

2. Parengti ministerijų, departamentų ir

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Valdymo reformų ir

+

+

Atsižvelgiant į įstatymų ir
kitų teisės aktų papildymus dėl vykstančios
valdymo decentralizacijos ir dekoncentracijos
+

+

Dekoncentruojant ir
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

kitų centrinių institucijų teritorinio
valdymo funkcijų ir išteklių perdavimo
apskritims ir savivaldybėms programą

savivaldybių reikalų
ministerija, kitos ministerijos ir institucijos,
turinčios teritorinių
padalinių

3. Parengti pasiūlymus dėl tipinės
apskrities viršininko administracijos
organizacinės valdymo struktūros
patvirtinimo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

decentralizuojant valstybės valdymą ir siekiant
subalansuoti ministerijų,
apskričių ir savivaldybių
kompetenciją bei funkcijas valdymo srityje
+

Atsižvelgiant į tai, jog
kol kas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtinta
laikinoji tipinė valdy-mo
struktūra

Savivaldos reforma ir tolesnis plėtojimas, jo kryptys
1. Parengti naujų savivaldybių kūrimo
programą

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

+

+

2. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų
išlyginimo ir dotacijų nustatymo metodikos

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Finansų
ministerija

Savivaldybių finansų

Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir

+

+

+

+

+

Numatoma padidinti
savivaldybių skaičių
Numatoma toliau tikslinti vietos savivaldos
institucijų kompeten-ciją,
išplėsti seniūnų teises
Numatoma nauja
savivaldybių biudžetų
formavimo tvarka

+

Numatoma nustatyti
savivaldybių naudojimo-si
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

savivaldybių reikalų
ministerija

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Finansų
ministerija

Valstybės turto priskyrimo ir perdavimo
savivaldybių nuosavybėn

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija kartu su Kultūros
ministerija, Vilniaus
miesto savivaldybe ir kitomis suinteresuotomis
valstybinėmis institucijomis

+

3. Parengti pasiūlymus dėl viešosios
policijos tarnybos grąžinimo
savivaldybėms

Vidaus reikalų ministerija,
Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Finansų
ministerija

I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

bankų kreditais, pa-skolų
ėmimo ir teikimo,
vertybinių popierių
išleidimo tvarką ir kt.

Savivaldybės biudžeto vykdymo
kontrolės

Lietuvos sostinės

1999 m.

+

+

+

+

+

Bus reglamentuojami
biudžeto vykdymo
priežiūros ir kontrolės
būdai ir priemonės

+

Siekiama baigti formuoti savivaldybių
nuosavybę

+

Bus numatytos galimybės pasitelkti viešajai
tvarkai palaikyti ir vietos gyventojus, garantuojant įstatymu jų
apsaugą

Valstybės valdymo bei valdymo administravimo viešumas
Parengti Lietuvos Respublikos įstatymų
projektus:
Informacijos apie privatų asmens
gyvenimą rinkimo ir teikimo

Teisingumo ministerija

+

+

Numatyta Lietuvos
Respublikos Konstituci-jos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

22, 25 straipsniuose
Peticijos

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo

Teisingumo ministerija

darbo grupė

darbo grupė

Viešojo (valstybinio) valdymo

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Valstybės tarnybos

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

+

Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

Numatyta Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 33 straipsnyje
Numatyta Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 128 straipsnyje
Numatyta Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 143 straipsnyje

+

+

+

+

Stiprinti nacionalinį saugumą ir krašto apsaugą
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:

+

+

Nepaprastosios padėties

Tarnybinės etikos (pareigūnų ir
tarnautojų interesų derinimo)

+

+

Numatoma apibrėžti
valstybinės valdžios bei
valdymo institucijų santykius su žmonėmis ir šių
institucijų atsakomybę

Numatoma nustatyti
valstybės pareigūnų
statusą, jų pareigas ir
atsakomybę valstybės
tarnyboje
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

Karo padėties įvedimo tvarkos
Civilinės saugos ir pasirengimo
ekstremalioms situacijoms
Karo policijos

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

darbo grupė

IV k.

