LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

1999 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 945
Vilnius
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 – 2000 METŲ VEIKLOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–2000 metų veiklos programos
įgyvendinimo priemones (pridedama).
2. Įpareigoti ministerijas, Vyriausybės įstaigas ir kitas institucijas:
2.1. imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įvykdytos šiuo nutarimu patvirtintos priemonės
ir priimti reikiami sprendimai ar parengti atitinkami dokumentai, o Lietuvos Respublikos
įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai, taip pat pasiūlymai,
reikalingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo, nustatytąja tvarka ir laiku būtų
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei; iš anksto informuoti visuomenę apie rengiamus
svarbiausių įstatymų projektus ir programas;
2.2. atsižvelgti praktiniame darbe ir į kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999–2000
metų veiklos programos nuostatas, kurios nėra konkretizuotos šiuo nutarimu patvirtintose
priemonėse;
2.3. užtikrinti, kad būtų vykdomos ir ankstesniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sprendimais patvirtintos (aprobuotos) programos bei priemonės, kurios neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 – 2000 metų veiklos programai, bet nėra įtrauktos į
šiuo nutarimu patvirtintas priemones, taip pat vykdomi pavedimai dėl Lietuvos Respublikos
įstatymų įgyvendinimo.
3. Pripažinti netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 519 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo
priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 48 - 1165);
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 19 d.nutarimą Nr. 635 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 59 - 1379);
3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 735 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 66 - 1634);
3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 14 d.nutarimą Nr. 761 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 68 - 1707);
3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1107 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 93 - 2339);
3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 16 d. nutarimą Nr. 43 “Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 "Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių"
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 7 - 145);
3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 867 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 64- 1846);
3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1325
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo
priemonių“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 100 - 2786);
3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 52 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“
dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 9- 193).

Ministras Pirmininkas

Rolandas Paksas

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministras

Sigitas Kaktys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 945
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 – 2000 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

I. PALANKI ŠALIES ŪKIUI IR INVESTICIJOMS MAKROEKONOMIKOS POLITIKA
Makroekonomikos stabilumas
1. Parengti Lietuvos banko įstatymo
pataisas, įgyvendinančias Europos Sąjungos
valstybių centriniams bankams keliamus
reikalavimus

Finansų ministerija dalyvaujant
Lietuvos bankui

1999 metų IV ketvirtis

įstatymo projekte turi būti apibrėžtas Lietuvos banko
tikslas – siekti kainų stabilumo, suformuluotos
centrinio banko nepriklausomumo nuostatos,
pateikiama kredito įstaigų priežiūros sąvoka ir kita

2. Parengti Lietuvos Respublikos lito
patikimumo įstatymo pataisas

Finansų ministerija dalyvaujant
Lietuvos bankui

2000 metų
I–III ketvirčiai

išlaikant fiksuotą kursą, pereiti nuo lito susiejimo su
JAV doleriu prie lito susiejimo su valiutų – JAV
dolerio ir euro – krepšeliu (arba tiesiogiai su euru)

3. Nustatyti mokesčių įstatymų pakeitimų
poveikį Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto deficitui

Finansų ministerija

tą ketvirtį, kurį gaunamas
įstatymo pakeitimo
projektas ir patikimi
mokestinės bazės
duomenys

išplėsti taikomą mokesčių prognozavimo
metodologiją ir duomenų bazes taip, kad šios leistų
prognozuoti įstatymų pakeitimų poveikį biudžeto
pajamoms

4. Parengti Lietuvos ūkio plėtojimo
ilgalaikę strategiją iki 2015 metų

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

2000 metų II ketvirtis

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

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

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

6. Rengti ir nuolat tikslinti valstybės
investicijų trejų metų programas

Ūkio ministerija, Finansų ministerija
kartu su kitomis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Ūkio ministerija, Statistikos

1999 metų III ketvirtis,

7. Reguliariai įvertinti Lietuvos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Respublikos ūkio ekonominę būklę ir teikti
departamentas prie Lietuvos
pasiūlymus dėl ekonominės politikos tikslinimo Respublikos Vyriausybės kartu su
kitomis institucijomis

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

vėliau – kas ketvirtį

Konkurencinės kainos ir liberalesnė muitų politika
1. Sudarant prekybos sutartis su Vidurio ir
Rytų Europos valstybėmis, siekti, kad
abipusiais įsipareigojimais būtų mažinami
importo muitai

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

2. Parengti Vartotojų teisių gynimo
įstatymo projektą

Konkurencijos taryba, Ūkio ministerija

1999 metų
II, IV ketvirčiai;
2000 metų
II, IV ketvirčiai
1999 metų IV ketvirtis

Stiprinti šalies prekių konkurencingumą
1. Parengti Mokėjimų eilės tvarkos įstatymo Finansų ministerija dalyvaujant
projektą
Lietuvos bankui

1999 metų III ketvirtis

2. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos verslo
integracijos į bendrą Europos Sąjungos rinką
skatinimo programą

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Lietuvos verslininkų informavimas, konsultavimas,
mokymas

3. Parengti vartojimo gaminių pramonės
konkurencingumo didinimo programos ir jos
įgyvendinimo priemonių projektus

Ūkio ministerija

2000 metų I ketvirtis

įgyvendinus programą, būtų atgaivinta veikla
įmonių, galinčių gaminti konkurencingą produkciją,
kuri buvo išstumta iš vidaus rinkos

4. Parengti rinkos priežiūros strategiją ir jos Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Ūkio
įgyvendinimo priemones
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija,
Konkurencijos taryba

2000 metų I ketvirtis

5. Įgyvendinti rinkos priežiūros strategijos I Žemės ūkio ministerija, Ūkio
etapą
ministerija

2000 metų I ketvirtis

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

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Aplinkos ministerija, Europos
komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, už Europos Sąjungos
direktyvų įgyvendinimą atsakingos
ministerijos

būtina patobulinti sertifikavimo ir atitikties
deklaravimo sistemas, kad Valstybinė kokybės
inspekcija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija galėtų geriau tikrinti rinkoje
realizuojamus ir statyboms naudojamus produktus,
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

7. Priėmus naują Vartotojų teisių gynimo
įstatymą:
7.1. parengti mažmeninės prekybos
taisykles

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

2000 metų II ketvirtis

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

2000 metų II ketvirtis

7.3. papildyti Lietuvoje parduodamų prekių Ūkio ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija,
ženklinimo taisykles
Konkurencijos taryba (iki bus įsteigta
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos
taryba)

2000 metų II ketvirtis

7.2. atnaujinti prekių keitimo taisykles

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
jų atitiktį liudijančius dokumentus
užtikrinti, kad į vidaus rinką patektų ir vartotojams
būtų parduodamos tik saugios ir nekenksmingos
prekės; nustatyti prekių ir paslaugų vartotojų ir
visuomeninių vartotojų organizacijų teises, prekių
pardavėjų bei paslaugų teikėjų pareigas ir
atsakomybę; nustatyti pažeistų vartotojų teisių
atkūrimo tvarką

II. UŽSIENIO POLITIKA
Politinės ir diplomatinės priemonės siekiant narystės NATO
1. Parengti Lietuvos pasirengimo narystei
NATO plano projektą ir pateikti jį Lietuvos
Respublikos Vyriausybei svarstyti

Lietuvos integracijos į Šiaurės Atlanto
sutarties organizaciją (NATO)
koordinavimo komisija prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis

2. Atlikti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos tarptautinių sutarčių bei kitų teisės
aktų suderinamumo su Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teisės aktais ekspertizę

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Teisingumo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

3. Parengti ir įgyvendinti visuomenės
informavimo apie Lietuvos Respublikos

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Krašto apsaugos

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Lietuvos integracijos į NATO koordinavimo
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pavesta parengti Lietuvos Respublikos pasirengimo
narystei NATO plano projektą, kuris apims visų
bendradarbiavimo su NATO ir integracijos į šią
organizaciją procese dalyvaujančių Lietuvos
Respublikos įstaigų veiklą
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

integraciją į NATO programą

ministerija, Finansų ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija (komisijos
visuomenės informavimo darbo grupė)

4. Patvirtinti ir įgyvendinti Nacionalinę
krizių valdymo sistemos koncepciją

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

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

5. Parengti vadovavimo, kontrolės ir ryšių
sistemos (C3) plėtros programą

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

6. Derinti kariuomenės struktūras su
NATO, parengti atitinkamus teisės aktus

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

7. Sukurti šaukimo sistemą vadovaujantis
Vakarų valstybių patirtimi

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

8. Sukurti aprūpinimo sistemą, atitinkančią
NATO standartus ir veikiančią taikos metu,
krizių ir karo atvejais

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

9. Plėtoti infrastruktūrą, parengti dalinių
infrastruktūros pertvarkymo programą

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

10. Parengti karių gyvenimo sąlygų
gerinimo programą

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

11. Įsigyti efektyvios ir atitinkančios
NATO standartus ginkluotės ir technikos

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

12. Rengti personalą darbui integruotose
NATO karinėse struktūrose

Krašto apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

13. Krašto apsaugos sistemos padaliniams ir
kitoms šalies institucijoms dalyvauti
prioritetinių NATO agentūrų veikloje

Krašto apsaugos ministerija kartu su
kitomis valstybinėmis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

14. Parengti Valstybės ir tarnybos paslapčių Lietuvos Respublikos valstybės
įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktų
saugumo departamentas, Teisingumo
ministerija (darbo grupė Valstybės ir
projektus
tarnybos paslapčių įstatymui parengti)

1999 metų IV ketvirtis

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

įslaptintos informacijos naudojimo teismo proceso
metu procedūrų nustatymas; administracinės
atsakomybės už tarnybos paslapties atskleidimą
nustatymas; Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo normų detalizavimas
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

15. Parengti ir pasirašyti dvišales įslaptintos Lietuvos Respublikos valstybės
informacijos abipusės apsaugos sutartis su
saugumo departamentas (darbo grupė)
Estijos Respublika ir Latvijos Respublika,
Danijos Karalyste, Norvegija, Čekijos
Respublika, Vengrija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

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

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

2000 metų II ketvirtis

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

Vyriausybinių ryšių centras prie
Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamento

2000 metų II ketvirtis

Valstybinis informacinės technologijos
institutas

2000 metų IV ketvirtis

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

2000 metų IV ketvirtis

18. Parengti ilgalaikę kompiuterinių
duomenų apsaugos programą

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Įgyvendinimo data

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

Politinės ir diplomatinės priemonės siekiant narystės Europos Sąjungoje
1. Parengti Lietuvos Respublikos pozicijos Užsienio reikalų ministerija
derybose dėl narystės Europos Sąjungoje
galutinius projektus pagal 15 Europos Sąjungos
teisės derybų skyrių

2000 metų I ketvirtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicija dėl
galimybių vykdyti atskirų Europos Sąjungos teisės
derybų skyrių reikalavimus; Lietuvai tampant tikrąja
Europos Sąjungos nare, pirminius derybų pozicijos
projektus rengs Vyriausybinės Europos integracijos
komisijos sudarytos darbo grupės, o Užsienio
reikalų ministerija pagal pirminius projektus
parengs galutinius derybų pozicijos projektus, juos
suderins ir pateiks Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tvirtinti; pirmajame etape, kol nėra
žinomas būsimųjų derybų tvarkaraštis, numatoma
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
parengti derybų pozicijos projektus pagal 15
Europos Sąjungos teisės derybų skyrių (iš 30)

Europos komitetas prie Lietuvos
2. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir kitos
pasirengimo narystei Europos Sąjungoje
programą (NAPP) bei jos sudėtines dalis:
valstybinės institucijos
Teisės derinimo 2000 metų priemones ir Acquis
įgyvendinimo 2000 metų priemones

2000 metų I ketvirtis

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

3. Parengti Lietuvos integracijos į Europos
Sąjungą strategiją

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų I ketvirtis

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

4. Parengti nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos metmenų projektą

Vidaus reikalų ministerija (tarpžinybinė 2000 metų I ketvirtis
darbo grupė)

5. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su
Europolu

Vidaus reikalų ministerija

nacionalinė Šengeno informacinė sistema yra viena
svarbiausių Šengeno Acquis dalių, ir jos sukūrimas
būtinas derinant nacionalinius teisės aktus su Acquis
communautaire

2000 metų II ketvirtis

Kaimyniniai santykiai
1. Baigti Lietuvos Respublikos valstybės
sienos su Baltarusijos Respublika ženklinimo
darbus, už kuriuos atsakinga Lietuvos
Respublika

Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio
ministerija

1999 metų III ketvirtis

2. Parengti bendrus Lietuvos ir Rusijos
pasiūlymus Europos Sąjungos iniciatyvai
„Šiaurės dimensija”

Užsienio reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Ekonominių šalies interesų užtikrinimas
1. Baigti derybas dėl narystės Pasaulio

Užsienio reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

vykdydamos Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Federacijos ministrų pirmininkų susitarimą,
Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos
sutarė parengti bendrus pasiūlymus Europos
Sąjungos iniciatyvai „Šiaurės dimensija” ir juos
pristatyti bendrame seminare; Lietuvos pasiūlymai
perduoti Rusijos užsienio reikalų ministerijai ir
Kaliningrado srities administracijai
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

prekybos organizacijoje

dalyvaujant Ūkio ministerijai, Žemės
ūkio ministerijai, Susisiekimo
ministerijai ir kitoms valstybės
institucijoms

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

Užsienio reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000metų I ketvirtis

derėtis dėl sutarčių, jas derinti su kitomis
institucijomis, parafuoti, pasirašyti ir parengti
ratifikuoti

3. Parengti investicijų skatinimo ir
Užsienio reikalų ministerija
apsaugos sutartis su Kipru, Islandija, Slovakija,
Bulgarija, Brazilija, Kolumbija, Indija, Kuveitu

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I–II ketvirčiai

rengti investicijų skatinimo ir apsaugos sutartis su
minėtomis valstybėmis (derinti įstatymų nustatyta
tvarka su Lietuvos Respublikos kompetentingomis
institucijomis, derėtis tiesiogiai ir korespondenciniu
būdu, sutartis parafuoti, pasirašyti)

4. Parengti ekonominio ir prekybos
bendradarbiavimo sutartis su Kroatija, Bosnija
ir Hercegovina, Argentina, Brazilija,
Kolumbija, Indonezija

Užsienio reikalų ministerija

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų I–II ketvirčiai

rengti ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo su
minėtomis valstybėmis sutartis (derinti įstatymų
nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos
kompetentingomis institucijomis, derėtis tiesiogiai ir
korespondenciniu būdu, sutartis parafuoti,
pasirašyti)

5. Pateikti ratifikuoti 1996 metų visuotinę
branduolinių bandymų uždraudimo sutartį

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

1999 metų III ketvirtis

pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti šią
sutartį

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

Užsienio reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

atlikti būtinas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų reglamentuojamas procedūras, siekiant
prisijungti prie konvencijos

7. Nustatyti Lietuvos ūkio integracijos į
Europos Sąjungą poveikį ekonominei ir
socialinei raidai

Ūkio ministerija kartu su kitomis
valstybinėmis ir mokslo institucijomis

2000 metų
II–III ketvirčiai

8. Parengti studijas pagal Lietuvos stojimo į Europos komitetas prie Lietuvos
Europos Sąjungą socialinių ir ekonominių
Respublikos Vyriausybės
pokyčių tyrimo kryptis svarbiausiose Lietuvos
integracijos į Europos Sąjungą srityse

1999 metų rugsėjis – 2000 vykdyti poveikio tyrimus: maisto perdirbimas, kelių
transportas, tekstilė ir drabužiai, medienos
metų birželis
perdirbimas, fiskalinis Lietuvos įsijungimo į
Europos Sąjungą poveikis, Europos Sąjungos Acquis
darbo sveikatos ir apsaugos srityse perėmimo
poveikis, Rusijos krizės įtaka Lietuvos ekonomikai;
atliktų tyrimų pagrindu teikti pasiūlymus dėl derybų
pozicijos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Lietuvos prisijungimas prie tarptautinių daugiašalių susitarimų
1. Prisijungti prie 1970 metų Hagos
konvencijos dėl įrodymų civilinėse arba
komercinėse bylose paėmimo užsienyje

