Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo 2017 m. ir 2018 m. I ketv. ataskaita
VĖLUOJAMI VYKDYTI 2017 METAIS VEIKSMAI
(pagal ministerijas)

Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

Aplinkos ministerija
1.

01-05-03-03. Mokslinis medienos kompozitų (plokščių)
gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus
pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant
naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių
įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės
reikalavimus (IV ketv.)

Neatliktas galimybių mokslinis įvertinimas, nes 2017 m. dėl finansavimo
trūkumo neįvyko 2 kartus organizuoti paslaugos pirkimai. Balandžio 16 d.
finansavimas skirtas iš Atliekų tvarkymo programos lėšų, šiuo metu vyksta

2.

01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas,
siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius (IV
ketv.)

Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai
priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo.
Dėl užsitęsusio derinimo įstatymo projektas pakartotinai teiktas Vyriausybei tris
kartus, ir 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 216 pateiktas Seimui. Seimo Teisės
departamentas pateikė išvadą 2018-04-10. Įstatymo projekto pateikimas
išbrauktas iš Seimo 2018-04-12 plenarinio posėdžio darbotvarkės.

3.

01-05-05-04. Aplinkos monitoringo aprašo parengimas ir
patvirtinimas, užtikrinant efektyvų duomenų surinkimą,
panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir
tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti (IV ketv.)

Vėluojama aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Valstybinio aplinkos
monitoringo vykdymo planą, nes laukiama kol Seimas pavasario sesijoje pritars
atitinkamų įstatymų pakeitimams. 2018-04-19 įstatymai svarstyti Seimo
plenariniame posėdyje, nutarta pritarti po svarstymo, toliau bus svarstoma
Aplinkos apsaugos komitete.

pasirengimas viešojo pirkimo procedūroms.

Finansų ministerija
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

4.

01-04-02-09. Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos
stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir
Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų
ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į
lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir
kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų
įpročių asmenims (IV ketv.)

Netikslinga rengti Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, nes
Seimo narių grupė 2017-10-19 užregistravo atitinkamą įstatymo projektą. 201801-24 Vyriausybė svarstė ir pateikė Seimui savo išvadas dėl šio projekto.

5.

03-01-03-02. Atitinkamų turto rūšių valdymo
efektyvumo rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas,
remiantis valstybės turto (žemės, miškų, kelių,
mineralinių išteklių, kultūros kilnojamųjų ir
nekilnojamųjų vertybių) valdymo analize (IV ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
2018-01-19 Finansų ministerijoje įvyko šių valstybės turto rūšių valdymo
efektyvumo rodiklių aptarimas, ministerijoms pateiktos FM pastabos dėl
rodiklių, kurie neparodo kaip bus vertinamas efektyvus turto valdymas, kur bus
naudojami nustatomi rodikliai.
Ministerijų atstovai iki kovo 1 d. turėjo atsižvelgti į pastabas ir pateikti FM
patikslintus rodiklius ir jų panaudojimo paskirtį. Ministerijos po FM rašytinių
raginimų, pasitarimų vėluoja vykdyti pavedimą.

6.

03-01-03-03. Naujų valstybės nekilnojamojo turto
centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės
nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo
pakeitimas (IV ketv.)

Vyriausybės 2018-01-31 pavedimu Nr. S-338 įstatymo ir jį lydinčių įstatymų
projektai Vyriausybės kanceliarijai turi būti pateikti iki 2018-04-10 d. Finansų
ministerija programos priemonių apimtyje (nekilnojamojo įsigijimo būdai ir
panauda) baigia rengti įstatymų pakeitimų projektus ir artimiausiu metu teiks
derinti suinteresuotoms institucijoms.

7.

04-03-01-08. Papildomų kovos su mokesčių vengimu ir
slėpimu priemonių nustatymas atsižvelgiant į ES ir
EBPO rekomendacijų rezultatus, – Pelno mokesčio
įstatymo pakeitimų parengimas (IV ketv.)

Projektas dar nėra pateiktas Vyriausybei, nes šiuo metu vyksta oficialus
susirašinėjimas su Europos Komisija dėl Lietuvoje taikomų palūkanų atskaitymo
ribojimo taisyklių, kurio rezultatai gali turėti įtakos įstatymo projektui. Galutines
išvadas Europos Komisija turėtų priimti ne anksčiau 2018 m. gegužės mėn.

Krašto apsaugos ministerija
8.

05-02-01-02. Kibernetinio saugumo reikalavimų
įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir

Pagrindinė veiksmo įgyvendinimo problema – valstybės įstaigos nevykdo ar
vėluoja vykdyti nustatytus reikalavimus. Nustatytų reikalavimų įgyvendinimas
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Nr.

Veiksmo pavadinimas
ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje (II
ketv.)

Vėlavimo priežastys
skatinamas vykdant periodines subjektų apklausas, skatinant kurti kibernetinio
saugumo politiką apibrėžiančius dokumentus ir planuoti bei vykdyti
investicinius projektus. Taip pat planuojama metų eigoje vykdyti ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų atitikties organizaciniamstechniniams kibernetinio saugumo reikalavimams patikras.

Kultūros ministerija
9.

02-03-06-01. Lietuvos kultūros politikos pagrindų
įstatymo projekto parengimas (IV ketv.)

10. 02-03-07-01. Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir
ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir
optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir procesų
savireguliacijos (IV ketv.)

Vėluojama parengti įstatymo projektą, numatyta jį pateikti Seimui 2018 m. II
ketv.
Iš dalies įvykdyta.
Vėluojama parengti pertvarkai reikalingus teisės aktų pakeitimus, nes Tarybų ir
ekspertų komisijų pertvarkos principai bus reglamentuoti Lietuvos kultūros
politikos pagrindų įstatymo projekte. 2018 m. balandžio 3 d. kultūros ministro
įsakymu buvo patvirtintos Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir
darbo grupių sudarymo rekomendacijos.

Sveikatos apsaugos ministerija
11. 01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios
įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų
parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas (III
ketv.)

Vėluojama parengti reikalavimus, nes vis dar vyksta derinimas su parneriais
Vokietijoje dėl jų sertifikato panaudojimo teisių. (2018 m. sausio 31 d.
ataskaitoje buvo nurodyta ta pati priežastis.)

12. 03-03-04-04. Pacientų ir darbuotojų skatinimas pranešti
apie nusižengimus ir galimą piktnaudžiavimą sveikatos
apsaugos sistemos įstaigose, įdiegiant saugią tokių
pranešimų sistemą ir reguliariai informuojant visuomenę
apie pranešimų srautus ir priimtus sprendimus (IV ketv.)

Tik 2017 m. gruodžio mėn. ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai
pavesta parengti tvarkos aprašo projektą iki 2018 m. kovo 31 d. Šiuo metu
Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas parengtas, jį vertina ministerijos
teisininkai.
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

13. 03-03-04-08. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimo bei
stebėsenos viešinimo modelio paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti, gydymo įstaigų konkurencijai
skatinti sukūrimas ir įgyvendinimas, numatant įstaigos
korupcijos rodiklių vertinimą ir reitingavimą (IV ketv.)

Vėlavimo priežastys
Vėluojama sukurti modelį ir jį įgyvendinti dėl didelės darbų apimties ir dėl to,
kad šios veiklos yra suplanuotos vykdyti, įgyvendinant ES fondų lėšomis
finansuojamus projektus.
2017 m. gruodžio 20 d. ministro įsakymu patvirtintas asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašas. Šiuo metu parengtas ir vizuojamas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo
projektas.
Pagal projektų veiklų grafikus 3.3.4.8. veiksmas gali būti įgyvendintas ne
anksčiau, kaip 2019 m. IV ketvirtyje.

Švietimo ir mokslo ministerija
14. 02-01-03-06. Trumpųjų studijų įteisinimas (IV ketv.)

Vėluojama, nes vyko diskusijos, kokiu būdu įteisinti trumpąsias profesines
studijas: keičiant Mokslo ir studijų įstatymą ar ir Vyriausybės nutarimą dėl
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo. Šiuo metu Seimui pateiktas įstatymo
projektas (užregistruotas), jį priėmus ŠMM bus įpareigota atlikti studijų
vykdymą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

15. 02-02-03-05. Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir
žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio
kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas
(IV ketv.)

Optimizavimo plano projektas parengtas, tačiau užtruko derinimas su
suinteresuotomis institucijomis. Susitarta dėl optimizavimo krypčių,
planuojamos priemonės joms įgyvendinti.

16. 02-03-01-01. Pedagogų rengimo, kvalifikacijos
tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos, kurioje
numatyta, kad už pedagogų rengimą ir jų kvalifikacijos
tobulinimą atsakingos stipriausią mokslinį bei profesinį

Iš dalies įvykdyta.

ŠMM pateikė mokytojų etatinio darbo apmokėjimą įteisinančius įstatymo
projektus, LRV pritarė mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimui.
Patvirtinti: Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir Pedagogų rengimo modelio
aprašas.
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Nr.

Veiksmo pavadinimas
potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir
įdiegimas (IV ketv.)

Vėlavimo priežastys
Derinami: Pedagogų veiklai reikalingų kompetencijų aprašo projektas ir
Pedagogų rengimo reglamentas.
Rengiami: Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)
veiklos vertinimo modelis; Pedagogų etikos kodeksas.
Parengti dokumentų projektai aptariami su švietimo bendruomene ir
profesinėmis sąjungomis. Dokumentų tvirtinimas susietas su sprendimais dėl
etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimo.