I p.

II p.

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

+

Krašto apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija
Krašto apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Teisingumo
ministerija

+

Alternatyviosios privalomosios krašto
apsaugos tarnybos

Krašto apsaugos
ministerija

+

Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo
rengimo, Karo prievolės, Krašto apsau-gos
tarnybos įstatymų pakeitimo

Krašto apsaugos
ministerija

+

Karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių
teisinio statuso

Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija

Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui

Partizanų karinių laipsnių ir
apdovanojimų pripažinimo tvarkos

Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija

Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui

Socialinės rūpybos ir valstybės paramos bei kompensacijų už žuvusius partizanus, politinius kalinius, tremtinius ir kitas
okupacijų aukas skyrimo

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Kraš-to
apsaugos ministerija,
Finansų ministerija

Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui

Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo
ženklų įstatymo pakeitimo

Krašto apsaugos
ministerija

Projektas įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui.

+

+

Pakeitimai daugiausia
susiję su įstatymų derinimu su Nacionalinio
saugumo pagrindų
įstatymo nuostatomis

Numatoma papildyti
įstatymą nuostata, kad
karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių apdova-
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

nojimai prilyginami
valstybiniams apdovanojimams
2. Parengti kariuomenės statutus
3. Parengti ilgalaikių valstybinių
saugumo stiprinimo programų rengimo
planą

Krašto apsaugos
ministerija

+

Krašto apsaugos ministerija kartu su kitomis
ministerijomis ir valstybinėmis institucijomis

+

+

+

4. Parengti valstybės gynybinio
pajėgumo stiprinimo programas:
kariuomenės apginklavimo ir kovinio
parengimo

Krašto apsaugos
ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

regioninės oro erdvės kontrolės sistemos
kūrimo ir plėtros

Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

mobilizacijos

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija

+

+

+

+

+

+

+

jūros stebėjimo sistemos

Krašto apsaugos
ministerija

+

+

+

+

personalo rengimo, ugdymo ir
profesinio tobulinimo

Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos karo
akademija

civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos
sistemos plėtros

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija

5. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos karo

Krašto apsaugos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

akademijos reformą

ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija,
Lietuvos karo akademija

6. Parengti Krašto apsaugos ministerijos civilinių pareigūnų rangų sistemą

Krašto apsaugos
ministerija

7. Dalyvauti partnerystės taikos labui
programoje ir individualios partnerystės
programoje numatytose pratybose bei
renginiuose

Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

8. Dalyvauti partnerystės taikos labui
gynybos planavimo ir peržiūros procese
(PARP)

Krašto apsaugos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

9. Dalyvauti bendro Baltijos valstybių
karinių jūrų pajėgų junginio “BALTRON”
formavimo ir veiklos programoje

Krašto apsaugos
ministerija

10. Surengti Lietuvoje bendras Lietuvos ir JAV pratybas “Amber valley”

Krašto apsaugos
ministerija

11. Surengti Lietuvoje bendras Lietuvos, Lenkijos, Danijos pratybas “Amber
hope”

Krašto apsaugos
ministerija

12. Toliau dalyvauti Baltijos valstybių
taikos palaikymo bataliono (BALTBAT)
programoje

Krašto apsaugos
ministerija

+

+

13. Dalyvauti tarptautinėse taikos
įvedimo ir stabilizavimo operacijose

Krašto apsaugos
ministerija

+

14. Dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos
junginio “LITPOLBAT” formavimo
programoje

Krašto apsaugos
ministerija

+

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

Pastabos

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

I etapas 1997 m. II-IV
ketvirčiai, II etapas
1998-2000 metai
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15. Įgyvendinti Taikos palaikymo
pajėgų mokymo centro Rukloje išplėtimo
programą

Atsakingi už įvykdymą

Krašto apsaugos
ministerija

1998 m.

1997 m.

1999 m.

2000 m.