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

2. Prisijungti prie 1980 metų Hagos
konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į
teismą

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

3. Prisijungti prie 1965 metų Hagos
konvencijos dėl teisminių ir kitų teisminių
dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose
įteikimo užsienyje

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

4. Prisijungti prie 1970 metų Hagos
konvencijos dėl ištuokų ir patvirtintų
sutuoktinių išsiskyrimų pripažinimo

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

5. Prisijungti prie 1973 metų Hagos
konvencijos dėl teisės, taikomos alimentinėms
pareigoms

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

6. Prisijungti prie 1980 metų Hagos
konvencijos dėl civilinių tarptautinio vaikų
pagrobimo aspektų

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

2000 metų II ketvirtis

7. Prisijungti prie 1973 metų Hagos
konvencijos dėl sprendimų, susijusių su
alimentinėmis pareigomis, pripažinimo ir
vykdymo

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

8. Įstoti į Hagos tarptautinės privačios
teisės konferenciją

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

9. Įstoti į Europos Tarybos antikorupcinį
komitetą (GRECO), mokėti kasmetinį nario
mokestį į GRECO biudžetą

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

10. Prisijungti prie 1979 metų konvencijos
prieš įkaitų paėmimą

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija, Lietuvos
Respublikos generalinė prokuratūra

2000 metų III ketvirtis

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

11. Prisijungti prie Europos Tarybos
1999 metų baudžiamosios teisės konvencijos
dėl korupcijos

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų IV ketvirtis
(siejama su nauju
Baudžiamuoju kodeksu)

12. Prisijungti prie Jungtinių Tautų
baudžiamojo teismo statuto

Teisingumo ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

2000 metų IV ketvirtis
(siejama su naujais
Baudžiamuoju kodeksu,
Baudžiamojo proceso
kodeksu ir Bausmių
vykdymo kodeksu)

13. Prisijungti prie Europos Tarybos nuteistųjų Teisingumo ministerija
perdavimo konvencijos 1-ojo protokolo
14. Išnagrinėti, ar Lietuvos Respublikos
įstatymai ir kiti teisės aktai atitinka 1988 metų
Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose
vykdymo bei 1968 metų Briuselio konvencijos
dėl jurisdikcijos ir sprendimų civilinėse ir
komercinėse bylose vykdymo nuostatas

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

2000 metų II ketvirtis

Teisingumo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

Kitos priemonės
1. Steigti korespondencinius
Euroinfocentrus ir plėtoti jų veiklą

Ūkio ministerija, Europos komitetas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

skatinti dviejų centrų (jų filialų) steigimą

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

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

nuolat

teikti informaciją Lietuvos visuomenei, Europos
Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms
apie Lietuvos pažangą priimant Acquis
communautaire bei rengiantis narystei Europos
Sąjungoje

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

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija dalyvaujant kitoms
ministerijoms ir valstybės institucijoms

nuolat

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

4. Parengti su Latvijos Respublika ir Estijos Vidaus reikalų ministerija
Respublika bendradarbiavimo nukentėjusiųjų ir

2000 metų II ketvirtis
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

liudytojų apsaugos srityje trišalę sutartį
5. Pasirašyti su Rusija bendradarbiavimo
valstybinių archyvų srityje sutartį

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ,
Užsienio reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

sutartį pasirašius, būtų lengviau susipažinti su
Rusijos archyvuose esančiais dokumentais, tai
sudarytų palankias sąlygas kopijuoti reikiamus
dokumentų kompleksus

6. Įsteigti verifikacijos grupę prie Krašto
apsaugos ministerijos gynybos štabo

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

verifikacijos grupė vykdytų įprastinės ginkluotės
kontrolės priemones, numatytas pagal tarptautines
sutartis ir susitarimus – 1994 metų Vienos
dokumentą, atviro dangaus sutartis, tam tikras
CSBMs ir pan. – ir atliktų karinės situacijos regione
bei Europoje analizę

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

nuo 2000 metų II ketvirčio įkurti nemokamo konsultacijų telefono tarnybą,
teiksiančią informaciją įvairiais Europos Sąjungos,
Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą klausimais
telefonu

7. Įsteigti nemokamą Europos infoliniją

III. VIDAUS POLITIKA
TEISINĖS SISTEMOS REFORMA IR TEISĖTVARKA
1. Parengti nacionalinės teisės aktų
Europos teisės departamentas prie
derinimo su Europos Sąjungos teise metodinius Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nurodymus

1999 metų IV ketvirtis

metodiniai nurodymai skiriami valstybės
tarnautojams, tiesiogiai susijusiems su integracijos į
Europos Sąjungą procesu, bei kitiems tarnautojams,
rengiantiems nacionalinės teisės aktų projektus;
juose pateikiama svarbiausia informacija apie
Europos Sąjungos teisės sistemą, jos veikimo
principus, teisės aktų rūšis ir jų ypatumus, taip pat
bendrosios bei praktinės techninės rekomendacijos,
kaip taikyti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas
nacionalinėje teisėje
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Priemonės pavadinimas
2. Parengti projektus konstitucinių
nuostatų, būtinų Lietuvos Respublikos stojimui
į Europos Sąjungą

Atsakingi vykdytojai
Europos teisės departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Teisingumo ministerija

Įgyvendinimo data
1999 metų IV ketvirtis

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

Toliau plėtoti nacionalinę teisės sistemą
1. Baigti rengti Baudžiamojo kodekso
projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

2. Baigti rengti Bausmių vykdymo kodekso Teisingumo ministerija, darbo grupė
projektą

2000 metų I ketvirtis

3. Baigti rengti Baudžiamojo proceso
kodekso projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

4. Parengti naujo Administracinių teisės
pažeidimų kodekso projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

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

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

6. Baigti rengti Kalėjimų departamento
įstatymą

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, darbo grupė

1999 metų IV ketvirtis
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

7. Parengti Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo
įstatymą

Teismų departamentas prie Teisingumo 2000 metų I ketvirtis
ministerijos, Teisingumo ministerija

parengti Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo
procesą, pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą;
išsamiau reglamentuoti sprendimų vykdymo išlaidų
ir sprendimų vykdymo mokesčių, areštuoto turto
įvertinimo, skelbimo apie turto pardavimą iš
varžytynių, turto realizavimo be varžytynių,
išieškojimo iš įmonių, įstaigų ir organizacijų normas

8. Parengti Lobistinės veiklos įstatymo
projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

sureguliuoti lobistinę veiklą teisės aktų rengimo ir
priėmimo srityje, nustatyti atsakomybę už šios
veiklos pažeidimus; viena vertus, užkirsti kelią
korupcinei teisės aktų leidybai, antra vertus –
suaktyvinti teisės aktų rengimą

9. Parengti teismo ekspertizių sistemą
reguliuojančio įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

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

10. Parengti Lietuvos Respublikos
neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, kai
baudžiamųjų įstatymų nustatyta pavojinga
veikla suluošinamas fizinis asmuo, kitaip
sužalojama jo sveikata ar jam atimama gyvybė,
įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, darbo grupė

2000 metų II ketvirtis

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

11. Kurti norminę bazę, būtiną
sprendimams ir teismo antstolių kontorų
institucinei reformai vykdyti

Teismų departamentas prie Teisingumo 2000 metų
ministerijos, Teisingumo ministerija
III–IV ketvirčiai

iš esmės pertvarkyti ir reformuoti Lietuvos teismo
antstolių kontorų sistemą institucine prasme,
tobulinti sprendimų vykdymą reglamentuojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus siekiant sukurti
šiuolaikišką, atitinkančią visuomenės ir valstybės
poreikius sprendimų vykdymo sistemą, maksimaliai
padidinti teismo antstolių darbo efektyvumą ir kartu
žymiai sumažinti valstybės išlaidas, skiriamas
teismo antstolių veiklai finansuoti; teismo antstolis
turi būti savarankiškai veikiantis asmuo, kuriam
valstybė pavestų vykdomųjų dokumentų vykdymo
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
funkcijas

12. Sukurti ir taikyti teismų
kompiuterizavimo programą (LITEKO)

Teismų departamentas prie Teisingumo 2000 metų IV ketvirtis
ministerijos, Teisingumo ministerija

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

13. Pasirengti perduoti bausmių vykdymo
funkcijas Teisingumo ministerijai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, darbo grupė

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

Pataisos reikalų departamentas perduodamas
Teisingumo ministerijai ir tampa įstaiga prie jos,
atsakinga už bausmių vykdymą

14. Įsteigti Teisingumo ministerijoje
Religijų reikalų ir registrų departamentą

Teisingumo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos
Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų
įstatymo įgyvendinimo” 1 straipsnį šis departamen-tas
vykdytų Teisingumo ministerijai numatytas
funkcijas: analizuotų religinių bendruomenių ir
bendrijų veiklą, rengtų medžiagą, susijusią su jų
registravimu, teiktų Lietuvos Respublikos Seimui
išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų
valstybės pripažinimo, stebėtų naujų religinių
judėjimų plitimą Lietuvoje, kauptų ir teiktų
informaciją valstybės institucijoms, visuomenei

15. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija, Ginklų
fondas, tarpžinybinė darbo grupė

2000 metų IV ketvirtis

galiojantis įstatymas būtų suderintas su Europos
Sąjungos teise

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

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

17. Parengti Policijos veiklos pagrindų
įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

18. Parengti Tarnybos Lietuvos
Respublikos policijoje įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

19. Parengti Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstaty-mą
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra viena iš
Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gel-bėjimo
sistemos sudėtinių dalių; Valstybinės prieš-gaisrinės
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
gelbėjimo tarnybos įstatymas nustatytų šios tarnybos
teisinį statusą, veiklos tikslus, uždavi-nius, funkcijas,
struktūrą, tarnybos organizavimą, pareigūnų teises ir
pareigas, socialines garantijas

20. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Vidaus reikalų ministerija, tarpžinybinė 1999 metų IV ketvirtis
Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo ir su darbo grupė
šiuo įstatymu susijusių kitų teisės aktų
pakeitimo ir papildymo projektus

įstatyme būtų išdėstytos operatyvinę veiklą
reglamentuojančios nuostatos, sukuriančios sąlygas
geriau kovoti su nusikalstamumu

21. Įgyvendinti Migracijos procesų kontrolės programos 1999-2000 metų priemones

vienas iš svarbiausių programos tikslų – Lietuvos
Respublikos teisės aktų migracijos ir prieglobsčio
klausimais suderinimas su Europos Sąjungos teise

Vidaus reikalų ministerija

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija priemonės bei būdai
1. Įgyvendinti Organizuoto nusikalstamumo Vidaus reikalų ministerija,
ir korupcijos prevencijos programos 1999-2000 Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje
metų priemones
centras

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

bus siekiama įgyvendinti nusikalstamumo (ypač
organizuoto) bei korupcijos prevencijos priemones:
kompleksiškai šalinti šių reiškinių priežastis,
reformuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės
institucijų sistemą, perimti aktyvios nusikalstamų
grupuočių, kontrabandos, mokesčių slėpimo,
korupcijos, kitų nusikaltimų ekonomikos bei finansų
srityje kontrolės iniciatyvą

2. Parengti Specialiųjų tyrimų tarnybos
įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

3. Parengti Nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos pagrindų įstatymo
projektą

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

įstatymas nustatytų nusikalstamumo prevencijos
veiklos lygius, rūšis, objektus, nusikalstamumo
prevencijos sistemos ir jos veikimo principus,
įtvirtintų nusikalstamumo prevencijos subjekto
statusą ir uždavinius, suformuluotų pagrindinius
prevencinės veiklos organizavimo principus

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija ir Susisiekimo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų II ketvirtis

steigiama centralizuota tarnyba Vilniuje su bendru
telefono numeriu, jungianti policijos, greitosios
pagalbos ir priešgaisrinę gelbėjimo tarnybas; tai
padės tinkamiau ir sparčiau reaguoti į susidariusias
situacijas, ypač tais atvejais, kai reikia iškart kelių
tarnybų

4. Įsteigti bendruosius pagalbos centrus
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Valstybės institucijų, neatskaitingų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, vykdomos priemonės, prisidedančios prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo
1. Projektuoti monitoringo (komutacijos)
centrą

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas

2. Sukurti monitoringo (komutacijos) centrą Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas

1999 metų IV ketvirtis

sukurti detalų monitoringo (komutacijos) centro
projektą

2000 metų
II–IV ketvirčiai

įgyvendinti monitoringo centro projektą

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

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas

1999–2000 metai

tirti naujas informacines technologijas, taikyti
informacijos apsaugos sistemas departamento
poreikiams

4. Teikti pasiūlymus dėl Lietuvos
Respublikos valstybės gynimo tarybos veiklos
išplėtimo

Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas, Lietuvos
Respublikos prezidentūra

1999 metų
III–IV ketvirčiai

teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos
valstybės gynimo tarybos institucionalizavimo;
kartu numatyti institucines priemones,
užtikrinančias sistemišką strateginės analizės
apytaką ir patikimą informacijos valstybės saugumo
klausimais rengimą ir cirkuliavimą tarp valstybės
grandžių

SUTVARKYTI MOKESČIUS IR JŲ ADMINISTRAVIMĄ
1. Reglamentuoti gyventojų pajamų
apmokestinimą ir turto deklaravimą viename
įstatyme

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma išplėsti apmokestinimo bazę ir palengva
mažinti mokesčio tarifą, taip pat numatomas
baigtinis atsiskaitymas su biudžetu pateikus metinę
pajamų deklaraciją, nustatomos tam tikros išlygos
asmenims, gaunantiems tik tam tikros rūšies
pajamas (darbo užmokestį, neapmokestinamąsias
pajamas ir kt.); be to, numatoma nuostata dėl tam
tikrų (ribotų) leidžiamų atskaitymų iš bendrųjų
pajamų (palūkanos už paimtą kreditą vienam
gyvenamajam būstui statyti, labdarai skirtos sumos,
įmokos į pensijų fondus ir gyvybės draudimo
įmokos), taip pat nuostata, kad turtą deklaruoja tik
tam tikri asmenys (politikai, Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Muitinės
departamento prie Finansų ministerijos pareigūnai,
teisėjai ir pan.); įstatyme bus nustatyta, kad Lietuvos
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2. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo projektą, suderinti pridėtinės vertės
mokestį reglamentuojančius teisės aktus su
Europos Sąjungos reikalavimais

Atsakingi vykdytojai

Finansų ministerija

Finansų ministerija
3. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymo projektą, suderinti
akcizus reglamentuojančius teisės aktus su
Europos Sąjungos reikalavimais

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka iki 2 procentų gyventojų
pajamų mokesčio galima mokėti pasirinktinai – arba
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, arba
(pagal tikslinę paskirtį) labdaros organizacijoms ir
valstybės pripažintų tradicinių bažnyčių, vienuolynų
pastatams bei bažnyčių įsteigtiems globos namams
išlaikyti

2000 metų III ketvirtis

atsižvelgiant į Mokesčių teisinės bazės sutvarkymo
programos nuostatas suderinti mokesčių teisinę bazę
su Europos Sąjungos standartais, parengti naujos
redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo projektą

2000 metų I ketvirtis

atsižvelgiant į Mokesčių teisinės bazės sutvarkymo
programos nuostatas, suderinti mokesčių teisinę
bazę su Europos Sąjungos standartais, parengti
naujos redakcijos Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymo projektą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

4. Reglamentuoti visas valstybės ir
savivaldybių institucijų renkamas rinkliavas už
jų suteiktas paslaugas bei vietines rinkliavas
viename įstatyme