17. 02-03-03-02. Mokyklų savarankiškumo modelio
sukūrimas ir įdiegimas (IV ketv.)

Iš dalies įvykdyta.
Mokyklų savarankiškumo modelio projektas rengiamas. Modelis reikalauja
sąsajų su bendrojo ugdymo finansavimo, kokybės užtikrinimo, kokybės
krepšelio dalimis, todėl pilnai bus įgyvendintas pateikus visą pasiūlymų paketą.
Patvirtinus modelį numatyta patikslinti atitinkamus teisės aktus.

18. 02-03-05-03. Formaliojo profesinio mokymo programas
vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir
išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio
vertinimo plano patvirtinimas (IV ketv.)

Sistemos sukūrimas vėluoja, nes dar rengiamas naujas ES lėšomis
finansuojamas projektinis pasiūlymas, kurio preliminarus pavadinimas
„Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“.
Projekto veiklos gali prasidėti tik 2018 m. gegužės pabaigoje.

19. 02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo
tvarkos koregavimas (IV ketv.)

Vėluojama parengti tvarkos aprašą, nes prieš tai ministro įsakymu turėjo būti
patvirtintas studijų krypčių išorinio vertinimo tvarkos aprašas (patvirtintas 201802-26 įsakymu Nr. 191). Šiuo metu rengiamas Studijų išorinio vertinimo ir
akreditavimo tvarkos aprašas.

20. 02-05-02-01. Kultūros, meno įstaigų ir aukštųjų
Iš dalies įvykdyta.
mokyklų, humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinių
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama atnaujinti socialinių ir humanitarinių
tyrimų institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistemos
mokslų (toliau – HSM) politiką Lietuvoje, 2018 m. sausio 10 d. kreipėsi į
sukūrimas (IV ketv.)
Lietuvos mokslo tarybą prašydama organizuoti HSM baltųjų knygų parengimą
įtraukiant akademinę bendruomenę ir socialinius-ekonominius partnerius. Taip
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys
pat 2017 m. lapkričio 30 d. veiklą pradėjo darbo grupė, rengianti pasiūlymus dėl
valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo.
Parengus strateginį HSM dokumentą bei sutelkus valstybinių mokslinių institutų
tyrėjų potencialą, bus sukurta efektyvi HSM srityse veikiančių valstybinių
institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistema. Sistemą numatoma sukurti 2018
m. II ketv.

Užsienio reikalų ministerija
21. 05-05-11-01. Ekonominio atstovavimo užsienyje
sistemos reformos koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano
parengimas (III ketv.)

Koncepcija neparengta, nes nepasiektas tarpinstitucinis sutarimas dėl reformos
krypčių ir apimties. 2017 m. liepos 13 d. Ekonominės diplomatijos tarybos
(EDT) posėdyje URM ir ŪM pristatė skirtingus pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 28
d. sutarta dėl esamos ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos tobulinimo,
neatliekant esminės reformos.

Ūkio ministerija
22. 04-01-08-02. Paskatų įmonėms atlikti technologinius
auditus, kurie padėtų nustatyti modernizavimo poreikį ir
problemines sritis, sukūrimas

Vėluojama vykdyti, nes tai siejasi su planuojama patikslinti Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa, jos patikslinimui
pritarta 2018 m. sausio 31 d.. Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas šiuo
metu derinamas su socialiniais ekonominiais partneriais ir įgyvendinančiąja
institucija (LVPA), bendras sutarimas nepriimtas dėl priemonėje naudojamų
sąvokų ir technologinio audito struktūros. Suderintas projektų finansavimo
sąlygų aprašas bus tvirtinamas ūkio ministro įsakymu.
Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2018 m. II ketvirtyje.

23. 04-02-12-01. Produktų saugos įstatymo pakeitimų
parengimas ir priėmimas siekiant sukurti aiškią produktų
saugos reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą,
sustiprinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimus (IV
ketv.)

Vėluojama Produktų saugos įstatymo pakeitimo projektą pateikti Seimui dėl
derinimo su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupe. Suderintą su LR Vyriausybe projektą planuojama pateikti LR Seimui
2018 m. gegužės mėnesį.
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Veiksmo pavadinimas

24. 04-02-12-02. Turizmo įstatymo pakeitimų parengimas ir
priėmimas siekiant patobulinti turizmo paslaugų teikėjų
priežiūrą ir turistų apsaugą (IV ketv.)

Vėlavimo priežastys
Vėluojama priimti, nes 2017 m. spalio 10 d. Seimo sprendimu įstatymų
(Turizmo ir Civilinio kodekso) projektai buvo grąžinti tobulinti. 2017 m.
gruodžio 8 d. patobulinti įstatymų projektai pateikti Vyriausybei, o 2018 m.
sausio 10 d. Vyriausybės posėdyje jiems pritarta. Įstatymų projektų pateikimas
Seime įvyko 2018 m. kovo 27 d. Numatoma preliminari jų svarstymo Seime
data – 2018 m. gegužės 15 d.

Vidaus reikalų ministerija
25. 03-01-01-01. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos
tobulinimo koncepcijos parengimas ir patvirtinimas (IV
ketv.)

Vėluojama. 2017 m. gegužę VRM iš Europos Komisijos Paramos struktūrinėms
reformoms tarnybos gavo patvirtinimą, kad VRM bus suteikta parama Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano
projektų rengimui. Kadangi Tarnyba vėlavo pradėti paramos projektą, pirmasis
jos deleguotų ekspertų vizitas įvyko 2018 m. sausio 30-31 d. Paramos projektas
negalės būti užbaigtas, kol parengtas koncepcijos projektas nebus įvertintas
Tarnybos ekspertų.

Vyriausybės kanceliarija
26. 05-04-04-02. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių
grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir
įteisinimas (LRVK, KAM, URM, VRM) (IV ketv.)

Vėluojama vykdyti dėl 2017 m. liepos 18 d. Vyriausybės kanceliarijoje įkurto
Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuro žmogiškųjų išteklių stokos. Biuras
nagrinėja ir vertina 2017 m. liepos mėn. Valstybės saugumo departamento
pateiktus siūlymus dėl Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių
užkardymo sistemos modelio įteisinimo. Dėl žmogiškųjų išteklių stokos
vėluojama priimti sprendimus.
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ĮVYKDYTI 2018 M. I KETV. VEIKSMAI
Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika
visuomenė
01-02.Kryptis-Šeimai palankios aplinkos
kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir
smurto visose gyvenimo srityse
mažinimas
01-02-04.Darbas-Vaiko teisių apsaugos
sistemos pertvarka
Labai
svarbus

01-02-04-03. Vaiko teisių apsaugos
institucijų funkcijų išgryninimas ir
stiprinimas

SADM
(SADM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Vaida Budzevičienė (SADM)
2018-05-02
Įgyvendinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234 pakeitimo
įstatymą, LR Vyriausybė 2018-03-28 nutarimu Nr. 293 patvirtino Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatus, kuriuose aiškiai išgryninamos centralizuotos vaiko teisių
apsaugos institucijos funkcijos.

01-02-04-05. Vaiko situacijos lygio
(įskaitant smurtą artimoje aplinkoje)
vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko
paėmimo iš šeimos tvarkos nustatymas

SADM
(SADM, SAM,
ŠMM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Vaida Budzevičienė (SADM)
2018-05-02
2017-09-28 Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234
pakeitimo įstatymą (įsigalioja nuo 2018-07-01), kuriame nustatyta vaiko
paėmimo iš šeimos tvarka, vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje
aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas.

Labai
svarbus

01-02-04-07. Pozityvios tėvystės
(auklėjimo be smurto) mokymų sklaida
tėvams ir visuomenei

SADM
(SADM)

2018 m.
I ketv.
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Įvykdyta.
Vaida Budzevičienė (SADM)
2018-01-12

Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Plėtojant prevencines paslaugas bendruomenėje vaikui ir šeimai įgyvendinamas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. A1-133 patvirtintas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai
2016–2020 m. veiksmų planas“ (toliau – veiksmų planas). Pagal šį veiksmų
planą savivaldybės įgyvendindamos Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos finansuojamą projektą turi galimybes savivaldybėse plėtoti
kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai. Pagal veiksmų planą
savivaldybėse vykdomi projektai sudaro galimybes šeimoms dalyvauti
pozityvios tėvystės kursuose, gauti psichosocialines ir mediacijos paslaugas,
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines bei vaikų priežiūros paslaugas.
Kiekviena savivaldybė, įgyvendindama veiksmų planą ir siekdama teikti
paslaugas savo savivaldybėje, pagal poreikius pasirenka iš veiksmų plane
nurodytų kompleksiškai teikiamų paslaugų sąrašo ne mažiau kaip tris paslaugas
ir organizuoja jų teikimą. Šeima (asmuo) dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų
gali kreiptis į savivaldybėje veikiančius Bendruomeninius šeimos namus. 2017
m. gruodžio mėnesio duomenimis 44 savivaldybės vykdo minėtus
Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektus.
2017 m. konkurso būdu pradėta teikti konsultacinė pagalba telefonu pozityvios
tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams.
Konsultacinės pagalbos telefonu tikslas – telefonu suteikti konsultacinę pagalbą
tėvams, reikalingą auklėjant vaikus.
Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:
• konsultantų mokymų medžiagos parengimas;
• konsultantų mokymas ir paruošimas teikti konsultacijas telefonu;
• konsultacinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas tėvams;
• supervizijų konsultantams organizavimas;
• informacijos apie projekto vykdymą sklaida.
Konsultacinės pagalbos teikimas telefonu pozityvios tėvystės klausimais
numatomas tęsti ir 2018 m.
01-02-07.Darbas-Konsoliduotos
reagavimo į smurto artimoje aplinkoje
atvejus procedūros
01-02-07-02. Vaikų, paimtų iš šeimų,
reaguojant į smurto artimoje aplinkoje

SADM
(SADM, SAM,

2018 m.
I ketv.
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Įvykdyta.
Vaida Budzevičienė (SADM)

Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

atvejus, laikino apgyvendinimo problemų
sprendimas, šias paslaugas teikiančių
institucijų nustatymas (neblaivių
nepilnamečių, kūdikių, paauglių
apgyvendinimas)

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

VRM)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

2018-05-02
2017-09-28 Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234
pakeitimo įstatymą (įsigalioja nuo 2018-07-01), kuriame nustatyta vaiko
paėmimo iš šeimos tvarka, vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje
aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko laikinas apgyvendinimas
saugioje aplinkoje (43 str.)