I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos

Aplinkos apsauga
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Radiacinės apsaugos

Aplinkos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė atominės energetikos
saugos inspekcija

+

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija, Aplinkos apsaugos ministerija, Sveika-tos
apsaugos ministerija

+

Atliekų tvarkymo

Aplinkos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija, Statybos ir
urbanistikos ministerija

Cheminių medžiagų

Aplinkos apsaugos ministerija, Susisiekimo
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija

Dirvožemio apsaugos

Aplinkos apsaugos ministerija, Žemės ir miškų
ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Atmosferos apsaugos

Aplinkos apsaugos minis-

Lietuvos Respublikos
Seimui priėmus įstatymus, jiems įgyvendinti
turi būti parengti atitinkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai

+

+

+

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

terija, Sveikatos apsaugos
ministerija
Augalijos

Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo
papildymo

Aplinkos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija
Aplinkos apsaugos
ministerija

+

+

Siekiama skatinti naudoti
teršalų mažinimo priemones

2. Parengti šias programas:
pavojingų atliekų tvarkymo

Ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija

uždraustų ir netinkamų naudoti
pesticidų tvarkymo

Aplinkos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija,
Žemės ir miškų ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

ekologinės pramonės ir švarių
technologijų plėtojimo

Ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija

valstybinę aplinkos monitoringo
3. Parengti teisės aktus dėl žemės gelmių geologinių tyrimų ir išteklių naudojimo tvarkos patikslinimo

+

+

+

Aplinkos apsaugos
ministerija
Statybos ir urbanistikos
ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija

+
+

Be kita ko, numatyti
sukurti ekologinės
ekspertizės ir kontrolės
sistemą

91
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

1999 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

4. Parengti:
gamtinių ir kompleksinių draustinių bei
saugomų kraštovaizdžio objektų
bendruosius nuostatus
regioninių parkų planavimo schemas

rekreacinių išteklių naudojimo ir
apsaugos nuostatus

Aplinkos apsaugos
ministerija
Aplinkos apsaugos
ministerija, Žemės ir
miškų ūkio ministerija
Aplinkos apsaugos
ministerija

gamtos išteklių registrų nuostatus

Aplinkos apsaugos
ministerija

biologinės įvairovės išsaugojimo
strategijų ir veiksmų planą

Aplinkos apsaugos
ministerija

pasiūlymus (programą) dėl aplinkai
pavojingų daiktų (prekių) įvežimo ribojimo

Aplinkos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

žemės gelmių kadastro nuostatus

+

+
+
+
+

Statybos ir urbanistikos
ministerija

+

teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių padarinių vertinimo tvarką

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Aplinkos
apsaugos ministerija

+

5. Parengti valstybinę atliekų tvarky-mo
strategiją ir veiksmų programą

Aplinkos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Inžinerinės ekologijos asociacija

6. Parengti visuomenės aplinkosau-ginio
švietimo strategiją ir programą

Aplinkos apsaugos
ministerija

+

+

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Statyba ir urbanistika, butų komunalinis ūkis
Statybos ir urbanistikos srityje
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Statinių naudojimo ir priežiūros

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis
ministerijomis

+

Statybos draudimo ir statybos garantijų

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija

+

2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

dėl statybos informacinės sistemos ir jos
centro įkūrimo

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Statistikos departamentas

+

+

3. Peržiūrėti visus įstatymus, reglamentuojančius statybos sritį, tarpusavyje
juos suderinti, parengti įstatymų pataisų
(papildymų) projektus

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su
kitomis suinteresuoto-mis
ministerijomis

+

+

4. Parengti pasiūlymus dėl valstybės
užsakovo funkcijų perdavimo institucijai,
kuri rengtų statybų, finansuojamų iš Lietuvos valstybės biudžeto, statybos rangos

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo
ministerija, Valdymo

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

+
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

konkursus ir atliktų statybos techninę
priežiūrą

reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

5. Parengti bendrą valstybės
reguliuojamų statybos techninių ir
specialiųjų reikalavimų sistemą
(reglamentą)

Statybos ir urbanistikos
ministerija kartu su
kitomis suinteresuo-tomis
ministerijomis

+

6. Parengti statybinių medžiagų pramonės plėtros bei įmonių restruktūrizavimo rekomendacijas

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija

+

7. Parengti pasiūlymus dėl statybinių
medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės
sistemos tobulinimo ir kontrolės dokumentų pripažinimo kitose valstybėse

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija
(Lietuvos standartiza-cijos
departamentas)

+

I p.