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

inventorizuoti visus valstybės ir savivaldos
institucijų imamus mokesčius už išduodamus
dokumentus, atliekamus veiksmus ir kitas
suteikiamas paslaugas (įskaitant vietines rinkliavas);
numatyti, kad visų rinkliavų dydį nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į suteiktų
paslaugų išlaidas; nustatyti, kad valstybės ar
savivaldos institucijos neturi teisės reikalauti mokėti
rinkliavas ar kitokius mokesčius už suteiktas
paslaugas, jeigu jos nustatytos kitaip, negu nurodyta
šiame įstatyme; kalendoriniams metams pasibaigus,
rinkliavos perskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu, atsižvelgiant į
faktiškai padidėjusias ar sumažėjusias paslaugų
suteikimo išlaidas; savivaldybės savo teritorijose
galės nustatyti vietines rinkliavas už 4 objektus
(kasinėjimus, prekybą, įvažiavimą ir stovėjimą tam
tikrose teritorijose bei vizualinę reklamą)

5. Nustatyti daugiau mokestinių lengvatų
asmenims, teikiantiems labdarą ir paramą

Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija

1999 metų III ketvirtis

kartu su rengiamu Labdaros ir paramos įstatymo
projektu patikslinti ir Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų pelno mokesčio įstatymą bei Lietuvos
Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio
laikinąjį įstatymą, kiek tai susiję su lengvatų
taikymu

6. Parengti organizacines teisines
priemones, gerinančias finansinių ir
kontrabandos nusikaltimų tyrimą

1999 metų IV ketvirtis
Vidaus reikalų ministerija, Finansų
ministerija, Teisingumo ministerija,
Mokesčių policijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė
mokesčių inspekcija ir Muitinės
departamentas prie Finansų ministerijos

šios priemonės padės sustiprinti kovą su
kontrabanda bei mokesčių ir kontrabandos
baudžiamųjų bylų tyrimo kontrolę
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

7. Parengti Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinė tabako ir
alkoholio kontrolės tarnyba

1999 metų IV ketvirtis

sugriežtinti atsakomybę už tabako gaminių arba
alkoholio produktų kontrabandą, tabako gaminių ar
alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą,
gabenimą ar realizavimą, falsifikuotų tabako
gaminių ar alkoholio produktų realizavimą,
gabenimą ar laikymą be specialaus leidimo; pratęsti
alkoholinių gėrimų pardavimo laiką

8. Parengti projektus įstatymų pataisų,
susijusių su nereikalingų verslo suvaržymų
panaikinimu, mokesčių administravimo
gerinimu

Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma pašalinti Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo nuostatų prieštaravimus
kitiems teisės aktams, vengti dvigubojo ir
išankstinio apmokestinimo, naujajame Mokesčių
administravimo įstatyme sutvarkyti sankcijų
struktūrą, atsižvelgiant į tai, kad sankcijų dydis turi
atitikti padarytą pažeidimą

9. Parengti Mokesčių kodekso projektą

Finansų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

sutvarkius visus mokesčių įstatymus

DIDINTI BANKŲ SISTEMOS PATIKIMUMĄ
Parengti Finansinių institucijų įstatymo
projektą

Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
dalyvaujant Lietuvos bankui

2000 metų III ketvirtis

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

SKATINTI VERSLĄ IR INVESTICIJAS
Administracinių rinkos varžymų mažinimas
1. Parengti priemones teisės aktams pakeisti Europos komitetas prie Lietuvos
pagal Pasaulio banko FIAS rekomendacijas,
Respublikos Vyriausybės, Ūkio
ministerija, Lietuvos ekonominės
kaip šalinti verslo administracinius barjerus
plėtros agentūra
2. Įgyvendinti Siguldoje 1998 m. liepos
10 d. pasirašytą Baltijos valstybių bendrosios
tranzito procedūros sutartį

1999 metų
III–IV ketvirčiai

Finansų ministerija, Muitinės
2000 metų I ketvirtis
departamentas prie Finansų ministerijos

3. Reglamentuoti Lietuvos Respublikos
Finansų ministerija, Muitinės
2000 metų II ketvirtis
muitinės kodekso 75 straipsnio (supaprastin-tos departamentas prie Finansų ministerijos
procedūros) nuostatų taikymą ir sudaryti

palengvėtų tranzitas

būtų paprastesnės muitinės procedūros
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

platesnio jų taikymo galimybes
Smulkaus ir vidutinio verslo bei darbo vietų kūrimo skatinimas
1. Parengti smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros strategijos kryptis iki 2003 metų ir
konkrečias priemones jai įgyvendinti

Ūkio ministerija, Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros agentūra

1999 metų IV ketvirtis

2. Parengti smulkaus ir vidutinio verslo
mikrokreditavimo modelio projektą

Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

3. Įsteigti smulkaus ir vidutinio verslo
kreditavimo fondą (mikrokreditavimo modeliui
įgyvendinti)

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų III ketvirtis

fondas, sudarytas decentralizuojant smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimo fondą, užtikrintų
mikrokreditų (iki 6000 litų) gavimą smulkiems ir
vidutiniams verslininkams pagal supaprastintą
kreditavimo modelį

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų II ketvirtis

įsteigti fondai prisidės prie naujų ir besiplečiančių
smulkių įmonių kapitalo formavimo, įsigydami jų
akcijų; įmonė šias lėšas galės panaudoti

4. Steigti rizikos kapitalo fondą

bus numatyta:
1. Plėsti smulkaus ir vidutinio verslo
infrastruktūrą:
1.1. teikti paramą įkurtiems verslo
inkubatoriams;
1.2. kurti naujus verslo inkubatorius;
1.3. kurti technologinius parkus.
2. Įgyvendinti inovacinius projektus:
2.1. plėsti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo)
paslaugų teikimą;
2.2. didinti mokymo ir konsultavimo
lengvatinėmis sąlygomis regionuose, kuriuose
neišplėtota verslo infrastruktūra, apimtį.
3. Išplėsti smulkaus ir vidutinio verslo
finansavimo sistemą:
3.1. patikslinti Lietuvos vystymo banko
funkcijas ir užtikrinti šio banko dalyvavimą
išduodant paskolas smulkiems ir vidutiniams
verslininkams;
3.2. įsteigti smulkaus ir vidutinio verslo
kreditavimo fondą;
3.3. steigti regionų rizikos kapitalo fondus.
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5. Dalyvauti 3-iojoje Europos Sąjungos
daugiametėje smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo programoje

Atsakingi vykdytojai
Ūkio ministerija

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
investicijoms arba apyvartinėms lėšoms formuoti

1999 metų IV ketvirtis

Lietuvai prisidėjus prie šios programos, susidarytų
palankios sąlygos verslininkams įsijungti į tarptautinę programą, kurios veiklą remia PHARE

6.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos
Finansų ministerija, Ūkio ministerija
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme
numatytas smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams paramos formas: mokestinių paskolų
ir mokesčių lengvatas numatyti įstatymuose

1999 metų IV ketvirtis

atsižvelgiant į smulkaus ir vidutinio verslo veiklos
specifiką, mokesčių lengvatos smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams leistų užtikrinti verslo plėtrą
Lietuvoje

6.2. parengti nepriklausomo mokestinių
ginčų sprendimo sistemos projektą

2000 metų II ketvirtis

atsižvelgiant į užsienio valstybių, kuriose yra
nepriklausomų kontrolierių (ombudsmenų)
tarnybos, patirtį ir siekiant padėti verslininkams
spręsti aktualius mokestinių ginčų klausimus

6. Tobulinti mokesčių taikymo smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams ir mokestinių ginčų
nagrinėjimo tvarką:

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

Investicijų skatinimas
1. Parengti investicijoms, ne mažesnėms
nei 50–100 mln.litų, kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų sudaromos su strateginiais
investuotojais investicijų sutartys, nustatančios
specialias investavimo ir verslo sąlygas

Ūkio ministerija, Finansų ministerija,
Žemės ūkio ministerija, kitos
suinteresuotos institucijos

1999 metų IV ketvirtis

kriterijus turės nustatyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, o sutartyse nustatytos specialios
investavimo ir verslo sąlygos sudarys galimybę
skatinti stambias investicijas į Lietuvos ūkį

2. Patikslinti valstybės lėšų, skirtų valstybės Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija,
1999 metų IV ketvirtis
investicijoms, planavimo, naudojimo, apskaitos Finansų ministerija, Valdymo refor-mų
ir savivaldybių reikalų ministerija, kitos
bei kontrolės tvarką
suinteresuotos institucijos

patikslintoje tvarkoje numatyti priemones valstybės
lėšoms, skirtoms investicijoms, taupyti bei
efektyviau naudoti

3. Parengti teisės aktų, reglamentuojan-čių
paskatas investuoti, projektus

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
ekonominės plėtros agentūra

1999 metų IV ketvirtis

nustatyti paskatų poveikį investuotojams ir parengti
teisės aktus, įtvirtinančius paskatų investuoti sistemą

4. Plėtoti hipotekos registro sistemą

Teisingumo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

plėtoti hipotekos informacinę sistemą – įsteigti
Turto arešto aktų registrą – sudėtinę šios sistemos
dalį

5. Parengti įstatymų papildomuosius teisės

Finansų ministerija, Vertybinių

2000 metų I ketvirtis

Vertybinių popierių komisija, Finansų ministerija
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
turi parengti atitinkamus teisės aktus,
reglamentuojančius pensijų fondų veiklą

aktus, reglamentuojančius pensijų fondų veiklą

popierių komisija

6. Pradėti veiklą Klaipėdos laisvojoje
ekonominėje zonoje

Ūkio ministerija, Finansų ministerija,
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Klaipėdos miesto savivaldybe

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

7. Pradėti veiklą Šiaulių laisvojoje
ekonominėje zonoje

Ūkio ministerija, Finansų ministerija,
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Šiaulių miesto savivaldybe

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

8. Pradėti veiklą Kauno laisvojoje
ekonominėje zonoje

Ūkio ministerija, Finansų ministerija,
kitos suinteresuotos institucijos kartu
su Kauno apskrities viršininko
administracija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų I ketvirtis

9. Parinkti užsienio investuotojams
tinkamus investicinius objektus, organizuoti
laisvųjų ekonominių zonų marketingo
kampanijas

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra,
laisvųjų ekonominių zonų valdymo
bendrovės

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

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

10. Įsteigti Infrastruktūros plėtros fondą

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

įsteigti 1999 metų
IV ketvirtį, finansinė
parama nuo 2000 metų
II ketvirčio

įsteigti Infrastruktūros plėtros fondą, padėsiantį
savivaldybėms parengti investicinius objektus
(fondo veiklai Europos Sąjunga paskyrė 5 mln.
eurų, reikia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
finansavimo)

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra

mokymas 1999 m. liepos
1 d. – 1999 m. lapkričio 1 d.

11. Kelti regiono, regioninės valdžios
institucijų darbuotojų kvalifikaciją

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

Apsaugoti akcininkų ir indėlininkų asmeninę nuosavybę, stabdyti tyčinius įmonių bankrotus
1. Parengti naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos indėlių draudimo įstatymo
projektą

Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
dalyvaujant Lietuvos bankui

2000 metų I ketvirtis

įstatymas reglamentuos tiek gyventojų, tiek juridinių
asmenų indėlių draudimą, laiduos europinio lygio
garantijas, šiuolaikinį draudimo įmokų,
kompensavimo, fondo kapitalo, rizikos valdymą ir
kitas priemones

2. Parengti teisės aktus Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymui įgyvendinti

Finansų ministerija

1999 metų
III–IV ketvirčiai

bus parengta turto ir verslo vertinimo metodika,
turto vertinimo principai suderinti su tarptautiniais
vertinimo standartais, nustatyta turto vertintojų ir

22

Priemonės pavadinimas

3. Pertvarkyti teismo antstolių funkcijas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
turtą vertinančių įmonių pažymėjimų ir atestatų
išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo
tvarka

Teisingumo ministerija

1999 metų
III–IV ketvirčiai

teismo antstoliai turėtų skelbti turto varžytynes, bet
jų nevykdytų

4. Parengti projektus teisės aktų,
reglamentuojančių finansinę atskaitomybę

Finansų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

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

5. Parengti teisės aktus Lietuvos
Respublikos audito įstatymui įgyvendinti

Finansų ministerija

1999 metų
III–IV ketvirčiai

bus nustatyta auditorių kvalifikacinių egzaminų
laikymo tvarka, kvalifikacinių egzaminų dalykai,
užduočių rengimo, mokėjimo už egzaminus tvarka,
mokesčio dydis, paskirta institucija, kuri vykdys
auditorių ir audito įmonių veiklos priežiūrą

Plėtoti konkursinį privatizavimą
1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybės įmonės Valstybės
turto fondo įstatų, privatizavimo objektų
parengimo privatizuoti tvarkos, Privatizavimo
komisijos nuostatų, atskirų privatizavimo būdų
taikymo tvarkos, dalinio pakeitimo projektus

valstybės įmonė Valstybės turto fondas

1999 metų IV ketvirtis

priėmus Lietuvos Respublikos valstybės turto fondo
įstatymo bei Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto privatizavimo įstatymo pataisas,
būtina patikslinti šias pataisas įgyvendinančius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus

2. Papildyti privatizavimo objektų sąrašą

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
kartu su valstybei atstovaujančiomis
institucijomis įmonėse

2000 metų II ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto privatizavimo įstatymą Lietuvos
Respublikos Vyriausybė tvirtina privatizavimo
objektų sąrašą valstybės įmonės Valstybės turto
fondo teikimu (1999 metų II pusmetyje numatoma
privatizuoti apie 600 objektų, iš jų 22 stambius,
2000 metais – apie 700 objektų, iš jų 15 stambių.
Numatoma parengti privatizuoti kai kurių miško
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

3. Parengti ir vykdyti privatizavimo
programas:

valstybės įmonė Valstybės turto fondas

AB Lietuvos žemės ūkio banko

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
dalyvaujant Finansų ministerijai

2000 metų
II–III ketvirčiai

AB Lietuvos taupomojo banko

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
dalyvaujant Finansų ministerijai

2000 metų
II–III ketvirčiai

AB aviakompanijos „Lietuvos avialinijos”

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
dalyvaujant Susisiekimo ministerijai

2000 metų II ketvirtis

AB „Lietuvos telekomas”

valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2000 metų III ketvirtis

AB Klaipėdos transporto laivyno

valstybės įmonė Valstybės turto fondas

1999 metų IV ketvirtis

AB „Geonafta”

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
dalyvaujant Ūkio ministerijai

1999 metų IV ketvirtis

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė”

valstybės įmonė Valstybės turto fondas
dalyvaujant Susisiekimo ministerijai

2000 metų I ketvirtis

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
urėdijų medienos perdirbimo cechus, VĮ „Projektų
ekspertizė“, VĮ „Profesionali medžioklė“, Žuvų
išteklių departamento Anovilio metodinį mokymo
centrą)
svarbiausių objektų privatizavimo programų ir
sandorių projektams turi pritarti Lietuvos
Respublikos Vyriausybė

4. Parengti Lietuvos Respublikos
valstybės įmonė Valstybės turto fondas, 1999 metų IV ketvirtis
Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio
Finansų ministerija
Privatizavimo fondo lėšų naudojimą ir apskaitą,
dalinio pakeitimo projektą

bus parduodama 35 procentai valstybei nuosavybės
teise priklausančių akcijų
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

PRAMONĖ IR ENERGETIKA
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės įmonė Valstybės turto fondas
nutarimų, reglamentuojančių valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų valdymą,
dalinio pakeitimo projektus

1999 metų IV ketvirtis

būtina smulkiai reglamentuoti atstovavimo valstybės
turtinėms teisėms procedūras, panaikinti nuostatas,
neatitinkančias kitų galiojančių teisės aktų

Energetika, energijos ištekliai, kuras
1. Parengti patobulintą Nacionalinės
energetikos strategijos pagrindinių krypčių
projektą ir pateikti jį svarstyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei

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

1999 metų III ketvirtis

reikia patobulinti šį projektą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pastabas
ir pasiūlymus, pateikti Ignalinos atominės elektrinės
pirmojo bloko uždarymo strategines nuostatas