01-04.Kryptis-Visuomenės sveikatos
stiprinimas
01-04-01.Darbas-Gyventojų sveikos
gyvensenos ugdymo sistemos keitimas,
orientuojantis į sveikatinimą ,,nuo
darželio“
01-04-01-04. Sveikatos apsaugos ministro SAM
įsakymo, reglamentuojančio riebalų rūgščių (SAM)
transizomerų (transriebalų) kiekius maiste,
projekto parengimas ir pateikimas Europos
Komisijai notifikuoti

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Aurelija Biliuvienė (SAM)
2018-02-19
Patvirtintas 2017 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymas Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių
transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“, kuriuo bus ribojamas
transriebalų kiekis maisto produktuose. Šio įsakymo projektas buvo notifikuotas
Europos Komisijoje (EK), jį parėmė ir kitos Europos Sąjungos (ES) šalys. Nuo
2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvos rinkai tiekiamuose maisto produktuose turės
būti ne daugiau kaip 2 gramai transriebalų 100 gramų bendro riebalų kiekio. Šis
reikalavimas netaikomas gyvūninės kilmės riebalams ir maisto produktams,
kuriuose transriebalai susidaro ir egzistuoja natūraliai.
Įsigaliojus įsakymui, maisto gamintojai bus įpareigoti tiekti sveikesnius maisto
produktus, taip pat nebus įvežami sveikatai netinkami produktai iš kitų šalių, ir
ilgalaikėje perspektyvoje tai turi prisidėti prie mažesnio Lietuvos žmonių
sergamumo lėtinėmis ligomis.

01-04-03.Darbas-Ankstyvos galimų
savižudybių atpažinimo ir kompleksinės
pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

01-04-03-02. Paslaugų, teikiamų su
savižudybės rizika susijusiems asmenims,
prieinamumo ir kokybės vertinimo
atlikimas, pagal poreikį inicijuojant
tyrimus, kurių reikia savižudybių
prevencijos priemonėms planuoti

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

SAM
(KAM, SADM,
SAM, ŠMM,
TM, VRM)

2018 m.
I ketv.

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Įvykdyta.
Aurelija Biliuvienė (SAM)
2018-04-19
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, atlikdama konsoliduotis patikrinimus asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, teikiančiose psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugas, kurių
išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis,
įvertino psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų prieinamumą asmenims,
susijusiems su savižudybių rizika, 10-yje savivaldybių, kuriose didžiausi
savižudybių rodikliai. Valstybinis psichikos sveikatos centras atliko sveikatos
priežiūros paslaugų su savižudybės rizika susijusiems asmenims prieinamumo
vertinimą. Ataskaita paskelbta Valstybinio psichikos sveikatos centro
internetinėje svetainėje http://vpsc.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-prieziurospaslaugu-su-savizudybes-rizika-susijusiems-asmenims-prieinamumovertinimas.

01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos
darniai gyventi visoms gyvybės formoms,
kokybės užtikrinimas
01-05-05.Darbas-Darnaus vystymosi
principų įdiegimas viešojo valdymo
srityje ir bendruomeniniame gyvenime,
didinant visuomenės aplinkosauginį
sąmoningumą, piliečių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą
priimant sprendimus, perkeliant
ekologinius principus į viešąjį sektorių
01-05-05-07. Pavojingų cheminių medžiagų SAM
žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos
(SAM)
vykdymo mechanizmo sukūrimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Aurelija Biliuvienė (SAM)
2018-03-29
Sveikatos apsaugos ministro 2018m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-242 patvirtintas
Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos tvarkos
aprašas. Pagrindinis pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

stebėsenos
tikslas – stebėti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) jų metabolitų
koncentracijas žmogaus biologinėse terpėse ir įvertinti cheminių medžiagų
poveikį ir riziką žmogaus sveikatai bei, remiantis gautais duomenimis, imtis
atitinkamų prevencijos veiksmų.
02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir
mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo
didinimas
02-01.Kryptis-Darnios ir kūrybingos
asmenybės ugdymas kultūros, meno ir
švietimo priemonėmis, kuriant darnią
pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo
rinką
02-01-03.Darbas-Profesinio mokymo ir
aukštojo mokslo studijų turinio ir
metodų atnaujinimas, orientuojantis į
konkurencingų XXI a. kompetencijų
suteikimą
02-01-03-07. Paskatų, skirtų aukštųjų
mokyklų studijų programoms (įskaitant
humanitarinius, socialinius mokslus ir
menus) atnaujinti, sukūrimas

ŠMM
(KM, ŠMM,
ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM)
2018-04-11
2018 m. kovo 22 d. patvirtintas švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1“. Tai sukuria paskatas aukštųjų mokyklų
studijų programoms atnaujinti.

02-01-03-09. Naujos priėmimo į menų
studijas tvarkos patvirtinimas ir pasiūlymų
dėl menų specialistų rengimo regionams
parengimas

ŠMM
(KM, ŠMM,
ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM)
2018-04-18
2018 m. balandį priimtas ŠMM ministro įsakymas Nr. V-364 „Dėl preliminaraus
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

universitetinių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų
stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar
studijų krypčių grupes, menų studijų – ir pagal studijų programas, pedagogams
rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašas“, kur paskirstomos
pagal studijų programas menų studijų valstybės finansuojamos studijų vietos.
Antrus metus dėl priėmimo į menų studijas vietų paskirstymo ir tvarkos
bendradarbiauja ŠMM ir KM. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 4
dalies nuostatomis atitinkamais metais priimamų pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus
valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų
stipendijų skaičiaus paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų
studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo –
pagal studijų programas arba jų grupes) iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos
nustato švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės,
socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir
įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius.
02-02.Kryptis-Švietimo prieinamumo ir
tarptautinio konkurencingumo
didinimas
02-02-02.Darbas-Neformaliojo švietimo
plėtra, didinant jo įvairovę,
prieinamumą ir gerinant kokybę
02-02-02-08. STEAM būrelių skatinimo
priemonių parengimas ir įgyvendinimas

ŠMM
(ŠMM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM)
2018-04-24
2017 m. birželio 22 d. ministrės įsakymu Nr. V-503 patvirtintas Neformaliojo
vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas. Skatinat
STEAM būrelius, apraše numatyta, kad viena iš 4 konkurso organizavimo
teminių sričių skiriama STEAM projektams, kurie skatintų neformaliojo vaikų
švietimo veiklas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse
ir sietų kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis. 2017 m.
pateiktų 200 paraiškų finansavimas buvo paskirstytas 35 atrinktiems projektams,
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

iš jų – 8 STEAM krypties. Šis konkursas yra tęstinis, numatomas vykdyti ir šiais
metais.
Įgyvendinant ESF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2017
m. sukurta mokymų programa, orientuota į NVŠ mokytojų STEAM krypties
kompetencijų ugdymą. Programos trukmė – 40 val. 2017 m. pagal programą
apmokyta 50 mokytojų. 2018 m. bus apmokyta 200 mokytojų. Ateityje
programos įgyvendinimą numatoma tęsti skiriant biudžeto finansavimą, tokiu
būdu užtikrinant STEAM krypties NVŠ mokytojų kompetencijų stiprinimą.
Tokiu būdu mokytojams suteikiama kompetencijų ir jie įgalinami vykdyti
įvairias STEAM veiklas neformaliojo švietimo srityje.
02-03.Kryptis-Kultūros, švietimo ir
mokslo institucijų tinklo, valdymo,
karjeros ir finansavimo sistemų
pertvarka
02-03-05.Darbas-Švietimo, kultūros ir
mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos
vertinimo sistemos sukūrimas,
orientuojantis į kokybės ir efektyvumo
nuostatas
02-03-05-08. Žmogiškųjų išteklių būklės
analizės parengimas ir publikavimas

LRVK
(LRVK, ŠMM,
ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Nijolė Kundrotienė (LRVK)
2018-04-24
Lietuvos žmogiškųjų išteklių būklės analizė parengta ir aprobuota Lietuvos
Respublikos Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai
koordinuoti. Š.m. balandžio 23 d. suplanuotas analizės viešasis pristatymas, po
kurio ji bus Lietuvos patalpinta MOSTA interneto puslapyje (publikuota).

02-03-07.Darbas-Kultūros ministerijos
valdymo procesų atnaujinimas,
institucinės patariamosios-ekspertinės
sąrangos optimizavimas, siekiant
padidinti veiklos efektyvumą
02-03-07-05. Kultūros ministerijos

KM

2018 m.
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Įvykdyta.

Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei
(KM)
funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo
principus

I ketv.

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Rita Jankauskienė (KM)
2018-02-15
Nuo 2018 m. sausio 15 d. įsigaliojo nauja ministerijos struktūra, kuri atitinka jai
pavestas įgyvendinti funkcijas. Naujo modelio esmė – darbas, nukreiptas į
kultūros politikos formavimą, organizavimą bei stebėseną ir Vyriausybės
programos prioritetų įgyvendinimą. Po pertvarkos Kultūros ministerijoje
sumažėjo vadovaujančių darbuotojų, padaugėjo kultūros politikos ir turinio
specialistų. Atsisakyta perteklinės hierarchijos – iš 3 departamentų ir jiems
pavaldžių 18 skyrių liko 11 administracinių padalinių. Ministerija stiprins
kultūros edukacijos, medijų raštingumo bei visuomenės informavimo politikos
kompetencijas. Įsteigtas Viešųjų ryšių ir strateginės komunikacijos skyrius bus
atsakingas ir už Lietuvos kultūros ir meno informacijos sistemos sukūrimą bei
jos veiklų koordinavimą, informacinio saugumo politikos formavimą.

02-03-08.Darbas-Sumanių vadybos ir
aplinkos modernizavimo sprendimų
įdiegimas, siekiant didinti valstybinių
kultūros įstaigų paslaugų kokybę,
atskaitomybę visuomenei, supaprastinti
administravimą ir apskaitą
02-03-08-03. Kultūros ir meno darbuotojų
veiklos vertinimo sistemos tobulinimas

KM
(KM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Rita Jankauskienė (KM)
2018-04-11
Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas vadovaujantis 2017
m. rugsėjo 19 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-948 "Dėl valstybės ir
savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" patvirtintu tvarkos aprašu.

02-03-08-06. Viešųjų pirkimų ir
KM
administravimo kultūros sektoriuje
(KM, ŪM)
supaprastinimas ir subalansavimas, siekiant
socialinės atsakomybės

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Rita Jankauskienė (KM)
2018-04-11
Ministerija aktyviai dalyvavo formuluojant 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios
Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 71 straipsnio 6 dalies 2 ir 6 punktus,
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

kuriuose atsirado galimybė, vykdant supaprastintus pirkimus, kurių tikslas
įsigyti muziejų eksponatus, archyvų ir bibliotekų dokumentus,
prenumeruojamus laikraščius ir žurnalus bei ekspertų komisijų, komitetų, tarybų
narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų, valstybės institucijų kontrolės veiklai
reikalingų ekspertų teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas,
netaikyti pirkimo procedūroms keliamų reikalavimų (71 straipsnio 3 dalis), kas
racionalizavo tokių prekių ir paslaugų įsigijimą.
Šiuo metu parengtas ir paruoštas teikti LRV nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 „Dėl Radijo ir
televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų
programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų
tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kurį priėmus, bus patvirtinta nauja
radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir
transliavimo eteryje laiko pirkimų vykdymo tvarka, pakeisianti šiuo metu
galiojančią Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti
paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo
eteryje laiko pirkimų tvarką.
03.Prioritetas-Viešojo sektoriaus
efektyvumo ir skaidrumo didinimas
03-01.Kryptis-Viešojo sektoriaus
efektyvumo didinimas
03-01-02.Darbas-Viešojo sektoriaus
įstaigų vidinių procesų optimizavimas
Prioritet
as

03-01-02-01. Nacionalinio bendrųjų
funkcijų centro įsteigimas

FM
(LRVK, FM,
KM, SM, VRM,
ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Nijolė Kundrotienė (LRVK)
2018-03-14
Siūloma patikslinti pavadinimą (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras) ir
koordinuojančia institucija paskirti FM, nes Vyriausybės strateginių projektų
portfelio komisija priėmė sprendimą dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
priskyrimo finansų ministro valdymo sričiai. Centras įkurtas.

03-01-05.Darbas-Strateginio planavimo
ir biudžeto formavimo sistemos
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Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

pertvarka, didinant orientaciją į
rezultatus ir užtikrinant finansinį
tvarumą
03-01-05-04. Viešųjų finansų planavimo
susiejimas su Vyriausybės prioritetais
(„pokyčių krepšelio“ suformavimas),
siekiamais rezultatais visuose biudžeto
formavimo ir įgyvendinimo etapuose

FM
(LRVK, FM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Marius Radžiūnas (FM)
2017-10-05
Planuojant 2018 metų valstybės biudžetą buvo suformuotas „pokyčių krepšelis“.
Visos ministerijos buvo skatinamos atsakingai peržiūrėti išlaidas, mažinant jas
neefektyvioms paslaugoms ir neprioritetinėms sritims, taip pat lėšos asignavimų
valdytojams buvo sumažintos baigtinėms programoms ir priemonėms,
baigiamiems investicijų projektams, peržiūrėta valstybės investicijų programa,
asignavimai ministerijoms taip pat sumažinti atsižvelgiant į jų veiklos
efektyvumo rodiklius.
„Pokyčių krepšelio“ lėšos buvo paskirstytos ministerijoms ir kitoms
institucijoms, įgyvendinančioms Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės
patvirtintą programą ir Vyriausybės patvirtintus 2018 metų prioritetus.

03-01-07.Darbas-Teisėkūros procesų
tobulinimas
Svarbus

03-01-07-02. Baigiamojo (ex-post)
TM
vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje (LRVK, TM)
parengimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Vera Pocienė (TM)
2018-04-12
Lietuvos teisės institutas 2017 m. atliko ir 2018 m. sausio 11 d. pateikė mokslinį
tyrimą „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“,
kuriame analizuojama ex-post vertinimo modelio samprata ir šio modelio
taikymas užsienio valstybėse (Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje),
nurodytos bendros rekomendacijos dėl ex post vertinimo modelio Lietuvoje.
2018 m. vasario- kovo mėn. vyko pasitarimai su LRVK atstovais dėl šio
veiksmo tolesnio įgyvendinimo eigos. Pasitarimų metu buvo pasikeista
įžvalgomis dėl ex post vertinimo modelio sukūrimo ir apibrėžti jo parengimo ir
įdiegimo tarpiniai etapai. Šiuo metu rengiamas Lietuvos teisės sistemai
adaptuoto ex post modelio ir schemos pristatymas.
Pastebėtina, kad šis veiksmas įeina į projektą „Teisėkūros procesų tobulinimas“,
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kuris yra įtrauktas į 2017 m. rugsėjo 28 d. Strateginių projektų portfelio
komisijos patvirtintą strateginių projektų portfelį.
03-03.Kryptis-Skaidrumo ir atvirumo
didinimas, kovos su korupcija
stiprinimas
03-03-02.Darbas-Valstybės institucijų
duomenų atvėrimas ir vienodos
konsultavimosi su visuomene praktikos
įdiegimas
03-03-02-04. Bendros konsultavimosi su
visuomene praktikos įdiegimas

LRVK
(LRVK)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Nijolė Kundrotienė (LRVK)
2018-04-16
Parengta viešųjų konsultacijų metodika, kurioje nustatyti viešųjų konsultacijų
principai, viešųjų konsultacijų etapas integruotas į geresnio reglamentavimo
procesą, nustatytas viešųjų konsultacijų vykdymo pagal vieningą standartą
procesas. Taip pat parengtos viešųjų konsultacijų praktinio taikymo gairės
institucijoms.
Pagal vieningą standartą įvykdytos 9 viešosios konsultacijos.
Planuojama gegužės mėn. parengti ir paskelbti viešųjų konsultacijų praktinio
taikymo gairių elektroninį sprendimą, kuris padėtų institucijoms pagal vieningą
standartą ir kokybiškai atlikti konsultacijas. Taip pat pradėti aktyvią viešinimo
kampaniją.

03-03-02-05. Bandomojo projekto dėl
VRM
nepriklausomų patariamųjų tarybų įvedimo (VRM)
vienoje iš valstybės institucijų
įgyvendinimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Darius Andriūnas (VRM)
2018-04-18
Bandomasis projektas buvo įgyvendintas Kūno kultūros ir sporto departamente
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – KKSD). KKSD 2018 m. kovo
30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 291 buvo sudaryta KKSD patariamoji taryba,
kurios įsteigimo tikslas – tobulinti KKSD sprendimų priėmimo procesą ir gerinti
šių sprendimų kokybę. Taryba teiks KKSD generaliniam direktoriui
rekomendacinius siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant geresnio
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valstybės valdymo kūno kultūros ir sporto srityje ir administracinės naštos
mažinimo; nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, efektyvaus Valstybės investicijų
programos lėšų, KKSD valdomo sporto paskirties turto naudojimo,
administracinių ir (ar) viešųjų paslaugų teikimo ir kitais su KKSD veikla
susijusiais klausimais.
03-03-04.Darbas-Sveikatos sistemos
skaidrinimas, antikorupcinių priemonių
diegimas
03-03-04-07. Viešųjų ir privačių interesų
SAM
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
(SAM)
pakeitimų parengimas, kad būtų įtvirtintos
veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimo
objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų
valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtos
veiksmingai kontrolei užtikrinti

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Aurelija Biliuvienė (SAM)
2018-05-02
Parengtas įstatymo projektas buvo teiktas derinti VMI, STT ir VTEK. VMI ir
STT pastabų neturėjo, tačiau VTEK 2018-04-12 raštu Nr. S-1420(2.5) nurodė,
kad kyla abejonių, ar siūlomas teisinis reguliavimas būtų taikomas Įstatymo 4
str. 1 d. nurodytiems sveikatos priežiūros ir farmacijos srityje dirbantiems, t. y.
asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje. Taip pat įstatymo projekte
siūloma deklaruoti privačių juridinių asmenų atstovų skirta (siūloma skirti)
parama kvalifikacijai kelti ar kita gauta nauda, VTEK nuomone, yra laikytina
dovana. Pažymima, kad vadovaujantis Įstatymo 14 str. 1 d., asmeniui,
dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama priimti dovanų ar paslaugų arba
jas teikti, jeigu tai gali sukelti Įstatymo 2 str. numatytą viešųjų ir privačių
interesų konfliktą. Manoma, kad siūlomas naujas teisinis reguliavimas yra
perteklinis, o esamas yra tinkamas ir pakankamas.