II p.

+

+

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

8. Parengti pasienio teritorijų plėtros
studijas:
Lietuvos ir Lenkijos pasienio

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

Lietuvos ir Latvijos pasienio

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

+

+

Kartu su Latvijos
institucijomis

Lietuvos ir Baltarusijos pasienio

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

+

+

Kartu su Baltarusijos
institucijomis

Lietuvos ir Rusijos pasienio

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

+

+

Kartu su Rusijos
institucijomis

Kartu su Lenkijos
institucijomis
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

Butų ir komunalinio ūkio srityje
1. Parengti Lietuvos Respublikos
įstatymų projektus:
Būsto

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija,
Finansų ministerija,
Teisingumo ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Teisingumo
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministerija

Daugiabučių namų butų savininkų
bendrijų įstatymo pakeitimo

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

+

+

Numatoma pašalinti
anksčiau priimtų įstatymų prieštaravimus ir
netikslumus, taip pat
patikslinti šį įstatymą
atsižvelgiant į gyvenimo
reikalavimus
Siekiama sudaryti galimybes skatinti bendrijų
kūrimąsi, reglamentuoti
santykius tarp savivaldybių ir bendrijų, išspręsti
eksploatuojamuose namuose esančių patalpų

95
Priemonės pavadinimas

Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

Pastabos

II p.

naudojimo bei priklausomybės, paramos teikimo bendrijoms klausimus
2. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus:
dėl gyvenamųjų namų statybos
lengvatinio kreditavimo tvarkos bei
bendrojo paramos gyvenamiesiems
namams, butams statyti arba pirkti fondo

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Finansų
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

dėl miestų ir miestelių vandentiekos
ūkio plėtojimo krypčių

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

dėl inžinerinės infrastruktūros (bendrojo
naudojimo) objektų statybos, naudojimo ir
priežiūros

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

dėl savivaldybių būsto fondo formavimo Statybos ir urbanistikos
bei naudojimo ir paramos socialiai
ministerija, Socialinės
remtiniems asmenims
apsaugos ir darbo
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija kartu
su Lietuvos savivaldybių
asociacija

+

3. Parengti:
komunalinio ūkio plėtojimo koncepciją

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

+

Numatoma parengti
savivaldybių būsto fondo
formavimo principus ir
trimetę finansavimo
programą

96
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

šalto vandens tiekimo tarifų sudarymo
metodiką

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

buitinių atliekų tvarkymo ir antrinių
žaliavų surinkimo programą

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

komunalinio ūkio objektų inventorizavimo, įvertinimo ir apskaitos metodiką

Statybos ir urbanistikos
ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

+

+

+

Svarbiausi valstybės renginiai
1. Surengti visuotinį Lietuvos
Respublikos gyventojų surašymą:
parengti Lietuvos Respublikos
gyventojų surašymo įstatymo projektą

Statistikos departamentas

parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl darbuotojų pasitelkimo gyventojams surašyti projektą

Statistikos departamentas

surengti gyventojų surašymą

Statistikos departamentas, Vyriausioji gyventojų surašymo komisija

+
+

+

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

+

2. Organizuoti Lietuvos kultūrai ypač
svarbius renginius:
Pasaulio lietuvių dainų šventę

Kultūros ministerija

+

A.Mickevičiaus 200-ųjų mirties metinių
minėjimą

Kultūros ministerija

+

pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų
metinių renginius

Kultūros ministerija

M.K.Čiurlionio 125-ųjų gimimo metinių
minėjimą

Kultūros ministerija

tarptautinį folkloro festivalį "Baltika"