2. Parengti energetikos sektoriaus šakinius
elektros, dujų ir šilumos įstatymų projektus

Ūkio ministerija

2000 metų IV ketvirtis

šakiniai elektros, dujų, šilumos įstatymai atitiks
Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, įteisins šių
sektorių ūkio subjektų funkcionavimą rinkos
sąlygomis, leis efektyviau naudoti esamus gamybos
ir žmogiškuosius pajėgumus

3. Parengti Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo programų finansavimo įstatymo
projektą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2000 metų III ketvirtis

1999 m. gegužės 20 d. priimtas Lietuvos
Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įstatymas nereglamentuoja atliekų tvarkymo
finansinių pagrindų, tik pažymi, jog tam
naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka sukauptos privalomųjų ir kitų
įmokų lėšos; parengtas įstatymas leis konkrečiai
nustatyti šias įmokas

4. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos
elektros energetikos sistemos sujungimo su
Lenkijos elektros energetikos sistema
koncepcijos

Ūkio ministerija

1999 metų III ketvirtis

bus pateikti Lietuvos elektros energetikos sistemos
sujungimo su Lenkijos elektros energetikos sistema
techninių ir ekonominių klausimų sprendimo
bendrieji principai ir pasiūlymai dėl jų praktinio
įgyvendinimo

5. Galutinai užbaigti rengti Būtingės naftos
terminalą dirbti eksporto bei importo režimu

Ūkio ministerija, Susisiekimo
1999 metų III ketvirtis
ministerija, Užsienio reikalų ministerija

parengtos priemonės leis pradėti eksploatuoti
Būtingės naftos terminalą, Lietuva galės gauti naftos
ne tik iš Rusijos

6. Toliau derėtis su Rusija dėl
tarpvyriausybinių naftos ir gamtinių dujų

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų
ministerija

sutarčių projektai leis suderinti šalių
įsipareigojimus, paspartins derybas dėl gamtinių
dujų ir naftos tiekimo sutarčių pasirašymo, bus

1999 metų
III– IV ketvirčiai

25

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

tiekimo sutarčių sudarymo
7. Toliau vykdyti antrąją Ignalinos
atominės elektrinės saugos gerinimo programą
(SIP-2)

Finansų ministerija, Valstybinė
atominės energetikos saugos inspekcija

1999– 2000 metai

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
patikimiau apsirūpinama energijos ištekliais
antroji Ignalinos atominės elektrinės saugos
gerinimo programa parengta pagal elektrinės saugos
analizės ataskaitą, ekspertizės duomenis ir elektrinės
saugos žiuri rekomendacijas, ją sudaro 158
priemonės, apimančios įrangos atnaujinimą ir
modifikavimą, valdymo ir procedūrų tobulinimą,
tolesnę elektrinės sistemų saugos analizę ir
pagrindimą; programa pradėta vykdyti 1997 metais,
būtina ją vykdyti ir toliau

Pramonė ir prekyba
1. Parengti Kompensacinių muitų įstatymo
projektą

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų
1999 metų IV ketvirtis
ministerija, Konkurencijos taryba,
Žemės ūkio ministerija, Muitinės
departamentas prie Finansų ministerijos

tikslas – sudaryti teisines sąlygas ginti Lietuvos
gamintojus nuo prekių, už kurių apdirbimą, gamybą,
eksportą ir transportavimą tiesiogiai ar netiesiogiai
buvo suteikta užsienio valstybės subsidija, importo,
darančio materialinę žalą Lietuvos gamintojams

2. Parengti Protekcinių (apsaugos)
priemonių įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Konkurencijos taryba,
Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos

1999 metų IV ketvirtis

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

3. Parengti Įmonių restruktūrizavimo
įstatymo projektą, pasiūlymus dėl Įmonių
restruktūrizavimo fondo, skiriamo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintoms 19992000 metais programoms, įmonių
investicinėms bei sanavimo programoms
finansuoti, įsteigimo

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

1999 metų IV ketvirtis

įgyvendinant Įmonių veiklos gaivinimo programą,
kaip alternatyva bankrotui pagal šį įstatymą bus
sudarytos palankesnės sąlygos derinti santykius su
kreditoriais, plėsti gamybą, išsaugoti darbo vietas ir
kurti naujas

4. Parengti Garantinio fondo įstatymo
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Ūkio ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

tikslas – sparčiau atsiskaityti su bankrutuojančių
įmonių darbuotojais
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

5. Parengti Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

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

1999 metų IV ketvirtis

atsižvelgiant į Europos valstybių patirtį rengiamas
naujas Įmonių bankroto įstatymas leis paspartinti
įmonių bankroto vykdymo procedūras

6. Parengti Pramonės plėtros vidutinės
trukmės politikos ir jos įgyvendinimo
strategijos bei priemonių jai įgyvendinti
projektus

Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis,
įgyvendinti 2000–2005
metais

strategija padės išspręsti dvi svarbiausias problemas:
padidins pramonės dalį bendrajame vidaus produkte
ir jos konkurencingumą vidaus ir tarp-tautinėje
rinkoje; šie tikslai gali būti pasiekti tik įgyvendinus
kompleksą struktūrinės, regioninės, kokybės,
mokesčių politikos ir kitokių priemonių

7. Įsteigti Technologijų plėtros ir inovacijų
rėmimo fondą

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų II ketvirtis

fondo lėšos padės įgyvendinti parengtą strategiją,
leis remti ūkio subjektų veiklą diegiant mokslo bei
technologijų naujoves gaminamų produktų bei
teikiamų paslaugų konkurencingumui didinti

Ūkio ministerija
8. Parengti svarbiausių pramonės šakų
plėtros politikos ir jos įgyvendinimo strategijos
projektus: lengvosios, maisto, mašinų gamybos,
elektrotechnikos ir elektronikos, chemijos ir
naftos perdirbimo produktų, statybos ir
statybinių medžiagų pramonės

2000 metų II ketvirtis,
įgyvendinti 2000–2005
metais

strategijos ir įgyvendinamos jose numatytos
priemonės padės nustatyti tolesnės svarbiausių
pramonės sektorių plėtros kryptis, paspartinti jų
integraciją į Europos Sąjungos atitinkamus sektorius

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

Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

1999 metų III ketvirtis,
įgyvendinti 2000–2005
metais

įgyvendinus programą, pagerėtų gyventojų
aprūpinimas Lietuvos farmacijos pramonės įmonių
pagamintais vaistais, būtų plėtojama šalies
farmacijos pramonė, daugiau vaistų eksportuojama

Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis,
įgyvendinti 2000–2005
metais

programa nustatys pagrindinius verslo inovacijų
makroaplinkos bei skatinimo infrastruktūros kūrimo
uždavinius

11. Taikyti Europos Sąjungos direktyvas,
nustatančias saugos reikalavimus pramonės
produktams

Ūkio ministerija kartu su direktyvas
taikančiomis ministerijomis

pagal Nacionalinę
ACQUIS programą

pradėjus vykdyti Europos Sąjungos direktyvas, bus
įteisinti su Europos Sąjungos teise suderinti saugos
reikalavimai pramonės produktams; tik produktai,
atitinkantys šiuos saugos reikalavimus, galės būti
tiekiami į rinką

12. Parengti mažesnės už nustatytąją
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatyme
vertės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo

Ūkio ministerija, Viešųjų pirkimų
tarnyba prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

1999 metų III ketvirtis

nustatyti mažesnės už nustatytąją minimame
įstatyme vertės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo
reikalavimus

10. Parengti verslo inovacijų programą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

tvarkos projektą
REMTI KAIMĄ, ŽEMDIRBIUS, YPAČ ŪKININKUS
1. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
įstatymų:
Lietuvos Respublikos žemės nuomos
įstatymo pakeitimo ir papildymo

Žemės ūkio ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įstatymas suteiks savivaldybėms daugiau teisių
išnuomojant ūkinei veiklai skirtus žemės sklypus;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu vietos
savivaldos institucija ar apskrities viršininkas žemės
sklypus,fizinių ir juridinių asmenų pageidaujamus
išsinuomoti Lietuvos valstybei svarbiai institucijai,
turės teisę išnuomoti be aukciono

Žemės sklypų įsigijimo savivaldybių
nuosavybėn ir perleidimo ypatumų

Žemės ūkio ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

šiuo įstatymu bus reglamentuoti žemės sklypų
įsigijimo savivaldybių nuosavybėn ir perleidimo
ypatumai

Fondo fizinių asmenų reikalavimams
apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių
įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio
produkciją įsteigimo

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

bus įsteigtas Fondas fizinių asmenų reikalavimams
apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių
įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją ir
nustatyta šio fondo lėšų naudojimo tvarka

Fitosanitarijos

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama sukurti sistemą, užtikrinančią kenksmingų
organizmų įvežimo, paplitimo prevencijos
priemonių taikymą, nacionalinę fitosanitarinę
augalų ir augalinių produktų kontrolę, rengiantis į
bendrąją Europos Sąjungos rinką

Pašarų

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

Žuvininkystės

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

1999 metų III ketvirtis

bus suderintos Lietuvos Respublikos žuvininkys-tės
įstatymo nuostatos su Europos Sąjungos teise

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiant tinkamai naudoti stojimo į Europos Sąjungą
paramos ir kitas lėšas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai, turi būti sukurta institucinė administracinė

2. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų:
dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros
įsteigimo
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Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Įgyvendinimo data
sistema

dėl Kaimo rėmimo fondo naudojimo
krypčių patikslinimo

Žemės ūkio ministerija

dėl 9 pasienio veterinarijos kontrolės postų, Valstybinė veterinarijos tarnyba, Ūkio
atitinkančių Europos Sąjungos reikalavimus,
ministerija, Finansų ministerija,
Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio
įrengimo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

pritaikyti Kaimo rėmimo fondo nuostatus perėjimui
prie tiesioginių išmokų sistemos

Medininkų –
2000 metų III ketvirtis

pasienio kontrolės punktuose tarp Lietuvos ir
Baltarusijos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities ir jūrų bei oro uostuose įrengti Europos
Sąjungos reikalavimus atitinkančius pasienio
veterinarijos kontrolės postus

Lavoriškių, Kybartų,
Šalčininkų – 2000 metų
IV ketvirtis
Kenos, Pagėgių –
2001 metų IV ketvirtis
Klaipėdos, Kuršių,
Vilniaus -2002 metų
IV ketvirtis

dėl palydovinės žvejybos laivų stebėjimo
sistemos įdiegimo ir kompiuterizuotos žuvų
išteklių naudojimo duomenų bazės sukūrimo

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

1999 metų III ketvirtis

atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų
reikalavimus, reikia geriau kontroliuoti verslinę
žvejybą, įkurti kompiuterizuotą žuvų išteklių
naudojimo duomenų bazę

dėl derlingoje žemėje esančių melioracijos
sistemų išsaugojimo ir tinkamo jų veikimo
užtikrinimo

Žemės ūkio ministerija, Finansų
ministerija, apskričių viršininkų
administracijos

kasmet

būtina užtikrinti melioracijos statinių priežiūrą ir jos
finansavimą

dėl Lašišų išteklių atkūrimo ir apsaugos
Lietuvos vandenyse 1997–2010 metų
programos įgyvendinimo

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija, Valstybinis žuvivaisos ir
žuvininkystės tyrimų centras

1999 metų
III–IV ketvirčiai,
2000 metai

gilinti Nemuno žemupio atšakas, statyti ir
rekonstruoti žuvų pralaidos įrenginius, vykdyti
mokslinius tyrimus ir monitoringą

žemės ūkio plėtojimo strategijos metmenis,
pagal juos patikslinti Nacionalinę žemės ūkio
plėtojimo programą

Žemės ūkio ministerija

1999 metų
III– IV ketvirčiai

pagal Europos Sąjungos reglamentą privaloma
vykdyti žuvų iškrovimo kontrolę ir pirmąją prekybą,
todėl būtina nustatyti vieną iškrovimo vietą
Klaipėdos uoste su tinkama infrastruktūra, tai
įgalins visiškai išnaudoti Lietuvai skirtą žuvų
sugavimo Baltijos jūroje kvotą

Lietuvos žuvininkystės ūkio integracijos į
Europos Sąjungos ūkį strategijos programą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija

1999 metų III ketvirtis

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

3. Parengti:

kaimo plėtros Lietuvai integruojantis į
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Europos Sąjungą programą
4. Atlikti verslinių žuvų išteklių mokslo
tyrimus pagrindiniuose Lietuvos vandens
telkiniuose

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos
ministerija, Valstybinis žuvivaisos ir
žuvininkystės tyrimų centras

kasmet

5. Parengti projektus teisės aktų, kurie
išplėstų savivaldybių kompetenciją ne žemės
ūkio paskirties žemės pardavimo ir nuomos
miestuose klausimais

Žemės ūkio ministerija, Teisingumo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Baltijos jūros, Kuršių marių ir vidaus vandenų žuvų
ir vėžių išteklių mokslo tyrimai, pasiūlymų dėl šių
išteklių tausojamojo naudojimo ir apsaugos
parengimas bei įgyvendinimas

TRANSPORTAS, RYŠIAI, INFORMATIKA
Transportas
1. Parengti teisės aktus dėl laisvojo uosto
statuso Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui

Susisiekimo ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų
III–IV ketvirčiai

2. Modernizuoti Klaipėdos valstybinį jūrų
uostą:

Susisiekimo ministerija, Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija, Žemės
ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

išplėsti įplaukos infrastruktūrą

pastatyti kruizinių (keleivinių) laivų
terminalą
pastatyti 140-ąją ir 141-ąją krantines

palengvinti krovinių laikymo sąlygas Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste – numatyti laisvą prekių
judėjimą kai kuriose uosto teritorijose

gilinti Šiaurinės uosto akvatorijos dalį iki 14 metrų
(tarp 2-osios ir 10-osios krantinių), orientacinė šių
darbų apimtis – 1 mln. kub. metrų; remontuoti
bangolaužius, įforminti Pasaulio banko paskolą ir
parinkti rangovą
terminalas bus įrengtas kairiajame Danės krante, AB
„Klaipėdos laivų remontas” nuomojamoje
teritorijoje
statyti naujas krantines, skirtas metalo laužui ir
medienai perkrauti

rekonstruoti 3-iąją, 4-ąją, 5-ąją ir 6-ąją
krantines

rekonstravimo tikslas – padidinti leidžiamas
eksploatavimo apkrovas, pailginti ir pagilinti iki 14
metrų krantines

išplėsti Klaipėdos uosto vidinių
geležinkelių tinklą

bus įrengti nauji privažiuojamieji geležinkeliai į
cemento terminalą, metalo laužo ir medienos
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

įrengti žvejybos laivų prieplauką
3. Patobulinti geležinkelių ir Klaipėdos
uosto infrastruktūros sąveiką

4. Modernizuoti geležinkelius:
sutvarkyti signalizacijos ir ryšių sistemas
Kaišiadorių – Radviliškio geležinkelio ruože
rekonstruoti IX tarptautinio koridoriaus
Klaipėda– Šumskas ir Kaišiadorys–Kybartai
geležinkelio ruožus

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
krantines, suremontuotos kai kurios vidaus
geležinkelių atkarpos
bus pastatyta nauja krantinė, skirta žuvų produktams
perkrauti

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos
geležinkeliai”, Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

2000 metų IV ketvirtis

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos
geležinkeliai”, Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

2000 metų IV ketvirtis

užbaigti geležinkelių ruožo „Draugystė”–„Smel-tė”–
„Bega” kapitalinį remontą, suremontuoti 4 km
stočių kelių, pakeisti 16 iešmų; parengti uosto
pietinės dalies privažiuojamųjų kelių ir
„Draugystės” stoties rekonstravimo pagrindimą
paskelbti konkursą ir pasirašyti sutartį projektuo-ti,
tiekti ir instaliuoti signalizacijos įrangą
numatoma kapitališkai suremontuoti 81,3 km

sumontuoti Lietuvos ir Lenkijos pasienyje
automatinį vagonų aširačių vėžės pločio
keitimo įrenginį

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

5. Restruktūrizuoti specialios paskirties
akcinę bendrovę „Lietuvos geležinkeliai”

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos
geležinkeliai”