03-05.Kryptis-Vietos savivaldos ir
regionų stiprinimas
03-05-01.Darbas-Regionų kryptingos
plėtros principų suformavimas ir plėtros
planavimo sistemos pertvarkymas
03-05-01-05. Bendro intereso paslaugų ir
projektų, kuriuose būtų ekonomiškai
naudinga dalyvauti kuo daugiau

VRM
(LRVK, AM,
FM, KM,

2018 m.
I ketv.
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Įvykdyta.
Darius Andriūnas (VRM)
2018-04-18
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savivaldybių, nustatymas

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

ŠMM, VRM,
ŪM)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Rengiant Lietuvos regioninės politikos baltąją knygą, kuriai buvo pritarta 201712-15 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, atlikta visų viešųjų
paslaugų teikimo analizė ir įvertinti paslaugų teikimo modeliai. Identifikuota
paslaugų grupė – visuomeninio transporto paslaugos, kurioms gali būti
pritaikytas organizavimo regioniniu principu modelis.
Visuomeninio transporto paslaugos modeliui įgyvendinti parengtas projektas
„Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo
sistemos sukūrimui“, kurį numatoma finansuoti ES lėšomis. Vidaus reikalų
ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-218 projektas įtrauktas į Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės
„Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos
gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

03-05-02.Darbas-Regionų valdymo ir
savivaldos tobulinimas, diegiant
atvirumo visuomenei ir partnerystės
principus, priimant sprendimus
03-05-02-01. Socialinių ir ekonominių
partnerių bei bendruomenių įtraukimas į
savivaldybių ir regionų investicijų
planavimą

VRM
(FM, VRM,
ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Darius Andriūnas (VRM)
2018-04-18
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139
patvirtintas Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į
regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Vadovaudamasi Aprašo nuostatomis Vidaus reikalų ministerija skelbia kvietimus
dėl socialinių ir ekonominių partnerių atstovų delegavimo į regionų plėtros
tarybas, nustato jų atitiktį Aprašė numatytiems principams, organizuoja
susirinkimus ir formuoja regionų plėtros tarybų sudėtis.

04.Prioritetas-Darni ir konkurencinga
ekonomikos plėtra
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04-01.Kryptis-Inovatyvios ekonomikos ir
išmaniosios energetikos plėtra
04-01-02.Darbas-Žinių ir technologijų
perdavimo grandžių sukūrimas
04-01-02-02. Veiksmingo MTEPI
infrastruktūros prieinamumo nustatymas,
įdiegiant virtualią inovacijų informacinę
platformą

ŪM
(ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Aušra Jankauskienė (ŪM)
2018-02-15
2017 m. sukurta inovacijų platforma – www.inovacijos.lt. 2017 m. gruodžio
mėn. sukurta ir įdiegta elektroninė prieiga įmonėms gauti MITA išvadas dėl jų
veiklos pripažinimo MTEP veikla. Inovacijos.lt platforma – tai tarpusavyje
suderintų priemonių rinkinys verslo, mokslo, valdžios atstovams ir visuomenei
vienoje vietoje gauti naujausią informaciją apie inovacijas, dar tik plėtojamas
idėjas, paramą inovacijoms kurti, diegti ir plėtoti, apie inovacijų ekosistemos
pokyčius, reglamentavimo atnaujinimus, ekspertų ir specialistų rekomendacijas.
Inovacijų platformos tikslas – veiksmingo MTEPI infrastruktūros prieinamumo
nustatymas, t. y. technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas ir darbo
vieta, ieškant informacijos, plėtojantiems inovacijas. Tinklapyje yra realizuota
paieškos sistema, leidžianti vykdyti paieškas su inovacijomis ir jų plėtra
susijusiose duomenų bazėse, tokiose kaip Europos įmonių tinklas, CORDIS,
HORIZON2020. Taip pat gauti svarbiausią informaciją apie vykdomus
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus nacionaliniu ir
europiniu lygmeniu, rasti bendraminčių, potencialių partnerių, ir tokiu būdu kelti
savo bei visos šalies konkurencingumą. Inovacijų platforma pradėjo veikti 2018
m. sausio mėn.

04-01-02-06. Technologinės plėtros
ŠMM
projektų, skirtų mokslo ir studijų institucijų (ŠMM, ŪM)
bei mažų ir vidutinių įmonių
bendradarbiavimui, inicijavimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM)
2018-04-13
Technologinės plėtros projektų priemonė buvo inicijuota 2017 m. vadovaujantis
ŠMM strateginiu veiklos planu ir švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės
25 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl lėšų skyrimo“. Kvietimas teikti paraiškas
technologinės plėtros projektams finansuoti buvo paskelbtas 2017 m. birželio 1
d., vadovaujantis su ŠMM suderintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
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(toliau – MITA) direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154
patvirtintu Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašu. Projektai
konkursui buvo teikiami iki 2017 m. liepos 18 d. Iš viso Technologinės plėtros
projektų finansavimo priemonės konkursui buvo pateiktos 79 paraiškos. Po
ekspertinio vertinimo finansavimas iš valstybės biudžeto asignavimų buvo
patvirtintas 16-ai projektų. Šios priemonės tęstinis įgyvendinimas yra numatytas
MITA 2018 m. veiklos plano projekte.
04-01-03.Darbas-Motyvacinės sistemos
įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas
04-01-03-01. Kvalifikuotų tarpininkų
ŪM
sumanios specializacijos kryptyse
(ŪM)
pritraukimas, siekiant skatinti technologines
partnerystes ir spartinti inovacijų diegimą
įmonėse (parengti ir įgyvendinti
bandomuosius projektus)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Aušra Jankauskienė (ŪM)
2018-04-16
Veikla įgyvendinama per priemonės „Inogeb LT“ projektą „Inospurtas“
(projekto veikla „Technologijų brokerystė ir žvalgyba“). 2017 m. kovo 29 d.
pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneriai vykdo skautų,
galinčių dalyvauti veikloje, paiešką ir atranką. Atrinkta 11 skautų, iš jų 9 vykdo
veiklą, dar 1 patvirtintas, bet dar neįdarbintas. Surastos ir aprašytos 10
technologijų (technologiniai pasiūlymai). Pasirašytos 2 technologijų perdavimo
sutartys.

04-01-05.Darbas-Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
04-01-05-09. Vartotojų skatinimo
efektyviau vartoti energiją informacinės
kampanijos įgyvendinimas

EM
(EM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Vaidas Vaitėnas (EM)
2018-05-02
Patvirtinus 2017 m. rugpjūčio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-221
Aprašą, energetikos įmonės, turinčios virš 1000 vartotojų, raštu buvo
informuotos apie pareigą sudaryti susitarimus iki spalio 10 d. Įvertinus daugelio
įmonių prašymu š. m. spalio 12 d. raštu Nr. (19.2-19 E)3-1975 šis terminas buvo
pratęstas iki š. m. spalio 25 d. Šiuo metu jau yra pasirašyti 100 proc. susitarimų
(48 įmonės) su raštu kviestomis įmonėmis. Šiuo metu yra gaunamos ataskaitos
apie šių susitarimų vykdymą už 2017 metus.
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2018 m. sausio 22 d. raštu Nr. (19.2-19)3-128 buvo išsiųstas kvietimas iki 2018
m. vasario 9 d. sudaryti susitarimus su Energetikos ministerija mažiau kaip 1000
vartotojų turinčioms energetikos įmonėms. Daugelio įmonių prašymu 2018 m.
kovo 1 d. raštu Nr. (19.2-19)3-399 terminas buvo pratęstas iki 2018 m. kovo 14
d. Iš 18 mažiau kaip 1000 vartotojų turinčių energetikos įmonių 6 jau pasirašė
susitarimus, 12 įmonių suderino susitarimų tekstus ir pateikė arba paštu juos
siunčia Energetikos ministerijos vizavimui bei pasirašymui.
Su minėtomis energetikos įmonėmis susitarimai yra sudaryti.
04-01-07.Darbas-Mokslo, technologijų
pažangos ir inovacijų populiarinimas
informuojant verslą ir visuomenę apie
MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo
naudą
04-01-07-01. Koordinuotos mokslo ir
inovacijų diplomatijos sistemos,
užtikrinančios, kad Lietuvos diplomatinės
atstovybės nuosekliai ir koordinuotai
prisidėtų prie tarptautinio
bendradarbiavimo stiprinimo MTEPI
srityje, sukūrimas

ŠMM
(LRVK, ŠMM,
URM, ŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM)
2018-04-13
Pasirašyta sutartis su MOSTA dėl Tarptautinio bendradarbiavimo moksle
žemėlapio sukūrimo. Mokslo tarptautinį bendradarbiavimo žemėlapį sudarys
rekomendacijos dėl tarptautinio bendradarbiavimo krypčių, bendradarbiavimo
potencialo įsivertinimo metodika ir bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis
analizės interaktyvus įrankis. Numatoma projekto trukmė 60 mėn. (iki 2022 IV
ketv.).
Taip pat įkurtas liaison biuras mokslo ryšiams Briuselyje „LINO“, kuris veikia
nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis
bendradarbiaujama ne tik organizuojant renginius, susitikimus, ieškant
partnerių, bet ir siekiant pritraukti aukšto lygio mokslininkus ir tyrėjus iš
užsienio (paskelbtas kvietimas: http://www.lmt.lt/lt/mokslofinansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-426).