Kultūros ministerija

Vilniaus Gaono Elijahu 200-ųjų mirties
metinių minėjimą

Kultūros ministerija

tarptautinę konferenciją (Vilniuje),
skirtą idiš kultūros paveldui

Regioninių problemų ir
tautinių mažumų
departamentas, Kultūros
ministerija

+

M.Daukšos "Postilės" 400 metų
minėjimą

Kultūros ministerija

+

kino festivalį "Kino pavasaris"

+

Kultūros ministerija

pirmojo lietuviško spektaklio 100-ųjų
metinių minėjimą

Kultūros ministerija

3. Surengti totorių ir karaimų įsikūrimo
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600
metų jubiliejaus minėjimo renginius

Kultūros ministerija,
Regioninių problemų ir
tautinių mažumų
departamentas

+

+

+

+

+

+

+

Kultūros ministerija

tarptautinį M.K.Čiurlionio vargonininkų ir pianistų konkursą

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą
I k.

4. Surengti Lietuvos mokyklos 600
metų jubiliejaus minėjimą

komisija, sudaryta
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m.
vasario 27 d. nutarimu Nr.
162

5. Surengti Baltijos valstybių studentų
dainų ir šokių šventę „Gaudeamus”

Švietimo ir mokslo
ministerija, Kultūros
ministerija

1998 m.

1997 m.
II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

+

+

+

+

6. Organizuoti svarbiausius sporto
renginius:
II Baltijos jūros valstybių sporto
žaidynes

organizacinis komitetas,
Kūno kultūros ir sporto
departamentas

II Lietuvos tautinę olimpiadą ir VI
pasaulio lietuvių sporto žaidynes

organizacinis komitetas,
Kūno kultūros ir sporto
departamentas

Lietuvos neolimpinių sporto šakų
žaidynes

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

+

+

+

7. Reprezentuoti Lietuvos kultūros
politiką bei kultūrą tarptautinėse organizacijose, programose bei užsienyje:
dalyvauti Europos Tarybos kultūros
programose “Baroko kelias”, “Vienuoly-nų
kelias”, “Hanzos kelias”

Kultūros ministerija

dalyvauti Europos Sąjungos kultūros
programose “Kaleidoscope”, “Raphael”,
“Media II”

Kultūros ministerija

dalyvauti Pasaulinės intelektualinės

Kultūros ministerija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

I p.

II p.

Kultūros ministerija

+

+

+

+

+

+

Kultūros ministerija

+

1999 m.

2000 m.

I p.

II p.

I p.

II p.

+

+

+

+

nuosavybės organizacijos ir Berno sąjungos dėl literatūros ir meno kūrinių
asamblėjos darbe
dalyvauti „EUROPHONO PHARE-II”
programoje, skirtoje atlikėjų ir fonogra-mų
prodiuserių teisėms įgyvendinti
dalyvauti Leipcigo knygų mugėje
dalyvauti Baltijos kultūros dienų
Taivanyje renginiuose

Kultūros ministerija

+

dalyvauti Vašingtone įvyksiančiame
Amerikos etninių kultūrų festivalyje, kuris
bus skirtas Baltijos valstybėms

Kultūros ministerija

+

dalyvauti Baltijos ir Skandinavijos valstybių dainų šventėje, rengiamoje Gotlande

Kultūros ministerija

dalyvauti kultūrinių mainų programo-je
„Ars Baltica”

Kultūros ministerija

dalyvauti Europos kultūros sostinės
projekte Stokholme

+
+

+

+

+

+

+

Kultūros ministerija

+

+

žiemos olimpinėse

Kūno kultūros ir sporto
departamentas kartu su
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu

+

vasaros olimpinėse

Kūno kultūros ir sporto
departamentas kartu su
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu

+

paraolimpinėse

Kūno kultūros ir sporto
departamentas kartu su
Lietuvos paraolimpiniu

+

8. Dalyvauti sporto žaidynėse:

Pastabos
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Atsakingi už įvykdymą

1998 m.

1997 m.
I k.

II k.

III k.

IV k.

komitetu

______________________

I p.

II p.

1999 m.
I p.

II p.

2000 m.
I p.

II p.

Pastabos