2000 metų IV ketvirtis

atskirti geležinkelių infrastruktūrą į atskirą įmonę

6. Įgyvendinti kombinuotojo transporto
šaudyklinio traukinio Klaipėda – Vilnius –
Maskva projektą

Susisiekimo ministerija, specialios
paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos
geležinkeliai”

2000 metų IV ketvirtis

pradėti gabenti konteinerius pagal kombinuotojo
transporto technologijas

7. Įgyvendinti Via Baltica projektą (tiesti
kelią ir stiprinti esamą dangą)

Susisiekimo ministerija, Lietuvos
automobilių kelių direkcija

2000 metų IV ketvirtis

tiesti naują kelią ir stiprinti esamo kelio dangą –
užlieti papildomą asfaltbetonio sluoksnį (iš viso –
96,6 km)

8. Plėtoti automobilių kelius ir jų
infrastruktūrą

Susisiekimo ministerija, Lietuvos
automobilių kelių direkcija

1999 metų IV ketvirtis

pakloti naują esamo kelio Vilnius – Kaunas –
Klaipėda asfaltbetonio dangą (iš viso – 56,1 km)

9. Toliau rekonstruoti tarptautinį Vilniaus
oro uostą

Susisiekimo ministerija, Vilniaus oro
uostas

2000 metų IV ketvirtis

gerinti privažiavimą prie Vilniaus oro uosto prieigų
– rekonstruoti Vaitkaus gatvę ir pastatyti viaduką
virš geležinkelio

Susisiekimo ministerija, Transporto

2000 metų IV ketvirtis

parengti Kauno logistikos centro įsteigimo gali-

10. Parengti privalomuosius dokumentus
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
mybių studiją; patikslinti ir papildyti geležinkelio
projekto galimybių studiją pagal Europos Sąjungos
prisijungimo struktūrinės politikos finansavimo
instrumento (ISPA) nuostatas

europinio standarto geležinkelio linijos
Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena –
Marijampolė – Kaunas techniniam projektui
rengti

investicijų direkcija

11. Parengti naują Lietuvos Respublikos
aviacijos įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija, Krašto
apsaugos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

sudaryti teisines sąlygas įgyvendinti esminę
civilinės aviacijos reformą bei integruotai valdyti ir
naudoti oro erdvę

12. Įdiegti žmonių paieškos ir gelbėjimo
jūroje sistemos pagrindus

Susisiekimo ministerija, Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija

1999 metų IV ketvirtis

užbaigti laivų atpažinimo (identifikavimo) siste-mos
montavimo darbus (radijo sistema sudarys galimybę
atpažinti laivus, plaukiančius jūroje)

13. Parengti dokumentus, kurių reikia 1992
metų tarptautinei konvencijai dėl civilinės
atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą
(CLC 92) ir 1992 metų tarptautinei konvencijai
dėl tarptautinio fondo kompensuoti taršos nafta
padarytai žalai įsteigimo ratifikuoti

Susisiekimo ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

14. Parengti dokumentus, kurių reikia 1979
metų tarptautinei jūrų paieškos ir gelbėjimo
konvencijai ratifikuoti

Susisiekimo ministerija

2000 metų II ketvirtis

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

15. Dalyvauti rengiant su Europos Sąjunga
Europos aviacijos bendrosios rinkos įkūrimo
sutartį, taip pat derybose

Susisiekimo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

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

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras

2000 metų I ketvirtis

įsigyti ir sumontuoti naują trumpųjų bangų siųstuvą
ir anteną

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras

2000 metų III ketvirtis

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

3. Rekonstruoti radijo relinių linijų tinklą

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras

2000 metų III ketvirtis

įsigyti ir sumontuoti skaitmeninių radijo relinių
linijų tinklą

4. Pastatyti Biržų radijo relinę stotį

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras

2000 metų IV ketvirtis

įrengti techninį pastatą, pastatyti bokštą, įsigyti ir
sumontuoti siųstuvus ir antenas

5. Įdiegti skaitmeninį radijo siųstuvų tinklą

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos

2000 metų IV ketvirtis

įrengti skaitmeninį radijo siųstuvų tinklą Vilniuje ir

Ryšiai
1. Rekonstruoti Sitkūnų radijo stotį
2. Pakeisti 4-ojo televizijos kanalo siųstuvą
Vilniuje į decimetrinį
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

radijo ir televizijos centras
6. Pastatyti nacionalinio radijo laidų
transliavimo stotį ir įrengti studiją

Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras

2000 metų III ketvirtis

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
kituose miestuose
baigti sumontuoti aparatūrą ir pagalbinius įrenginius

Informatika
1. Parengti Elektroninio dokumento
(elektroninio parašo) įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių
1999 metų IV ketvirtis
reikalų ministerija dalyvaujant Lietuvos
bankui

2. Plėtoti integralią valstybės registrų
sistemą, kurti valstybės bendros informacijos
sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

nuolat

sukurti teisinį, technologinį, informacinį,
organizacinį pagrindą, įgalinantį vykdyti
svarbiausias automatizuotas valstybės valdymo
funkcijas, užtikrinti prieigą prie valstybės
institucijose sukauptų kompiuterizuotų informacijos
išteklių

3. Plėtoti valstybės institucijų duomenų
perdavimo infrastruktūrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

nuolat

užtikrinti kompiuterinį ryšį visų Lietuvos valstybės
ir savivaldos institucijų informacinėms sistemoms ir
perduodamų duomenų saugumą visoje Lietuvos
teritorijoje ir pasienio punktuose; integruoti
vyriausybinius ryšius, leidžiančius vienu metu ir
viena komunikacine terpe perduoti įvairią
informaciją: tekstą, balsą, vaizdą

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

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija kartu su kitomis
suinteresuotomis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis

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

5. Įdiegti administracines informacines
valdymo sistemas

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinės
informacinės sistemos tolesnis diegimas ir plėtra,
informacinės sistemos „Savivaldybė“ tolesnis
diegimas ir plėtra
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

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

1.2. Lietuvos Respublikos valstybinių
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis
socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo
ir papildymo

asmenys, slaugantys visiškos negalios invalidus, bus
draudžiami valstybės lėšomis pagrindinei pensijos
daliai (valstybinio socialinio draudimo bazinei
pensijai); tapę nedarbingi (sukakę senat-vės pensijos
amžių ar pripažinti invalidais), jie įgis teisę gauti
valstybines socialinio draudimo pensijas

1.3. Lietuvos Respublikos valstybinių
pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo

nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos
politiniams kaliniams ir tremtiniams bus mokamos
priklausomai nuo jų kalėjimo ir tremties sąlygų ir
trukmės

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų III ketvirtis –
2. Inicijuoti ir sudaryti dvišales ar
daugiašales socialinės apsaugos bei abipusio
2000 metų IV ketvirtis
piliečių įdarbinimo sutartis su Europos
Sąjungos, Baltijos bei kitomis valstybėmis,
pirmiausia su tomis, tarp kurių didelė gyventojų
migracija arba kuriose daugiausia galimybių
įsidarbinti Lietuvos Respublikos piliečiams

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

3. Atlikti Europos socialinės chartijos
ekspertizę ir parengti ją ratifikuoti

siekiama sukurti bendrą socialinę erdvę ir laisvos
darbuotojų migracijos sąlygas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų IV ketvirtis
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Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Socialinis draudimas
1. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
įstatymų:
1.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis
tarifų

1.2. Socialinio draudimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

1.3. Socialinio ligos ir motinystės draudimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis
1.4 Socialinio nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų draudimo

1.5. Valstybės tarnautojų pensijų

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiant didinti gyventojų asmeninę atsakomybę ir
suinteresuotumą, numatoma padidinti darbuotojo
įmokų tarifą iki 15 procentų; ta dalimi, kuria
sumažinama darbdavio įmoka, turi būti padidintas
darbuotojo atlyginimas
siekiama reformuoti valstybinio socialinio draudimo
sistemą, atsižvelgiant į rinkos ekonomiką turinčių
šalių patirtį bei naujas Lietuvos politines,
ekonomines ir socialines sąlygas
numatoma nustatyti būtinąjį minimalų draudimo
stažą, suteikiantį teisę į ligos ir motinystės išmokas
numatoma draudimo principu nustatyti garanti-jas
asmenims, susižeidusiems darbe, susirgusiems
profesine liga, o apdraustajam žuvus – jo buvusiems
išlaikytiniams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų II ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymą

2. Parengti projektus teisės aktų, leisiančių
pagerinti įmokų į Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetą surinkimą bei
stabilizuoti šio biudžeto išmokas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama subalansuoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetą, parengiant Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo, Civilinio proceso
kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso
ir kitų teisės aktų pataisas

3. Parengti pasiūlymus dėl pensijų
programų dalyvių, turinčių teisę gauti išmokas,
amžiaus nustatymo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos pensijų fondų įstatymą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

4. Parengti ekonomiškai silpnų ūkių
ūkininkų valstybinio socialinio draudimo
tvarkos projektą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

5. Parengti patentus įsigijusių asmenų
valstybinio socialinio draudimo tvarkos
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
siekiama nustatyti ekonomiškai silpnų ūkių
ūkininkų valstybinio socialinio draudimo tvarką ir
sąlygas, pagal kurias ekonomiškai silpnų ūkių
ūkininkai mokėtų valstybinio socialinio draudimo
įmokos dalį, kitą dalį kompensuojant iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto
sureguliuoti pagal patentus dirbančių asmenų
socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką

Parama šeimai
1. Parengti Piniginės socialinės paramos,
teikiamos pajamų ir turto įvertinimo principu,
įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų I ketvirtis

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

2. Parengti pasiūlymus dėl socialinės
pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų
pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
tobulinami atsižvelgiant į kintančias gyvenimo
sąlygas ir derinant tai su kita įstatymų numatyta
socialine parama

3. Parengti pasiūlymus dėl paramos
pilnamečiams našlaičiams ir likusiems be tėvų
globos asmenims

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama įsteigti savivaldybėse tarnybas (arba
pareigybes), kurios padėtų spręsti sulaukusių
pilnametystės našlaičių ir likusių be tėvų globos
asmenų klausimus

4. Nustatyti padidintos (nuo 2000 metų – 50
MGL) vienkartinės pašalpos našlaičiams ir
likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti
išmokėjimo tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos
valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus,
įstatymo 5, 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo įstatymą

5. Parengti moksleivių iš mažas pajamas
turinčių šeimų nemokamo maitinimo bendrojo
lavinimo mokyklose tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija

siekiama reglamentuoti moksleivių iš mažas
pajamas turinčių šeimų nemokamo maitinimo
bendrojo lavinimo mokyklose organizavimą ir
užtikrinti, kad lėšos, skiriamos nemokamam
moksleivių maitinimui, būtų naudojamos pagal
paskirtį

1999 metų
III–IV ketvirčiai
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Įgyvendinimo data

6. Nustatyti socialinės paramos šeimoms,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis
auginančioms vaikus, ekonominį efektyvumą ir
numatyti šios paramos plėtojimo kryptis bei
prioritetus

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
atliekama paramos šeimoms, auginančioms vaikus,
veikiančios sistemos analizė; nustatomas sistemos
efektyvumas ir parengiamos jos plėtojimo
programinės kryptys, numatomi prioritetai

Socialinės paslaugos
1. Parengti senelių globos namų bendrųjų
nuostatų pakeitimo projektą bei senelių globos
namų veiklos organizavimo normatyvus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų I ketvirtis

siekiama minėtus nuostatus suderinti su Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, geriau
organizuoti senelių globos namų veiklą, spręsti
apmokėjimo už gyvenimą senelių namuose
klausimus, atsižvelgiant į turimas gyventojų
pajamas

2. Patikslinti ir papildyti Socialinių
paslaugų katalogą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

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

2000 metų II ketvirtis

3. Parengti savivaldybių socialinės paramos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų I ketvirtis
skyrių tipinius nuostatus, pareigybių sąrašą ir
socialinių darbuotojų darbo normatyvus

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

4. Sukurti socialinių darbuotojų duomenų
bazę ir socialinius darbuotojus atestuoti

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, apskričių viršininkų
administracijos

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

atestavimo pagrindu socialiniams darbuotojams bus
suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, o
darbuotojams praktikams, neturintiems profesinio
pasirengimo, bus organizuojami keturių modulių
kursai

5. Parengti ir įgyvendinti Nuteistųjų ir
grįžusiųjų iš kardomojo kalinimo vietų,
pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės
reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės
adaptacijos programą

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vidaus reikalų ministerija,
apskričių viršininkai, miestų (rajonų)
merai

1999 metų III ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

siekiama sukurti asmenų, grįžusių iš įkalinimo vietų,
adaptacijos ir reabilitacijos sistemą

6. Įgyvendinti Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–
2003 metų programos priemones

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija, kitos
valstybės institucijos

1999 metų III ketvirtis–
2000 metų IV ketvirtis

siekiama išsiaiškinti narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos problemas, numatyti
valstybinės narkotikų kontrolės politikos uždavinius
bei įgyvendinti numatytas priemones
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Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

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

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, savivaldybės

2000 metų I ketvirtis

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

8. Parengti Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtros 1998 – 2000 metų
programos įgyvendinimo 2000 metais
priemones

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, miestų (rajonų)
savivaldybės

1999 metų IV ketvirtis

numatoma organizuoti konkursą ir atrinkti daliniam
finansavimui geriausiai parengtus vietos savivaldos
institucijų, nevyriausybinių visuomeninių
organizacijų socialinių paslaugų projektus,
kooperuojant valstybės, savivaldybių, tarptautinių
fondų, privačių asmenų lėšas

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

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama tobulinti invalidumo nustatymo kriterijus
ir tvarką

2. Parengti Valstybinės medicininės
socialinės ekspertizės komisijos naujų nuostatų
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama tobulinti nurodytosios komisijos veiklą,
didinti jos darbo efektyvumą

3. Parengti gyventojų aprūpinimo
ortopedijos priemonėmis ir kompensacine
technika tvarkos projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama geriau aprūpinti gyventojus nurodytosiomis priemonėmis, sudaryti sąlygas invalidui
pasirinkti norimą kompensacinę techniką

Vaikų teisių apsauga
1. Parengti Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama gerinti vaikų teisių apsaugą

2. Parengti pasiūlymus dėl Įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įsteigimo

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

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

1999 metų IV ketvirtis
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3. Parengti įvaikinimo apskaitos Lietuvos
Respublikoje tvarkos pakeitimo ir papildymo
projektą

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

1999 metų IV ketvirtis

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

4. Parengti Vaikų laikinojo išvykimo į
užsienio valstybes tvarkos pakeitimo ir
papildymo projektą

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

1999 metų IV ketvirtis

siekiama nurodytąjį dokumentą suderinti su
naujomis teisės normomis

5. Parengti nuolatinės vaiko globos
steigimo procedūros reglamentą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vaiko
globos įstatymo nuostatas

6. Patikslinti vaiko globos pašalpos
mokėjimo tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų IV ketvirtis

siekiama suderinti su įsigaliosiančiu nauju Civiliniu
kodeksu (iš dalies keisis nuostatos dėl globėjų
pripažinimo be tėvų globos likusiems vaikams)

7. Įgyvendinti Nacionalinę programą prieš
vaikų seksualinį komercinį išnaudojimą ir
seksualinę prievartą

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

1999 metų IV ketvirtis–
2000 metų IV ketvirtis

siekiama sukurti prevencijos sistemą, kuri mažintų
galimybę vaikams tapti seksualinės prievartos
aukomis, taip pat sukurti gerai veikiantį vaiko,
patyrusio seksualinę prievartą, apklausos
mechanizmą bei reabilitacijos sistemą

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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis –
kartu su kitomis ministerijomis ir vietos 2000 metų IV ketvirtis
savivaldos institucijomis

2. Parengti pabėgėlių socialinės integracijos Socialinės apsaugos ir darbo
tvarkos pakeitimo ir papildymo projektą
ministerija, tarpžinybinė darbo grupė