04-05.Kryptis-Tausaus ir konkurencingo
žemės bei maisto ūkio stiprinimas
04-05-01.Darbas-Ūkininkų derybinės
galios stiprinimas ir konkurencingumo
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didinimas
04-05-01-01. Finansinių paskatų ūkininkų
susijungimui sukūrimas

ŽŪM
(ŽŪM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Giedrė Kizevičienė (ŽŪM)
2018-03-13
Siekiant skatinti ūkininkų bendradarbiavimą, jų kooperuotos veiklos
konkurencingumą ir finansiškai remti kooperacijos plėtrą kaime žemės ūkio
ministro 2017-03-13 įsakymu Nr. 3D-168 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų
įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas
žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklės. Priemonė skirta gamintojų
grupių steigimuisi ir apima žemės ūkio veiklą nuo gamybos iki realizavimo.
Susijungę į gamintojų grupes (organizacijas) ūkininkai ir kiti gamintojai tampa
aktyvesni, labiau diegia inovacijas, sėkmingiau prisitaiko prie naujų
technologijų bei naujos besikeičiančios aplinkos, labiau tarpusavyje dalijasi
patirtimi, turi geresnes galimybes naudotis praktinėmis, mokslinėmis ir
techninėmis žiniomis. Šia veiklos sritimi prisidedama prie rinkos poreikius
atitinkančių ūkių stiprinimo, smulkių ūkių ekonominio gyvybingumo didinimo.
Kol kas galimybe gauti šią paramą nebuvo pasinaudota, nes 2017 m. gauta
paraiška, atlikus vertinimą, buvo atmesta. 2018 m. paraiškos bus renkamos
gegužės 1 d. – birželio 29 d.
Tikimasi, kad žemės ūkio veiklos subjektai pasinaudos sukurtomis finansinėmis
paskatomis ūkininkų susijungimui ir tai padės spręsti kooperatyvų stambėjimo

05.Prioritetas-Saugi valstybė
05-01.Kryptis-Gynybos sistemos
stiprinimas ir plėtra
05-01-01.Darbas-Gynybos srities
įsigijimų skaidrumo ir efektyvumo
didinimas
05-01-01-01. Krašto apsaugos sistemos
(KAS) įsigijimų ir aprūpinimo agentūros
įsteigimas

KAM
(KAM)

2018 m.
I ketv.
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Audronė Prokopienė (KAM)
2018-03-20
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Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2018-02-19 11:13:09
2018 m. sausio 1 d. savo veiklą pradėjo naujai įsteigta Gynybos resursų agentūra
prie KAM, atsakinga už KAS įsigijimų organizavimą ir valdymą, skaidrumo ir
kontrolės užtikrinimą.
05-01-06.Darbas-Žvalgybos ir
kontržvalgybos stiprinimas
05-01-06-06. Žvalgybos pareigūnų
KAM
motyvacijos didinimas peržiūrint ir
(KAM)
tobulinant jų tarnybinio atlyginimo sistemą

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Audronė Prokopienė (KAM)
2018-04-17
Parengti žvalgybos pareigūnų tarnybinio atlyginimo sistemą reglamentuojančių
įstatymų pakeitimo projektai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė
2018 m. sausio 17 d. Po svarstymo Seime 2018 m. balandžio 10 d. projektams
buvo pritarta, priėmimas Seimo posėdyje numatytas 2018 m. balandžio 19 d.
(Numatoma, kad norminių aktų pakeitimai įsigalios 2018 m. liepos 1 d.)

05-04.Kryptis-Viešojo saugumo
stiprinimas ir bausmių vykdymo
sistemos modernizavimas
05-04-02.Darbas-Bendrojo pagalbos
centro ir pagalbos tarnybų operatyvios
sąveikos teikiant skubią pagalbą
gyventojams užtikrinimas
Labai
svarbus

05-04-02-01. Bendrojo pagalbos centro ir
pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo
nustatymas

VRM
(LRVK, AM,
SAM, VRM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Darius Andriūnas (VRM)
2018-04-18
Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmo
teikiant skubią pagalbą gyventojams nustatymo projektas pateiktas Lietuvos
respublikos Vyriausybei VRM 2018-03-02 raštu Nr. 1D-1194.
LRV 2018 m. kovo 14 d. pasitarime pritarė Bendrojo pagalbos centro ir
pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo 1 alternatyvai – centralizuotam
pagalbos skambučių vienu skubios pagalbos numeriu 112 administravimui
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Požymis

Vyriausybės programos prioritetų, krypčių,
darbų ir veiksmų pavadinimai

Koordinatorius/ Įvykdymo data
vykdytojai
(metai, ketv.)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Bendrajame pagalbos centre ir autonominiam pagalbos tarnybų pajėgų
operatyviam valdymui.
05-05.Kryptis-Valstybės interesų
įgyvendinimo tarptautinėje
bendruomenėje užtikrinimas
05-05-02.Darbas-2016 m. liepos 8–9 d.
NATO valstybių ir vyriausybių vadovų
susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų
visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo
užtikrinimas
05-05-02-02. Pasiūlymų dėl NATO
vadovavimo struktūros peržiūros
parengimas ir siekimas juos įgyvendinti

KAM
(KAM, URM)

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Audronė Prokopienė (KAM)
2018-03-16
NATO šalių kariuomenių vadai ir gynybos ministrai pritarė atnaujintam
pasiūlymui dėl naujos NATO vadovavimo struktūros ir jos įgyvendinimo gairių.
Tačiau toliau bus svarstomos įgyvendinimo galimybės, tikslinamas personalo
skaičius ir geografinės vadaviečių steigimo vietos. Sprendimus tikimasi priimti
2018 m. vasario birželio mėn. NATO gynybos ministrų susitikime.
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VĖLUOJAMI VYKDYTI 2018 M. I KETV. VEIKSMAI
(pagal ministerijas)
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

Aplinkos ministerija
1.

01-05-01-01. Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo,
nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių,
paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upių ir ežerų
reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų
vandenį išdavimo reikalavimus, projekto parengimas ir
priėmimas

Vėluoja, nes užtruko Teisingumo ministerijos pastabų derinimas. Teisingumo
ministerija pateikė išvadą 2017-09-01 (40 pastabų), projektas darbo tvarka
derintas su Teisingumo ministerija, 2018-04-04 organizuoto pasitarimo metu
suderintos visos likusios pastabos.
Projektas 2018-04-20 pateiktas Vyriausybei, svarstymas Seime numatytas 2018
m. gegužės mėn.

2.

04-01-04-05. Atliekų darytojo atsakomybės už atliekų
galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų identifikavimo
tvarkos nustatymas – Atliekų tvarkymo įstatymo
pakeitimo įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų
parengimas ir priėmimas

Vėluoja, nes užtruko derinimas su Teisingumo ministerija ir LRVK. Įstatymo
projektas 2017-05-26 pateiktas derinti Teisingumo ministerijai, 2017-10-04
pateiktas LRVK. Vyriausybės 2018-02-12 sprendimu įstatymo projektas
sujungtas su 4.1.4.7 veiksme numatytu įstatymo projektu. Sujungtas įstatymo
pakeitimo projektas Vyriausybei pateiktas 2018-03-19. 2018-03-30 įstatymo
projektas grąžintas įvertinti LRVK Teisės grupės. Įstatymo projektas iki 201805-04 bus pateiktas Vyriausybei pakartotinai, svarstymas Seime numatytas 2018
m. gegužės mėn.

3.

04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų
teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms,
patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo
įstatymo projekto parengimas ir priėmimas

Vėluoja, nes užtruko derinimas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės
komisija (VKEKK), todėl derinti visuomenei pateikta tik 2018-03-05. 2018-0504 pataisytą pagal gautas pastabas įstatymo pakeitimo projektą numatyta aptarti
susitikime su VKEKK. Įstatymo pakeitimo projekto svarstymas Seime
numatytas 2018 m. birželį.
Tikėtina, kad gali užtrukti Įstatymo projekto pateikimas Seimui, nes gauta daug
reikšmingų pastabų, kurias reikės pakartotinai derinti su suinteresuotomis
institucijomis. Įstatymo projekto pateikimas Seimui gali nusikelti į rudens sesiją.
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Nr.
4.

Veiksmo pavadinimas
04-01-04-07. Atliekų nelaikymo atliekomis standartų
(kriterijų) ir jų panaudojimo pramonės įmonėse nuostatų
patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo
įstatymo projekto parengimas ir priėmimas

Vėlavimo priežastys
Vyriausybės 2018-02-12 sprendimu įstatymo projektas sujungtas su 4.1.4.5
veiksme numatytu įstatymo projektu. Sujungtas įstatymo pakeitimo projektas
Vyriausybei pateiktas 2018-03-19. 2018-03-30 įstatymo projektas grąžintas
įvertinti LRVK Teisės grupės. Įstatymo projektas iki 2018-05-04 bus pateiktas
Vyriausybei pakartotinai, svarstymas Seime numatytas 2018 m. gegužės mėn.
Įstatymo projektu perkeliamos ES teisės aktų nuostatos. Jos turi būti perkeltos
iki 2018-07-05. Jei užsitęstų projekto pateikimas Seimui, gali kilti rizika, kad
nebus laiku įgyvendintas ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę. Tikėtina,
kad projekto svarstymas gali užsitęsti Seime dėl išaugusios projekto apimties,
sudėtingumo ir aktualumo visuomenei.