2000 metų I ketvirtis

aprūpinti grįžtančiuosius būstu valstybės lėšomis,
teikti kitokią valstybės paramą, kad jie lengviau
integruotųsi į Lietuvos gyvenimą
siekiama suderinti šį dokumentą su Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties” nuostatomis, susijusiomis su leidimu
užsieniečiams laikinai apsigyventi Lietuvos
Respublikoje dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių
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Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Darbo politika
Gyventojų užimtumas ir darbo rinka
1. Parengti ir pradėti įgyvendinti priemones Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų
užimtumo politikai aktyvinti, stiprinti darbo
II pusmetis
rinkos politikos integralumą bei didinti darbo
rinkos institucijų veiklos efektyvumą

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

2. Parengti ilgalaikę valstybinę darbo vietų
kūrimo skatinimo programą

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

1999 metų IV ketvirtis

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

3. Parengti grupės darbuotojų atleidimo ir
jo prevencijos tvarką

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

1999 metų IV ketvirtis

siekiama reglamentuoti grupės darbuotojų atleidimo
prevencinių priemonių rengimo ir įgyvendinimo
procedūrą

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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999-2000 metai

užtikrinti jaunimo profesinį orientavimą ir
integravimą į darbo rinką

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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų I ketvirtis

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

Darbo santykiai
1. Parengti Darbo kodekso projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų III ketvirtis

tai užtikrins galiojančių darbo teisės aktų
suderinamumą, jų atitikimą Europos Sąjungos teisės
aktus bei Tarptautinės darbo organizacijos
konvencijas, taip pat panaikins spragas, esančias
darbo įstatymuose
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2. Parengti Lietuvos Respublikos
kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama geriau reglamentuoti Lietuvos Respublikos
trišalės tarybos ir kitų trišalių struktūrų veiklą,
patikslinti darbdavių bei profesinių sąjungų
organizacijų dvišalių kolektyvinių susitarimų
subjektus ir turinį, skatinti šių organizacijų kūrimąsi

3. Parengti pasiūlymus dėl ne visos darbo
dienos arba savaitės darbo laiko nustatymo
tvarkos pakeitimo ir papildymo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų II ketvirtis

siekiama panaikinti likusius ne visos darbo dienos
(savaitės) darbo laiko taikymo apribojimus

4. Parengti darbo teisės aktų projektus
siekiant palengvinti verslo sąlygas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metų I ketvirtis

numatoma parengti darbo sutarties, darbo
apmokėjimo įstatymų bei kitų teisės aktų pataisų
projektus

Darbo sąlygos
1. Parengti naujus ir suderinti galiojančius
saugos ir sveikatos darbe teisės aktus su
Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais
minimalius reikalavimus, bei parengti
svarbiausius saugos ir sveikatos darbe teisės
aktus, susijusius su laisvu prekių judėjimu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999-2000 metai

pagal Nacionalinės teisės harmonizavimo darbų
programą

2. Gerinti Valstybinės darbo inspekcijos
darbą ir užtikrinti institucijų, kontroliuojančių
darbo sąlygas, veiklos koordinavimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 metai

2000 metais pasiekti, kad nebūtų dubliuojamos
saugos ir sveikatos darbe kontrolės funkcijos; šias
funkcijas turėtų vykdyti Valstybinė darbo
inspekcija; kartu užtikrinti Valstybinės darbo
inspekcijos savarankiškumą atsižvelgiant į Europos
Komisijos nuomonę šiuo klausimu

Darbo apmokėjimo sistema
1. Parengti valstybės institucijų, įstaigų ir
savivaldybių valstybės tarnautojų, teisėjų ir
prokurorų, politikų darbo apmokėjimo, taip pat
pareiginių algų koeficientų nustatymo įstatymų
projektus

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

1999 metų IV ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymą
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2. Parengti pasiūlymus dėl spartesnio darbo Socialinės apsaugos ir darbo
užmokesčio didinimo aukštųjų mokyklų ir
ministerija, Finansų ministerija
mokslo institucijų darbuotojams,
mokslininkams bei dėstytojams, taip pat
sveikatos apsaugos, švietimo, meno, kultūros ir
sporto darbuotojams

Įgyvendinimo data
2000 metai

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
siekiama užtikrinti teisingesnį nurodytų sričių
darbuotojų darbo apmokėjimą

3. Parengti Garantinio fondo įstatymo
projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

siekiama užtikrinti tam tikro dydžio išmokas
bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų
reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais,
tenkinti, kai bankroto atveju darbda-vys negali su
jais visiškai atsiskaityti

4. Parengti Lietuvos Respublikos
delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su
darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 metų IV ketvirtis

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

SVEIKATOS APSAUGA
Sveikatos priežiūros valdymas
1. Parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia savivaldybių, apskričių ir valstybės
sveikatos priežiūros įstaigoms reorganizuoti

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

2000 metų IV ketvirtis

siekiama toliau reorganizuoti pirminio, antrinio ir
tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas, parengti
tam būtinus teisės aktus

2. Restruktūrizuoti palaikomojo gydymo ir
slaugos ligonines

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

2000 metų II ketvirtis

siekiama kuo geriau tenkinti gyventojų poreikius,
susijusius su slauga ir globa

Sveikatos sistemos finansavimas
1. Parengti Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija,
stomatologinės priežiūros įstatymo pakeitimo ir Valstybinė ligonių kasa
papildymo įstatymo projektą

2000 metų III ketvirtis

siekiama tobulinti stomatologinės priežiūros
paslaugų finansavimą

2. Parengti naują asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų
sutarčių sudarymo tvarką

2000 metų II ketvirtis

sutartyse bus nustatomas paslaugų mastas,
atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir paslaugų poreikį

Valstybinė ligonių kasa, Sveikatos
apsaugos ministerija
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3. Nustatyti papildomą gydytojų ir kitų
medicinos darbuotojų, dirbančių kaimo
vietovėje, materialinį skatinimą

Sveikatos apsaugos ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama gerinti kaimo gyventojams teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

4. Parengti projektus teisės aktų dėl
sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo
tobulinimo

Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa

2000 metų IV ketvirtis

siekiama paslaugas padaryti prieinamesnes,
racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšas

5. Parengti naują finansinių išteklių
Sveikatos apsaugos ministerija,
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms tvarką Valstybinė ligonių kasa

2000 metų IV ketvirtis

numatoma finansinius išteklius skirstyti teritori-nėms
ligonių kasoms pagal vienodus kriterijus,
atsižvelgiant į tretinio lygio paslaugų poreikį,
siekiant paslaugas padaryti prieinamesnes ir skatinti
paslaugų restruktūrizavimą

6. Papildyti pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų sąrašą, patikslinti apmokėjimo už šias
paslaugas tvarką

2000 metų I ketvirtis

siekiama gerinti pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir padaryti jas prieinamesnes –
įvesti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, už
kurias mokama papildomai

Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa

Farmacinė veikla
1. Parengti Lietuvos Respublikos
farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektą

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija

2000 metų II ketvirtis

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

2. Parengti Nacionalinę vaistų politikos
programą

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija

2000 metų II ketvirtis

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

3. Parengti kompensuojamų pagal tris
lygius vaistų sąrašus

Sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa

2000 metų I ketvirtis

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

Visuomenės sveikatos priežiūra
1. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
įstatymų:
1.1. Maisto

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
veterinarijos tarnyba

2000 metų II ketvirtis

siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas
dėl maisto saugos nuo gamybos iki vartojimo
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1.2. Visuomenės sveikatos priežiūros

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

2000 metų IV ketvirtis

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

1.3. Žmonių biomedicininių tyrimų etikos

Sveikatos apsaugos ministerija,
Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

siekiama reglamentuoti biomedicininių tyrimų
etikos reikalavimus ir principus, jų laikymosi tvarką
bei atsakomybę už etikos reikalavimų pažeidimus,
taip pat leidimo vykdyti biomedicininius tyrimus
išdavimo tvarką

1.4. Nuodingųjų medžiagų kontrolės

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio
ministerija, Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

siekiama nustatyti nuodingųjų medžiagų kontrolės
visais jų teikimo Lietuvos rinkai ir naudojimo
etapais sistemą

2. Parengti sveikatos programas (ir
organizuoti jų įgyvendinimą):
2.1. Lytiniu būdu plintančių ligų
profilaktikos
2.2. Traumatizmo profilaktikos

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su 1999 metų IV ketvirtis
kitomis ministerijomis

vykdomos sveikatos programos padės sumažinti
gyventojų sergamumą

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

siekiama gauti siūlymus ir išvadas dėl alkoholio
bendrojo suvartojimo mažinimo rodiklių bei numatyti
priemones alkoholinių gėrimų vartojimui mažinti

2.3. Psichinių ligų profilaktikos
3. Parengti bendrojo alkoholio suvartojimo
mažinimo rodiklių programą

2000 metų II ketvirtis

KULTŪRA
1. Parengti valstybės kultūros politikos
nuostatas

Kultūros ministerija

2000 metų III ketvirtis

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

2. Parengti Teatrų ir koncertinių
organizacijų įstatymo projektą

Kultūros ministerija

2000 metų IV ketvirtis

nustatoma teatrų ir koncertinių organizacijų sistema,
veiklos principai, valdymas, kūrybinių darbuotojų
darbo teisiniai santykiai; teatrų ir koncertinių
organizacijų darbo sąlygos ir darbo apmokėjimo
tvarka
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3. Pakeisti valstybės ir Kultūros
ministerijos paramos menininkams skyrimo
tvarką

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

4. Parengti autorių teisių ir gretutinių teisių
gynimo strategiją

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 metų IV ketvirtis

priemonė, skirta Lietuvos Respublikos autorių teisių
ir gretutinių teisių įstatymo VI skyriaus nuostatoms
įgyvendinti

5. Parengti teisės aktus, skatinančius
investicijas į kultūros paveldo objektus

Kultūros ministerija, Aplinkos
ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Finansų ministerija, Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

parengti teikiamų investicijoms objektų reglamentus

6. Teikti ratifikuoti 1985 metų Europos
architektūros paveldo apsaugos konvenciją

Užsienio reikalų ministerija, Kultūros
ministerija

2000 metų I ketvirtis

7. Teikti ratifikuoti pataisytą 1992 metų
Europos konvenciją dėl archeologijos paveldo
apsaugos

Kultūros ministerija

2000 metų I ketvirtis

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

Kultūros ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija

2000 metų II ketvirtis

9. Įsteigti kultūros atašė pareigybes
Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijoje ir
konsulate Kaliningrado srityje (pagal
galimybes – ir Vokietijoje)

Kultūros ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Finansų ministerija

2000 metai

10. Pasirašyti tarpvyriausybines Lietuvos ir Kultūros ministerija, Užsienio reikalų
Rusijos Federacijos, Lietuvos ir Portugalijos
ministerija, Vilniaus miesto
bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo ir savivaldybė
studijų srityse sutartis

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metų IV ketvirtis

11. Pasirašyti tarpvyriausybinę Lietuvos ir
Italijos bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir
mokslo srityse 1999-2000 metų programą

Užsienio reikalų ministerija, Kultūros
ministerija, Finansų ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

Kultūros ministerija, Finansų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija

2000 metų I ketvirtis

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

vykdyti sutartyse ir jų prieduose (protokoluose)
numatytus kultūros mainus
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13. Pasirašyti tarpvyriausybinę Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimo paveldo apsaugos
srityje sutartį

Kultūros ministerija, Užsienio reikalų
ministerija

2000 metų I ketvirtis

sutartis numato abiejų šalių įsipareigojimus ir veiklą
kultūros paveldo apsaugos srityje

14. Įsteigti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotinio instituciją Lietuvos
kultūros vertybių (kultūros paveldo) užsienyje
paieškų ir susigrąžinimo klausimams spręsti

Finansų ministerija, Ūkio ministerija,
Kultūros ministerija

2000 metų I ketvirtis

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

15. Prisidėti prie Europos Sąjungos
programos „Kultūra-2000”

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija

2000 metų
I–IV ketvirčiai

16. Parengti valstybinę etninės kultūros
plėtros programą

Kultūros ministerija

2000 metų II ketvirtis

ilgalaikė programa, apimanti etninės kultūros
fiksavimą, saugojimą ir skleidimą, prioritetus bei
vietą kultūroje ir švietime

Kultūros ministerija

1999 metų IV ketvirtis

visų viešai rodomų kino ir videofilmų registravimas,
leidimai

Kultūros ministerija

2000 metų II ketvirtis

nustatoma kino filmų ir videofilmų viešo rodymo ir
distribucijos tvarka; filmai indeksuojami
atsižvelgiant į žiūrovų amžių

Kultūros ministerija, Finansų
ministerija, Ūkio ministerija

2000 metų III ketvirtis

M.K.Čiurlionio galerijos – Kauno M.K.Čiurlionio
dailės muziejaus padalinio – atnaujinimas ir
parengimas kūrėjo 125-osioms gimimo metinėms

Kultūros ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, savivaldybės

2000 metų III ketvirtis

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

21. Parengti valstybės paramos
Kultūros ministerija
visuomeninių organizacijų, tautinių bendrijų, jų
organizacijų kultūrinei veiklai teikimo tvarką

2000 metai

nustatytąja tvarka remti kultūrinės veiklos
programas

22. Parengti naują Lietuvos Respublikos
tautinių mažumų įstatymo projektą

2000 metų I ketvirtis

įstatymas priimtas 1989 m. lapkričio 23 d., jo
galiojimas laikinai pratęstas iki 2000 m. sausio 1 d.
(Lietuvos Respublikos 1997 m. gruodžio 23 d.
įstatymas Nr. 118-3046)

17. Įsteigti Kino filmų registrą
18. Nustatyti kino filmų ir videofilmų
distribucijos ir viešo rodymo tvarką
19. Rekonstruoti M.K.Čiurlionio galeriją

20. Parengti Nacionalinę bibliotekų
modernizavimo programą

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Užsienio
reikalų ministerija
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23. Parengti lietuvių kultūros centrų
užsienyje steigimo ir veiklos koncepciją.

Tautinių mažumų ir išeivijos
1999 metų IV ketvirtis
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Kultūros
ministerija, Užsienio reikalų ministerija

bus numatyti užsienio lietuvių kultūros ir švietimo
centrų užsienyje tikslai, veikla formuojant Lietu-vos
įvaizdį užsienyje, puoselėjant lietuvių kultūrą, kalbą,
saugant tautinę tapatybę, stiprinant užsienio lietuvių
bendruomenių ryšius su Lietuva

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

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

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

2000 metų II ketvirtis

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS
1. Parengti švietimo sistemos plėtros
priemones

Švietimo ir mokslo ministerija
(derinant su Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu sudaryta darbo
grupe)

2000 metų I ketvirtis

tikslas – parengti ilgalaikes Lietuvos švietimo,
studijų ir mokslo plėtros priemones

2. Parengti Lietuvos aukštojo mokslo
plėtros 2001 – 2005 metų priemones

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

2000 metų I ketvirtis

tikslas – suformuluoti numatomą vykdyti valstybinę
aukštojo mokslo politiką, apibrėžti būtinus mokslo
ir studijų srities pokyčius dėl studentų daugėjimo
bei pasiskirstymo pagal studijų kryptis, numatyti
valstybės išlaidas aukštajam mokslui finansuoti

3. Parengti Lietuvos mokslo ir technologijų
baltosios knygos projektą

1999 metų IV ketvirtis
Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko 1999 m. gegužės 14 d.
potvarkiu Nr. 109 sudaryta darbo grupė
(vadovas prof. R. Sližys)

tikslas – parengti Lietuvos technologinės plėtros
koncepciją, kurioje būtų apibūdinti valstybės tikslai, mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
mokslui imlių technologijų kūrimo bei naudojimo
Lietuvos ūkyje 2000–2015 metais reikmės ir būdai

4. Parengti Lietuvos švietimo įstaigų tinklo
pertvarkymo ir renovacijos programą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija

2000 metų III ketvirtis

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

5. Parengti ugdymo įstaigų
kompiuterizavimo projektą „Lietuvos mokykla
XXI amžiaus informacinėje visuomenėje”

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų IV ketvirtis

tikslas – aprūpinti mokyklas kompiuterine įranga,
skatinti pedagogus ir moksleivius naudotis naujomis
informacinėmis technologijomis ugdymo procese,
padidinti mokyklose informacijos šaltinių įvairovę

6. Parengti Lietuvos mokyklų bibliotekų
modernizavimo programą „Mokyklos

Švietimo ir mokslo ministerija,
Kultūros ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – bibliotekų informacijos ir komunikacijos
galimybių plėtra, siekiant kompiuterizuoti bibliotekų darbą, sudaryti sąlygas bibliotekų skaityto-jams
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naudotis pasaulio informacijos tinklais

7. Patikslinti Mokyklinio amžiaus vaikų iki
16 metų apskaitos tvarką

Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija,
Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

8. Įvesti mokyklose socialinių pedagogų
etatus

Švietimo ir mokslo ministerija,
2000 metų IV ketvirtis
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

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

Švietimo ir mokslo ministerija

2000 metų III ketvirtis

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

10. Parengti profesinės kvalifikacijos
vertinimo ir pripažinimo nuostatus

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

numatoma nustatyti profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo bendruosius reikalavimus

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

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

1999 metų IV ketvirtis

tikslas – nustatyti studijų kainą (pagal studijų
kryptis) ir valstybinių aukštųjų mokyklų išlaidas
studijoms; nustatyti mokslinio darbo valstybinėse
mokslo ir studijų institucijose finansavimo principus
bei lėšų, reikalingų institucijoms funkcionuoti,
apskaičiavimo būdus

12. Patikslinti Aukštojo išsilavinimo
nuostatus

Mokslo ir studijų departamentas prie
Švietimo ir mokslo ministerijos

2000 metų III ketvirtis

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

13. Patikslinti kvalifikacinius reikalavimus Mokslo ir studijų departamentas prie
valstybinių aukštųjų mokyklų ir mokslo
Švietimo ir mokslo ministerijos
institutų mokslo darbuotojams ir pedagogams ir
jų atestacijos kontrolės tvarką

2000 metų II ketvirtis

tikslas – įvesti kiekybinius rodiklius, pakoreguoti
pareigybių sąrašą; nustatyti minimalius
kvalifikacinius reikalavimus, mokslo ir studijų
institucijoms paliekant teisę juos griežtinti; nustatyti
atestacijos kontrolės tvarką

14. Parengti kaimo mokyklų aprūpinimo
transporto priemonėmis programą

2000 metų I ketvirtis

tikslas – pertvarkant mokyklų tinklą, perspektyvias
kaimo mokyklas aprūpinti transporto priemonėmis,
kad mokiniams būtų lengviau atvykti į mokyklą

9. Pradėti diegti profilinį vidurinį mokymą

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

2000 metų II ketvirtis

tikslas – nustatyti asmens kodų suteikimo
mokyklinio amžiaus vaikams iki 16 metų tvarką ir
tuo remiantis pataisyti Mokyklinio amžiaus vaikų
iki 16 metų apskaitos tvarką
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15. Parengti gabumų atskleidimo ir gabių
vaikų rėmimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Kultūros ministerija

2000 metų I ketvirtis

tikslas – formuoti ilgalaikę gabumų atskleidimo ir
plėtotės politiką, organizuoti tinkamą ugdymo ir
ugdymosi aprūpinimą bei sudaryti gabių ir
talentingų vaikų ugdymosi sąlygas

16. Parengti Pietryčių Lietuvos švietimo
įstaigų plėtojimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija,
Vilniaus ir Utenos apskričių viršininkų
administracijos

2000 metų II ketvirtis

tikslas – vykdant Rytų Lietuvos rajonų socialinės
ekonominės plėtros programą, sudaryti sąlygas
visiems Lietuvos gyventojams mokytis valstybine
kalba visų tipų ugdymo įstaigose

VIEŠOJO (VALSTYBINIO) VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO BEI SAVIVALDOS REFORMA
Centrinio valdymo institucijų valdymo tobulinimas
1. Plėsti ir naudoti Lietuvos Respublikos
Valdymo reformų ir savivaldybių
teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų reikalų ministerija
vietovių ir gatvių valstybės registrą

nuolat

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

2. Tobulinti juridinių asmenų statistinį
registrą; surašyti įmones ir jų filialus

Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2000 metų IV ketvirtis

pagal Europos Sąjungos rekomendaciją atlikti
įmonių ir jų filialų surašymą, jo pagrindu diegti
naujus duomenų parengimo būdus, plėsti
sugrupuotos informacijos teikimo naudotojams
apimtį ir formas

Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

1999 – 2000 metai

informacinė sistema įgalins rengti Europos šalių
standartus atitinkančius statistikos duomenis ir teikti
juos Lietuvos Respublikos valstybinėms ir mokslo
institucijoms, Europos Komisijai bei kitoms
tarptautinėms organizacijoms

4. Tobulinti nacionalines sąskaitas, pritaikyti Statistikos departamentas prie Lietuvos
bendrojo vidaus produkto įvertinimo pa-gal
Respublikos Vyriausybės
regionus metodiką Lietuvos Respublikai

1999 – 2000 metai

atlikti bendrojo vidaus produkto skaičiavimus ir
rengti kitus statistikos duomenis pagal regionus

5. Atlikti 2001 metų visuotinio gyventojų ir Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
būstų surašymo parengiamuosius darbus
ministerijos, kitos valstybinės
institucijos, surašymo komisijos pagal

1999 – 2000 metai

3. Plėtoti statistikos informacinę sistemą
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 859
6. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos archyvų departamentas prie
dokumentavimo viešojo administravimo srityje Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tvarką

2000 metų III ketvirtis

viešojo administravimo reforma ir jai įgyvendinti
priimti nauji įstatymai bei kiti teisės aktai, informacinių technologijų naudojimas reikalingi naujų
teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengi-mą
ir tvarkymą viešojo administravimo procese

7. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos archyvų departamentas prie
ilgalaikį dokumentų saugojimą elektroniniuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės
formatuose

2000 metų IV ketvirtis

šiuo metu įvairiuose elektroniniuose formatuose
sukaupti valstybės registrų duomenys, bet nėra jokio
teisės akto, nustatančio jų ilgalaikio sau-gojimo
tvarką; numatoma parengti teisės aktus

2000 metai (parengiamieji
darbai)

sukurti juridinių asmenų registrą, kuriame būtų
registruojami visi juridiniai asmenys, bei šio registro
duomenų platinimo sistemą, siekiant suderinti
juridinių asmenų registravimą ir jų duomenų
atskleidimą su Europos Sąjungos teisės
reikalavimais

2000 metai (parengiamieji
darbai)

sukurti vedybų sutarčių registrą, kuriame būtų
registruojamos ikivedybinės ir povedybinės vedybų
sutartys

8. Sukurti juridinių asmenų registrų sistemą Teisingumo ministerija

9. Atlikti vedybų sutarčių registro steigimo
parengiamuosius darbus

Teisingumo ministerija

10. Tobulinti patentinės informacijos
sistemą

Valstybinis patentų biuras, Lietuvos
1999 metų IV ketvirtis
technikos biblioteka (Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerija)

11. Įdiegti Lietuvos Respublikos
topografijų registrą

Valstybinis patentų biuras (Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija)

2000 metų IV ketvirtis

12. Suderinti duomenų apsaugos teisinę
bazę su Europos Sąjungos teise

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija

nuolat

parengti Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą ir Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos įstatymo projektą

13. Kurti asmens duomenų valdytojų
registravimo kompiuterizuotą informacinę
sistemą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija

2000 metų
I– IV ketvirčiai

sukurti asmens duomenų teisinę bazę

Valdymo reformų ir savivaldybių

1999 metų IV ketvirtis –

parengti teisės aktus, kurių reikia konvencijai ETS

14. Prisijungti prie 1981 m. sausio 26 d.

įkurti Lietuvos technikos bibliotekos patentinės
informacijos centrą
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Priemonės pavadinimas

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
108 pasirašyti ir ratifikuoti

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

konvencijos ETS 108 dėl asmenų apsaugos, kai reikalų ministerija, Valstybinė
asmens duomenys apdorojami automatiniu
duomenų apsaugos inspekcija
būdu

2000 metų IV ketvirtis

15. Parengti duomenų apsaugos plėtojimo
programą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija

2000 metų
III–IV ketvirčiai

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

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

2000 metų I ketvirtis

Ryšių reguliavimo tarnyba turi būti įkurta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
telekomunikacijų įstatymu

16. Įkurti Ryšių reguliavimo tarnybą

Departamentų ir ministerijų regioninių institucijų valdymas
1.Parengti pasiūlymus dėl ministerijų,
departamentų kompetencijos patikslinimo

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Finansų ministerija,
Kultūros ministerija, Aplinkos
ministerija, Švietimo ministerija,
Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

patikslinti ministerijų, departamentų kompetenciją,
dalį jų funkcijų perduoti apskričių viršininkų
administracijoms

2. Parengti viešojo administravimo
institucijų sistemingo vertinimo ir
atskaitomybės metodiką

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų II ketvirtis

įvertinti viešojo administravimo institucijos veiklos
kokybę ir efektyvumą

3. Decentralizuoti archyvų sistemos
valdymą

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 metai (tęstinė)

Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pavaldžios biudžetinės
įstaigos nėra savarankiški juridiniai asmenys, to-dėl
jų valdymas sutampa su vidaus administravimu

Teritorinių valdymo struktūrų pertvarkymas
1. Parengti pasiūlymus dėl apskričių
viršininkų ir jų administracijų funkcijų
suformavimo užbaigimo

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Finansų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

atsižvelgiant į esamą situaciją, parengti priemones
apskričių viršininkų ir jų administracijų funkcijoms
galutinai suformuoti

2. Parengti Regioninės plėtros įstatymo
projektą

komisija Lietuvos Respublikos
regioninės plėtros įstatymo ir su juo
susijusių teisės aktų projektams
parengti ir probleminiams regionams
nustatyti, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

įtvirtinti naują planavimo dokumentų rengimo ir
tvirtinimo sistemą, kuria remiantis iki 2002 metų
pabaigos bus parengtas pirmasis visa apimantis
Nacionalinis socialinės ekonominės plėtros planas
bei regionų plėtros programos

Valdymo reformų ir savivaldybių

2000 metų IV ketvirtis

suformuoti struktūrą, kuri konsoliduotų vietos

3. Sudaryti Nacionalinę regionų plėtros
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Priemonės pavadinimas
tarybą ir regionų plėtros tarybas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

reikalų ministerija, apskričių viršininkų
administracijos

1999 metų IV ketvirtis –
4. Parengti strateginį planavimo dokumentą Aplinkos ministerija, Europos
ir tikslines regionų plėtros programas Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos
2000 metų I ketvirtis
Vyriausybės, Finansų ministerija,
Sąjungos struktūrinei paramai gauti
komisija Lietuvos Respublikos
regioninės plėtros įstatymo ir su juo
susijusių teisės aktų projektams
parengti ir probleminiams regionams
nustatyti, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Susisiekimo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio
ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija, Žemės
ūkio ministerija, apskričių viršininkų
administracijos

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
partnerystę
parengti strateginio planavimo dokumentą, jungiantį
2-3 tikslines regionų plėtros programas, ISPA
projektus, kaimo plėtros planą SAPARD paramai
gauti

Savivaldos reforma ir jos plėtra
1. Parengti Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir
5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų III ketvirtis

sukurti teisines sąlygas padidinti savivaldybių
skaičių

2. Parengti Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

patikslinti savivaldybių ir jų institucijų funkcijas,
išplėsti seniūnų teises, įteisinti kaimo seniūnų ir
merų tiesioginius rinkimus, detaliau reglamentuoti
savivaldybių policijos tarnybos teisinę padėtį ir šios
tarnybos atliekamas viešosios tvarkos palaikymo
funkcijas, padidinti Lietuvos savivaldybių asociacijos vaidmenį sprendžiant savivaldybių finansavimo ir kitus savivaldos plėtojimo klausimus

3. Parengti Lietuvos Respublikos policijos
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo ir
kitų teisės aktų projektus, kurių reikia grąžinti
policijos tarnybą savivaldybėms ir suteikti šiai

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

1999 metų IV ketvirtis

grąžinti savivaldybėms viešosios policijos tarnybas
ir suteikti joms viešosios tvarkos palaikymo
funkcijas
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

Įgyvendinimo data

tarnybai atitinkamas lėšas
4. Parengti Lietuvos Respublikos
savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų
žemės sklypų įsigijimo ir perleidimo įstatymo
projektą

Žemės ūkio ministerija

1999 metų III ketvirtis

perduoti savivaldybių nuosavybėn ne žemės ūkio
paskirties žemę, kurios reikia savivaldybių
infrastruktūrai plėtoti

5. Parengti rengiamų ir svarstomų teisės
aktų projektų derinimo su Lietuvos
savivaldybėmis tvarką

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

padidinti Lietuvos savivaldybių asociacijos
vaidmenį valstybėje plėtojant savivaldą ir tvarkant
vietos reikalus

6. Parengti pasiūlymus dėl kai kurių
apskričių viršininkų ir jų administracijų
funkcijų perdavimo savivaldybių institucijoms

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

7. Parengti projektus teisės aktų, kurių
reikia savivaldybių kompetencijai ne žemės
ūkio paskirties žemės pardavimo ir
išnuomojimo miestuose klausimais padidinti

Žemės ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Valstybės valdymo bei valdymo administravimo viešumo klausimai
1. Rengti Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo papildomuosius teisės aktus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis –
2000 metai

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinimas

2. Reorganizuoti Valdininkų registrą į
Valstybės tarnautojų registrą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinimas

3. Įsteigti valstybės tarnybos tvarkymo
funkciją atliekančią įstaigą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija

2000 metų III ketvirtis

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinimas

4. Parengti valstybės tarnautojų mokymo
programas ir mokyti tarnautojus

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija, Viešojo
administravimo institutas

nuolat

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinimas

5. Parengti mokymo programas
konkrečioms valstybės tarnautojų grupėms ir
koordinuoti šių programų įgyvendinimą

Europos komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

1999 metų rugsėjis –
2000 metai

Lietuvos valstybės tarnautojų pasirengimo narystei
Europos Sąjungoje mokymo krypčių įgyvendinimo
veiksmų programos įgyvendinimas

STIPRINTI NACIONALINĮ SAUGUMĄ IR KRAŠTO APSAUGĄ
1. Parengti Visuotinės gynybos ir
pasipriešinimo agresijai įstatymo projektą

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

2000 metų II ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151 „Dėl
nacionalinio saugumo sistemos plėtrai reikalingų
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
įstatymų sąrašo patvirtinimo”, parengti projektą
įstatymo, reglamentuojančio pasirengimą visuotinei
gynybai ir pasipriešinimui agresijai

2. Parengti Karių materialinės atsakomybės
įstatymo projektą

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų II ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

3. Parengti Žvalgybos ir kontržvalgybos
įstatymo projektą

Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo
departamentas

2000 metų III ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

4. Parengti Ginklo panaudojimo krašto
apsaugos institucijose įstatymo projektą

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

Teisingumo ministerija, Krašto
apsaugos ministerija, darbo grupė

1999 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

Vidaus reikalų ministerija, darbo grupė

1999 metų IV ketvirtis

pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 143
straipsnį ir Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimą Nr. VIII-1151

7. Parengti Valstybės sienos ir jos apsaugos Vidaus reikalų ministerija
įstatymo projektą

1999 metų IV ketvirtis

įstatymas nustatytų valstybės sienos ir pasienio
teisinius režimus, reglamentuotų pasienio kontrolės
punktų veiklą ir valstybės sienos apsaugą

8. Parengti Tarnybos pasienio policijoje
įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

1999 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

9. Parengti Sprogmenų apyvartos kontrolės
įstatymo projektą

Ginklų fondas, Krašto apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2000 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1151