5.

04-01-04-08. Gaminių, pakuočių ir atliekų vieningos
apskaitos informacinės sistemos įdiegimas

Vėluojama, nes diegiami papildomi funkcionalumai iki 2018 m. II ketv. GPAIS
įgyvendinimui ir apskaitos reglamentavimui būtini teisės aktai priimti
nustatytais teisės aktų priėmimo terminais, poįstatyminiai teisės aktai priimti iki
2017 m. spalio 1 d., likus trims mėnesiams iki GPAIS paleidimo į gamybinę
aplinką.
Nuo 2018-01-02 pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinė sistema (GPAIS). Atliekų eksporto/importo vežimo dokumentų
pildymo GPAIS funkcionalumais atliekų tvarkytojai galės naudotis š. m. birželio
mėn. 2018-04-25 sukurta gamintojų ir importuotojų apskaitos integracija, kuri
leis gamintojams ir importuotojams automatiniu būdu pateikti gaminių ir
pakuočių apskaitos duomenis į GPAIS. Gamintojai ir importuotojai nuo gegužės
mėnesio gali pradėti kurti integracijas tarp savo verslo valdymo sistemų ir
GPAIS.
Kad verslo subjektams būtų lengviau prisitaikyti prie GPAIS, taikomas pusės
metų (iki 2018-06-30) pereinamasis laikotarpis duomenims suvesti į GPAIS.

Finansų ministerija
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

6.

04-02-11-04. Nacionalinės skatinamojo finansavimo
institucijos (NSFĮ) paskyrimas arba įsteigimas

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas 2018-03-12 pakartotinai pateiktas
LRV. 2018-03-21 LR Vyriausybės posėdyje pritarta projekto pateikimui LR
Seimui. 2018-03-29 projektas užregistruotas Seime.

7.

04-03-01-07. Proporcingų sankcijų už mokesčių įstatymų Projektai parengti. Finansų ministerija 2018 m. kovo 30 d. Vyriausybės
pažeidimus nustatymas
strateginių projektų portfelio komisijai pateikė pasiūlymus dėl mokesčių ir
šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos.
Krašto apsaugos ministerija

8.

05-02-01-03. Nacionalinės kibernetinio saugumo
strategijos parengimas

Vėluoja, nes kilo kliūčių bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. 2017 m.
liepos 12 d. Kibernetinio saugumo tarybos posėdyje pristatyta Nacionalinės
kibernetinio saugumo strategijos (toliau – strategija) vizija, tikslai ir jos
prioritetinės kryptys. Nutarta sudaryti ekspertinę darbo grupę strategijai
parengti. 2017 m. lapkričio mėn. pradžioje institucijoms/organizacijoms darbo
tvarka buvo išsiųsti klausimai dėl kiekvienos iš numatytų Strategijos veiksmų
sričių. Ne visi paskirti atstovai bendradarbiavo su KAM, ir Strategijos projekto
parengimas užtruko siekiant išsamiai išanalizuoti atitinkamos Strategijos srities
problematiką, užsienio šalių praktiką, rekomenduojamus veiksmus.
Parengtas strategijos projektas pateiktas visuomenei derinti, jį planuojama
pateikti LR Vyriausybei gegužės mėn.

Kultūros ministerija
9.

02-01-04-03. Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių
Įvyko 4 darbo grupės posėdžiai, kuriose aptarta tikslinės grupės imtis, surinkta
piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, statistinė informacija, užsienio šalių patirtis, suformuotos penkios galimos
išbandymas ir įgyvendinimas
alternatyvos. Jos bus svarstomos tolesnėse darbo grupės diskusijose dėl
optimaliausios alternatyvos siūlymo.
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

10. 02-03-06-02. Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir
patvirtinimas

Vėluojama atlikti parengiamuosius strategijos rengimo darbus. Rengiama
galimybių studija, balandžio pabaigoje paslaugų teikėjas pristatys pirmąją
tarpinę ataskaitą.

11. 02-03-08-07. Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų,
savivaldybių bibliotekų paslaugų integravimo modelio
sukūrimas

Vėluojama laiku organizuoti darbo grupės posėdžius. 2017 m. spalio 20 d.
bendru ŠMM ir KM ministrų įsakymu Nr. ĮV-1021/V-808 sudaryta
tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai pavesta parengti mokyklų bibliotekų plėtros
gairių projektą. Darbo grupės posėdis įvyko 2018 m. kovo 8 d., kitas posėdis
numatytas balandžio mėn.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
12. 01-02-02-02. Įvaikinimo tvarkos patobulinimas,
sutrumpinant ir supaprastinant įvaikinimo procedūras

Šiuo metu LRV nutarimo projektas parengtas ir bus teikiamas derinimui
institucijoms.

13. 01-02-04-02. Nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos
užtikrinimas ir pagalbos suteikimas, paimant vaiką iš
nesaugios aplinkos (vaiko teisių apsaugos skyrių
budėjimo darbo laiko pailginimas ir suvienodinimas
visose savivaldybėse, nenutrūkstamos pagalbos visą parą
užtikrinimas)

Įvykdyta iš dalies. Ministerija, siekdama užtikrinti savivaldos savarankiškumą
vykdant Vaiko teisių funkciją ir atsižvelgdama į savivaldybių teritorijas, dirbantį
VTAS darbuotojų skaičių, vaikų skaičių savivaldybių teritorijose paskaičiavo
papildomų lėšų poreikį. Savivaldybių nurodytas lėšų poreikis yra 5,03 mln. eurų,
327 pareigybių steigimui savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose.
Pažymėtina, kad 10 savivaldybių organizavo ir rado galimybių finansuoti VTAS
budėjimus iš savivaldybių biudžetų.
Veiksmo įgyvendinimo terminas (2018 m. I ketv.) buvo siejamas su planuojamu
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-234 pakeitimo įstatymo
įsigaliojimu nuo 2018-01-01. Tačiau Seimui 2017-09-28 nustačius minėto
įstatymo įsigaliojimą nuo 2018-07-01, nepertraukiamas vaiko teisių apsaugos
užtikrinimas galimas tik nuo 2018-07-01.

14. 01-02-04-04. Vaiko teisių apsaugos skyrių
centralizavimas, optimizuojant jų veiklą

Įvykdyta iš dalies. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
SADM, kaip centrinė vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo institucija valstybėje,
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys
iki 2018 m. birželio 30 d. turi atlikti vaikų teisių apsaugos skyrių veiklos
valdymo centralizavimą ir jų veikos optimizavimą, vadovaujantis aukščiau
nurodyto naujojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis. Todėl ši
priemonė 2018 m. I ketv. įvykdyta iš dalies, tačiau visiškas jos įgyvendinimas
įmanomas tik nuo 2018-07-01.

15. 01-02-06-01. Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo
kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų
parengimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Smurto artimoje aplinkoje
atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų projektą,
kuris baigiamas derinti su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir ekspertais,
kurie rekomendacijų projektui teikė pastabas ir pasiūlymus.
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir rekomendacijos dėl veiksmų,
įtarus smurtą bus paskelbti 2018 m. gegužės mėn.

16. 01-02-07-01. Mobilių reagavimo į smurto artimoje
aplinkoje atvejus grupių įsteigimas, įtraukiant medikus,
policijos pareigūnus, socialinius darbuotojus, vaikų teisių
apsaugos skyrių specialistus

Šiuo metu yra rengiamas Mobiliosios komandos darbo organizavimo dokumentų
ir specialistų mokymų programos projektai bei gegužės – birželio mėnesiais
numatomi mokymai.
Veiksmo įgyvendinimo terminas (2018 m. I ketv.) buvo siejamas su planuojamu
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-234 pakeitimo įstatymo
įsigaliojimu nuo 2018-01-01. Tačiau Seimui 2017-09-28 nustačius minėto
įstatymo įsigaliojimą nuo 2018-07-01, nepertraukiamas vaiko teisių apsaugos
užtikrinimas galimas tik nuo 2018-07-01.

Sveikatos apsaugos ministerija
17. 01-04-03-01. Pagalbos teikimo su savižudybės rizika
susijusiems asmenims gairių, skirtų tarpinstituciniam
bendradarbiavimui stiprinti, pagalbai organizuoti ir
informacijai perduoti, parengimas

Parengtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas.

Švietimo ir mokslo ministerija
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Nr.

Veiksmo pavadinimas

18. 02-02-05-07. Valstybinės neformaliuoju ir savaiminiu
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas

Vėlavimo priežastys
Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (įvykę 6 susitikimai) klausimams dėl
asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos ir dėl reikalavimų akredituotoms
kompetencijų vertinimo institucijoms spręsti. Svarstomas modelis.