10. Parengti civilinės saugos ir gelbėjimo
vientisos sistemos plėtros programą

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus
1999 metų IV ketvirtis
reikalų ministerija, Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministerija

nustatyti prioritetines vientisos civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos veiklos kryptis ir įgyvendinimo
priemones

11. Parengti ilgalaikių valstybinių saugumo
stiprinimo programų projektus

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą programų rengimo planą

1999 metų IV ketvirtis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymu

12. Parengti Kariuomenės apginklavimo ir
kovinio parengimo programą

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

kariuomenės gynybinio pajėgumo didinimas,
ginkluotės, transporto ir ryšių priemonių įsigijimas,
karinių vienetų kovinis rengimas

13. Įgyvendinti regioninės oro erdvės
stebėjimo sistemos kūrimo ir plėtros I etapą

Krašto apsaugos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

kompleksinės civilinės bei karinės oro erdvės
stebėjimo sistemos sukūrimas ir pasirengimas pagal
BALTNET programą ją integruoti į bendrą Vakarų

5. Parengti Karo padėties įstatymo projektą
6. Parengti Nepaprastosios padėties
įstatymo projektą
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Priemonės pavadinimas
14. Parengti mobilizacijos programą

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
šalių oro erdvės stebėjimo sistemą

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

2000 metų II ketvirtis

mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo
programų sudarymas ir įgyvendinimas

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

Krašto apsaugos ministerija

1999–2000 metai

naujos karių atrankos, įvertinimo, skyrimo į parei-gas,
mokymo ir rotacijos tvarkos įgyvendinimas, rotacinio
butų fondo sudarymas, anglų kalbos mokymas

16. Dalyvauti Partnerystės taikos labui
programoje ir Individualios partnerystės
programoje numatytose pratybose bei
renginiuose

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999–2000 metai

tikslas – rengti Lietuvos kariuomenę reikiamai
tarpusavio sąveikai su NATO valstybių
kariuomenėmis, dalyvauti NATO šalių ir partnerių
renginiuose (pratybose, susitikimuose)

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

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

1999–2000 metai

laipsniškai pertvarkyti Lietuvos kariuomenę pagal
NATO standartus, įsigyti įrangą, atitinkančią NATO
standartus, įgyvendinti PARP II etapą –
identifikuotuose daliniuose pasiekti sąveiką su
NATO 33 srityse

18. Dalyvauti bendro trijų Baltijos
valstybių karinių jūrų pajėgų junginio
BALTRON formavimo ir veiklos programoje

Krašto apsaugos ministerija

1999–2000 metai

formuoti ir mokyti bendrą trijų Baltijos valstybių
junginį BALTRON (priešmininės operacijos, laivų
įgulų parengimas ir treniravimas)

19. Dalyvauti Baltijos valstybių taikos
palaikymo bataliono (BALTBAT) programoje

Krašto apsaugos ministerija

1999–2000 metai

tikslas – Baltijos valstybių taikos palaikymo
bataliono BALTBAT kovinis rengimas ir
dalyvavimas taikos palaikymo operacijose

20. Dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos junginio
LITPOLBAT formavimo programoje

Krašto apsaugos ministerija

1999–2000 metai

tikslas – Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio
memorandumo dėl Jungtinio taikos palaikymo
bataliono įgyvendinimas (karių mokymas, bataliono
perginklavimas, dalyvavimas mokyme „Amber
Hope-99”)

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

Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 metų IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos Seimo priimtame Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių ir jų
apsaugos įstatyme numatyta įgalioti Lietuvos
archyvų departamentą prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės parengti šį dokumentą
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

APLINKOS APSAUGA
1. Parengti dokumentus Tolimų atmosferos
teršalų pernašų konvencijos protokolui dėl
azoto oksidų ir kitų teršalų pasirašyti ir
ratifikuoti

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

šiuo metu Europos Ekonominės Komisijos darbo
grupė baigia rengti naują protokolą dėl azoto oksidų ir kitų teršalų, kurį planuojama pateikti pasirašyti 1999 metų gruodžio mėnesį. Ankstesnėje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos
programoje buvo numatyta prisijungti prie anksčiau
priimtų trijų protokolų. Priėmus šį naują protokolą
dėl visų teršalų, numatytų senuosiuose
protokoluose, tikslinga parengti dokumentus naujam
protokolui ratifikuoti. Tam būtina, įvertinus šalies
ūkio ekonominės ir socialinės plėtros prognozes bei
atskirų ūkio šakų plėtros strategijas, nustatyti
nacionalinius teršalų emisijos reguliavimo tikslus ir
parengti veiksmų programas šiems tikslams
įgyvendinti

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

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

2000 metų IV ketvirtis

rengiant Atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo
teisės aktų projektus, būtina patikslinti įstatymo
sąvokas bei papildyti reikalavimais, kurie visiškai
atitiktų Europos Sąjungos direktyvas

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

reglamentuoti pajūrio juostos teritorijos naudoji-mą
ir tvarkymą, siekiant užtikrinti racionalų gam-tos ir
rekreacinių išteklių naudojimą bei apsaugą

2. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
įstatymų:
2.1. Cheminių medžiagų ir preparatų

2.2. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų
bei papildymų

2.3. Pajūrio juostos
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

2.4. Augalų genetinių išteklių

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

įstatymas reglamentuos augalų genetinių išteklių
išsaugojimo, racionalaus naudojimo ir kaupimo
klausimus

2.5. Genetiškai modifikuotų organizmų

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

įstatymo tikslas – reglamentuoti genetiškai
modifikuotų organizmų pritaikymą aplinkoje

2.6. Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija

1999 metų III ketvirtis

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas rengiamas siekiant perkelti 1997
m. kovo 3 d. 97/11/EC Europos Sąjungos Tarybos
direktyvos, pataisančios 1985 m. birželio 27 d.
tarybos direktyvą 85/337/ECC, nuostatas bei
Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame
kontekste (Espoo) konvencijos nustatytus
reikalavimus į Lietuvos Respublikos teisės aktus

2.7. Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

šį naujos redakcijos įstatymą siekiama suderinti su
kitais pasikeitusiais veiklą ir nuosavybės santy-kius
saugomose teritorijose reglamentuojančiais
įstatymais bei Europos Sąjungos atitinkamų teisės
aktų reikalavimais

2.8. Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

šis naujos redakcijos įstatymas leis tarpusavyje
suderinti, tiksliau reglamentuoti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų bei juridinių ir fizinių
asmenų teises ir pareigas tiriant, naudo-jant ir
saugant žemės gelmes, kaupti ir išsaugoti lėšas
aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti

2.9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymo pakeitimo ir papildymo

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 3 ir
41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
nurodo, kad žemės gelmės yra išimtinė valstybės
nuosavybė, jos turi būti tausojamai naudojamos. Ši
pataisa leis bankroto atveju išsaugoti lėšas, kurių
reikia gelmėms, pažeistoms iškasus naudingąsias
iškasenas, rekultivuoti

2.10. Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio
papildymo

Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymas leis
naudojančiai naudingąsias iškasenas įmonei kaupti
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
lėšas pažeistoms gelmėms rekultivuoti ir sudarys
sąlygas įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės
gelmių įstatymo 15 straipsnio 3 dalį

3. Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų
projektus:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Aplinkos ministerija
nutarimo dėl vandens telkinių naudojimo žūklei
projektą

1999 metų IV ketvirtis

3.2. Retų ir nykstančių žuvų išteklių
gausinimo programą

Aplinkos ministerija

2000 metų III ketvirtis

3.3. devynių regioninių parkų planavimo
schemas

Aplinkos ministerija, Miškų ir saugomų 1999-2000 metai
teritorijų departamentas

bus parengti teritorijų planavimo dokumentai

3.4. miškų technologinio sutvarkymo
norminius teisės aktus

Aplinkos ministerija, Miškų ir saugomų 1999 metų IV ketvirtis –
teritorijų departamentas
2000 metų II ketvirtis

siekiama ekologizuoti miško ruožą, vykdyti
technologinį miškų sutvarkymą

Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

nustatyti Baltijos jūros pakrančių ir kopų tvarkymo
priemones, darbų apimtį, lėšų reikmes ir
finansavimo šaltinius

3.6. įstatymų papildomuosius aktus
Lietuvos Respublikos laukinės augalijos
įstatymui įgyvendinti

Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

teisės aktai reglamentuos laukinės augalijos išteklių
apskaitą, naudojimą, apsaugą ir atkūrimą

3.7. Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo
įgyvendinimo sistemą

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

tikslas – skatinti taršos mažinimą ir užtikrinti atliekų
prevenciją. Užtikrinti geresnę mokesčių apskaitą,
administravimą ir efektyvų mokesčių išieškojimą

3.8. Lietuvos Respublikos valstybinio
atliekų tvarkymo fondo įstatymo įgyvendinimo
sistemą

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

4. Papildyti ir patikslinti Netinkamų
naudoti pesticidų tvarkymo Lietuvos
Respublikoje programą

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Ūkio ministerija, Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų
ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, apskričių viršininkai,
savivaldybės

1999 metų III ketvirtis

tikslas – padidinti atliekų tvarkymo finansavimo
galimybes, kaupti lėšas atliekų tvarkymo sistemai
kurti ir įgyvendinti
kadangi preliminariai nustatytas senų pesticidų,
kuriuos reikės sudeginti, kiekis (2000 t), būtina
programą papildyti, nustatant konkrečias priemo-nes
(galimybes) jiems termiškai sunaikinti. Papil-dant
programą, būtina daugiau lėšų numatyti
identifikavimo darbams bei nustatyti konkrečias
institucijas, atsakingas už netinkamų naudoti

3.5. Pajūrio kopų tvarkymo programą

nutarimo projektas patobulins vandens telkinių
naudojimo žūklei tvarką
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

5. Inventorizuoti atrankos būdu Lietuvos
miškus

Aplinkos ministerija, Miškų ir saugomų 1999-2000 metai
teritorijų departamentas

6. Sukurti ir įgyvendinti išankstinę
perspėjimo apie ekstremalius
hidrometeorologinius reiškinius Nemuno
žemupyje ir jūros pakrantėje sistemą
7. Statyti miestų ir rajonų centrų
vandenvalos įrenginius ir atliekų tvarkymo
objektus panaudojant įvairius vietinius ir
užsienio finansavimo šaltinius
8. Mišku apsodinti miškų urėdijoms ir
nacionalinių parkų administracijoms perduotus
išnaudotus karjerus, durpynus ir kitas žemės
ūkiui netinkamas žemes

Aplinkos ministerija

2000 metų IV ketvirtis

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija,
apskričių viršininkai, savivaldybės

1999–2000 metai

Aplinkos ministerija, Miškų ir saugomų 2000 metai
teritorijų departamentas

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
pesticidų priežiūrą. Bendradarbiavimo su visuomene
stiprinimas, visuomenės švietimas ir kt. Priemonės,
kuriomis papildžius programą bus siekiama išvengti
galimo žalingo poveikio aplinkai tvarkant pesticidus
bus per trumpą laiką patikslinti duomenys apie
Lietuvos miškų išteklius, numatytos priemonės
racionaliai jiems naudoti, medynų struktūrai gerinti

siekiama padidinti Lietuvos teritorijos miškingumą

STATYBA IR URBANISTIKA. BUTŲ KOMUNALINIS ŪKIS
1. Parengti projektus Lietuvos Respublikos
įstatymų:
1.1. Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo pakeitimo

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

1.2. Statinių priežiūros

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

1999 metų IV ketvirtis

1.3. Būsto

Aplinkos ministerija, Finansų minis1999 metų IV ketvirtis
terija, Teisingumo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
įstatymo projekte nustatyti statinių naudotojų teises
ir pareigas, statinių priežiūros reikalavimus bei šios
srities funkcijų padalijimą tarp statinių naudotojų,
savivaldybių, apskričių ir kitų valstybės institucijų
Būsto įstatymas, kaip bazinis būsto srities įstatymas,
sureguliuotų būsto nuosavybės, valdymo, naudojimo
ir disponavimo santykius

1.4. Teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo ir papildymo

Aplinkos ministerija

1999 metų IV ketvirtis

1.5. Lietuvos Respublikos gyventojų
apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis
įstatymo pakeitimo

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

1999 metų IV ketvirtis

siekiama padidinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti socialinį efektyvumą suteikiant paramą
jaunoms šeimoms ir šeimoms, auginančioms vaikus,
apriboti pretendentų paramai gauti kontingentą
pagal pajamas, pašalinti ankstesnių įstatymų
prieštaravimus ir netikslumus

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

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Aplinkos
ministerija

1999 metų IV ketvirtis

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

2.2. projektą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Savivaldybių būsto
fondo formavimo ir paramos socialiai
remtiniems asmenims 1999-2000 metais”

Aplinkos ministerija, Finansų
ministerija

1999 metų III ketvirtis

lėšų paskirstymas savivaldybėms savivaldybių
pagrindiniam butų fondui formuoti 1999-2000
metais

2. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų projektus:
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)

2.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymo
papildomuosius aktus (po to, kai bus priimtas
Būsto įstatymas)

Aplinkos ministerija, Valdymo reformų per 3 mėnesius
ir savivaldybių reikalų ministerija

siekiama sudaryti galimybes skatinti bendrijų
kūrimąsi, reglamentuoti santykius tarp savivaldybių ir
bendrijų, išspręsti eksploatuojamuose namuose
esančių patalpų naudojimo bei priklausomybės,
paramos teikimo bendrijoms klausimus

2.4. Lietuvos Respublikos teritorijos raidos
iki 2010 metų bendrąjį planą

Aplinkos ministerija

siekiama parengti Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrąjį planą, sudarantį svarbiausias išankstines
sąlygas integruotis į Europos Sąjungos struktūras,
apibrėžiantį tvarios ir pusiausviros plėtros strategiją
Lietuvai, svarbiausius veiklos prioritetus jos
teritorijoje, regioninės politikos principines
nuostatas; parengti Lietuvos Respublikos teritorijos
raidos 2020 metais kryptis ir bendrojo 2010 metų
plano sprendinius

2000 metų IV ketvirtis

2.5. tarptautinių magistralių įtakos zonų
projektus:

numatoma parengti tarptautinių magistralių įtakos
zonose esančių teritorijų projektus, atsižvelgiant į
kaimyninių ir kitų Baltijos jūros regiono šalių
darbus, vadovaujantis tvarumo ir pusiausvyros
kriterijais, kurie apima ekonominius, socialinius bei
ekologinius aspektus. Projekte kaip partneriai
numatomos apskritys

“Via Baltica”

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

Klaipėdos–Kauno–Vilniaus–(Minsko)

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl inžinerinės infrastruktūros
bendro naudojimo objektų statybos, naudojimo
ir priežiūros” projektą

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerija kartu su kitomis
suinteresuotomis institucijomis

1999 metų IV ketvirtis

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

2.7. Atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų
surinkimo programą

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

1999 metų IV ketvirtis

siekiama nustatyti komunalinių atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo priemones valstybės mastu,
nubrėžti plėtojimo kryptis iškeltiems tikslams
pasiekti ir įgyvendinti orientuojantis į ilgalaikius ir
trumpalaikius veiksmus

per 3 mėnesius

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo pakeitimo įstatymu ir Statinių priežiūros

3. Papildyti ir pataisyti atitinkamus statybos Aplinkos ministerija
techninius reglamentus (po to, kai bus pakeistas
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Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir
priimtas Statinių priežiūros įstatymas)

Pastabos
(trumpas priemonės apibūdinimas)
įstatymu, patikslinti savivaldybių ir apskričių teises
statybos srityje (išduodant leidimus statyti statinius,
atiduodant juos naudoti, juos prižiūrint) ir panašiai

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

Aplinkos ministerija

2000 metų II ketvirtis

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

5. Įsteigti Valstybės teritorijų planavimo
agentūrą

Aplinkos ministerija

2000 metų I ketvirtis

siekiama įsteigti Valstybės teritorijų planavimo
agentūrą, atliekančią valstybės lygmens teritorijų
planavimo, operatyviojo planavimo, teritorijų
planavimo monitoringo ir duomenų banko funkcijas
(registras, kadastras)

––––––––––––––––-