19. 02-03-05-05. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą
Patvirtintas Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017 m. rugsėjo 14 d. ĮSAK
vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Nr. V-683) įtvirtina profesinio augimo sąvoką, numato pedagogo karjeros raidos
Geros mokyklos koncepcijos nuostatas
kelius ir kompetencijų tobulinimo programų tiekėjus.
Nuosekliai atnaujinami teisės aktai: parengtas siūlymas Švietimo įstatymo
keitimui, parengtas ir pateiktas diskusijai Pedagogų rengimo reglamento
projektas, rengiamas Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų naujas
projektas.
20. 02-03-05-07. Švietimo valdymo informacinės sistemos
atnaujinimas žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti,
sukuriant švietimo ir kitų nacionalinių registrų sąsajas

Patvirtinti Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai (LRV 2016 m.
lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1152). Sistemos kūrimui skirtas ESF finansavimas
(2017 liepos 10 d. ŠMM įsakymas Nr.V-558). Šiuo metu patvirtinta sistemos
specifikacija (2017 10 16 Nr. VI-1), atliktas programinės įrangos kūrimo
paslaugų viešasis konkursas ir 2017 gruodžio 18 d. pasirašyta sutartis su UAB
"S2P".
Visus darbus pagal sutartį planuojama užbaigti iki 2018 gruodžio 1 d.
Derinamos sutartys su išoriniais duomenų teikėjais.

Ūkio ministerija
21. 04-01-01-04. Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI
programų peržiūra ir vienos MTI srities plėtros
programos bei jos įgyvendinimo plano parengimas

2018 m sausio mėn. Ilgalaikės MTI plėtros programos (su ŪM ir ŠMM
priemonėmis) projektas parengtas. 2018-03-29 projektas derinamas su LRVK
teisininkais. Artimiausiu metu bus teikiamas derinti ministerijoms.
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Veiksmo pavadinimas

Vėlavimo priežastys

22. 04-01-02-03. Nuolat veikiančios inovacinių čekių
programos, skatinančios įmones aktyviau vykdyti
inovacinę veiklą bei pasinaudoti mokslo ir verslo
bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, sukūrimas

Parengtas ir su FM suderintas naujos „Inočekiai“ priemonės įgyvendinimo
planas, pagrindimas ir stebėsenos rodikliai. Ūkio ministerija parengė priemonės
projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektą. 2018 m. kovo 7 d. PFSA
projektas išsiųstas oficialiam derinimui ŠMM, MITA ir Konkurencijos tarybai,
paskelbtas viešam aptarimui. Gautos socialinių-ekonominių partnerių pastabos.
PFSA projektas pateiktas derinti ŪM teisininkams. Kvietimą planuojama skelbti
2018 m. balandžio mėn. pabaigoje.

23. 04-01-03-03. Iniciatyvos, užtikrinančios verslo MTEPI
projektų, gavusių gerą įvertinimą tarptautinių programų
konkursuose, dalyvavimą nacionaliniuose MTEPI
konkursuose be pakartotinio ekspertų vertinimo,
įgyvendinimas

Parengtas ir su FM suderintas naujos „Inočekiai“ priemonės įgyvendinimo
planas, pagrindimas ir stebėsenos rodikliai. Ūkio ministerija parengė priemonės
projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektą. 2018 m. kovo 7 d. PFSA
projektas išsiųstas oficialiam derinimui ŠMM, MITA ir Konkurencijos tarybai,
paskelbtas viešam aptarimui. Gautos socialinių-ekonominių partnerių pastabos.
PFSA projektas pateiktas derinti ŪM teisininkams. Kvietimą planuojama skelbti
2018 m. balandžio mėn. pabaigoje.

24. 04-01-08-03. Paskatų įmonėms investuoti į procesų
skaitmenizavimą sukūrimas

Vėluojama organizuoti teminių darbo grupių susitikimus. Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-510 „Dėl Nacionalinės
pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės
sudarymo“ patvirtinta „Pramonė 4.0“ koordinacinė grupė ir jos sudėtis.
Paskatos skaitmenizacijai bus kuriamos vykdant veiklą teminėms darbo
grupėms. Planuojama, kad teminės darbo grupės savo veiklą pradės 2018 m. I
ketvirtyje.

25. 04-02-06-01. Žemėtvarkos procedūrų LEZ efektyvinimas
siekiant sudaryti sąlygas LEZ operatoriams paprastai ir
greitai įtraukti naujas teritorijas ir pašalinti
nekonkurencingas teritorijas iš LEZ

Vėluojama laiku parengti analizę ir pateikti pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 18 d.
atliktas viešasis pirkimas „Dėl pasiūlymų siekiant LEZ teritorijas pritaikyti
planuojamai vykdyti veiklai“. Pagal pateiktus pasiūlymus rengiami teisės aktų
pakeitimo projektai, kuriuos planuojama teikti derinti institucijoms 2018 m.
gegužės mėn. pradžioje.
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26. 04-02-06-02. Sąlygų investuotojams išsipirkti žemę LEZ
sudarymas

Atliekama teisės aktų, reglamentuojančių laisvųjų ekonominių zonų veiklą,
žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius, analizė.
Žemės ūkio ministerija informavo, kad šiuo metu pagal galiojantį teisinį
reguliavimą (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str. 5 dalis, Vyriausybės
199 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260) asmenims, investavusiems ir įsigijusiems
nuosavybės teisę į LEZ teritorijoje vystomai veiklai reikalingus statinius, yra
galimybė įsigyti nuosavybėn šiems statiniams eksploatuoti reikalingus
valstybinės žemės sklypus.

27. 04-02-06-03. Paramos priemonių LEZ ir pramonės parkų
inžinerinei infrastruktūrai (keliams ir vandens, nuotekų
bei kitiems inžineriniams tinklams) įrengti sukūrimas,
konsoliduojant finansinius išteklius

Aplinkos ministerija informavo, kad LEZ ir pramonės parkai nenumatyti kaip
projektų vykdytojai ir jiems vystytis atskiros priemonės nėra patvirtintos. Ūkio
ministerija 2017 m. liepos 21 d. Ūkio ministro įsakymu patvirtino
Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo
valstybės lėšomis aprašą ir numatė priemonę šiam tikslui.
Atlikta analizė, kuria siekiama sukurti paramos priemonę – konsoliduotą
finansavimo modelį, kuris būtų skirtas bendrajai inžinerinei infrastruktūrai LEZ
ir pramonės parkų teritorijose įrengti. Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus
ir gautus pasiūlymus, planuojama parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

28. 04-02-06-05. Teritorijų planavimo procedūrų LEZ
teritorijose pagreitinimas

Vėluojama laiku parengti analizę ir pateikti pasiūlymus. Aplinkos ministerija
informavo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą detaliųjų planų sprendinių
keitimas ar įgyvendinimas teisės aktuose nustatytais atvejais atliekamas rengiant
žemėtvarkos projektus. Yra rengiami Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, kurie pagreitins teritorijų
planavimo procedūras LEZ teritorijose.
2017 m. rugsėjo 18 d. atliktas viešasis pirkimas „Dėl pasiūlymų siekiant LEZ
teritorijas pritaikyti planuojamai vykdyti veiklai“. Pagal pateiktus pasiūlymus
rengiami teisės aktų pakeitimo projektai.
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29. 04-02-07-03. Stambių didelės pridėtinės vertės gamybos
investicijų projektų pritraukimo specialaus reguliavimo
numatymas siekiant mažinti jiems tenkančią
administracinę naštą, būtinų procesų kiekį ir trukmę,
sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą

Vėlavimo priežastys
Atlikta teisinės aplinkos analizė dėl stambių didelės pridėtinės vertės gamybos
investicijų projektų pritraukimo, kuri padės identifikuoti galimas priemones.
Pasiūlymai pristatyti suinteresuotoms institucijoms, 2018-04-09 išsiųstas derinti
LRV pasitarimo protokolo dėl šių pasiūlymų įgyvendinimo projektas.

Vyriausybės kanceliarija
30. 03-01-07-01. Geresnio reguliavimo priemonių (poveikio
vertinimas, administracinės naštos mažinimas, teisinio
reguliavimo stebėsena, viešosios konsultacijos, kt.)
taikymo teisėkūros procese peržiūra, tarpusavio sąsajų ir
veiksmingumo sustiprinimas

Formuluojamos analizės išvados ir pasiūlymai. Balandžio mėn. analizės išvadas
pristatomos strateginių projektų portfelio projekto „Teisėkūros procesų
tobulinimas“ savininkui – Vyriausybės vicekancleriui A. Mačiuliui.

31. 04-01-07-02. Mokslo ir studijų institucijų ir verslo
įmonių tarptautiškumo MTI srityje skatinimo ir
stebėsenos tvarkos parengimas (įskaitant tarptautinio
bendradarbiavimo MTI srityje žemėlapio sukūrimą)

Pasirašyta Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimo projekto
finansavimo sutartis, jos pagrindu inicijuotas palyginamasis MTEPI veiklos
ekspertinis vertinimas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

32. 05-04-04-03. Institucijų, dalyvaujančių krizių
prevencijos ir valdymo veikloje, funkcijų perskirstymas
pagal patvirtintą modelį

Sudarytas institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje,
kontaktinių asmenų sąrašas, atliekantis neformalaus išplėstinio GVKPB
funkcijas. Vidinės veiklos tvarka dar nėra patvirtinta, planuojama šį formatą
įteisinti atlikus įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimus, kuriais bus įteisintas
integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelis.
Vyksta neformalus įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimo projektų derinimas.

33. 05-04-04-04. Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos
sistemos sukūrimas

Parengtas perspėjimo problemų ir indikatorių projektas, kuris buvo teikiamas
institucijų komentarams ir papildymams. Šiuo metu institucijos siunčia savo
indėlius, su jomis vyksta neformalus derinimasis dėl projekto papildymo.
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