Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 10 d. pasitarimo
sprendimo (protokolo Nr. 28, 1 klausimas)
1 priedas
COVID-19 VALDYMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė COVID-19 valdymo
strategijai (toliau – Strategija), kurios tikslas – tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą
trumpuoju laikotarpiu ir tinkamai pasirengti naujoms galimoms viruso bangoms ateityje, kad
būtų sumažintas jų neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, šalies ekonomikai, socialiniam
ir kultūriniam gyvenimui. Siekiant sumažinti pandemijos sukeltos epidemiologinės krizės
neigiamus padarinius, Vyriausybė skubiai sprendė verslo finansinio likvidumo ir socialinių
iššūkių klausimus, tačiau įvertino ir sisteminių pokyčių poreikį. Sistemiškai ir kompleksiškai
Strategija įgyvendinama pagal šiuos planus:





COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių
planas);
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių planą;
Ateities ekonomikos DNR planą;
COVID-19 valdymo strategijos komunikacijos planą.

Priemonių plano paskirtis – numatyti ir sujungti į vieną visumą priemones, kurios sumažintų
epidemiologinės krizės sukeltus padarinius šalyje ir užtikrintų tinkamą pasirengimą naujoms
galimoms viruso bangoms ateityje bei prisitaikymą prie jų. Priemonių plane numatomos
priemonės ir konkretūs veiksmai kiekvienai iš Strategijoje nustatytų prioritetinių krypčių
įgyvendinti, apibrėžiami siekiami priemonių įgyvendinimo rezultatai. Kiekvienam veiksmui
nustatomas įgyvendinimo terminas ir paskiriamos atsakingos institucijos bei asmenys.
Priemonių plano įgyvendinimą koordinuos Vyriausybė, įgyvendinimo stebėseną vykdys
Vyriausybės kanceliarija. Stebėsena bus vykdoma kas mėnesį, atsakingoms institucijoms
pateikiant Vyriausybės kanceliarijai aktualią informaciją, susijusią su priemonių vykdymu
(netaikoma 4.1 ir 4.2 priemonėms). Kaip ir pati Strategija, Priemonių planas rengiamas kaip
dinamiškas, nuolat peržiūrimas, atnaujinamas ir pildomas dokumentas. Nustatomi šie
pagrindiniai Priemonių plano rodikliai, kuriems atitinkamai pasikeitus turėtų būti įvertinta
COVID-19 ligos plitimo rizika šalyje ir poreikis nustatyti atitinkamus režimus:
1) suminis sergamumo COVID-19 liga rodiklis per paskutines 14 dienų nedidėja daugiau
nei 20 proc.;
2) vidutiniškai per savaitę teigiamų naujų nustatytų atvejų dalis neviršija 0,5 proc.,
palyginti su visais atliktais tyrimais;
3) ne mažiau nei 90 proc. per savaitę nustatytų naujų atvejų susiję su lokalizuotais ir
valdomais ligos protrūkiais;
4) profilaktinių (prevencinių) tyrimų dalis sudaro ne mažiau nei 50 proc., palyginti su
visais atliktais tyrimais;
5) asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia ne mažiau nei 80 proc. planinių sveikatos
priežiūros paslaugų;
6) nustatytų mirčių nuo viruso skaičius 100 tūkst. gyventojų neviršija vidurkio Europos
Sąjungos (ES) / Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Jungtinėje Karalystėje.
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Nr.

Priemonė

Veiksmas

Įgyvendinimo
terminas

1.

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Veiksmingo viruso valdymo mechanizmo sukūrimas

1.1.

Veiksmingas
užsikrėtimo virusu
atvejų nustatymas
testuojant

1.2.

Atsakinga institucija

Koordinatorė:
Sveikatos apsaugos
ministerija

1.1.1. Parengti COVID-19 ligai nustatyti tyrimų ėminių paėmimo ir
paskirstymo tarp laboratorijų algoritmą, užtikrinant, kad
tyrimai būtų atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo ėminio
paėmimo

2020-06-30

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

1.1.2. Parengti algoritmą nustatyti, kaip, keičiantis epidemiologinei
situacijai, turi būti operatyviai keičiamos prevencinio
testavimo apimtys (įskaitant tikslinį ir atsitiktinį testavimą), ir
užtikrinti reikiamas testavimo apimtis

2020-06-30

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė),
savivaldybės

1.1.3. Atsižvelgiant į riziką susirgti patiriančių asmenų grupes, taip
pat strategines valstybines funkcijas vykdančių asmenų
grupes, peržiūrėti ir nustatyti sąrašą asmenų grupių
prevenciniam profilaktiniam testavimui atlikti

2020-06-15

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

1.1.4. Parengti seroepidemiologinių tyrimų COVID-19 ligai
nustatyti atlikimo tvarką
1.1.5. Taikyti pažangias, mokslo įrodymais grįstas įteisintas
testavimo metodikas ir technologijas COVID-19 ligai
diagnozuoti ir gyventojų kolektyviniam imunitetui įvertinti

2020-06-15

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

nuolat

Siekiami rezultatai:
Per parą 100 tūkst. gyventojų atliekama ne mažiau kaip 100 laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai nustatyti
Riziką susirgti
1.2.1. Atnaujinti rekomendacijas riziką susirgti sunkia liga
2020-06-15
sunkia liga
patiriantiems asmenims, kaip jie gali save saugoti, grįžę į
patiriančių asmenų
aktyvų socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)
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saugojimas

1.2.2. Parengti detalų riziką susirgti sunkia liga patiriančių asmenų
grupių aprašymą, nurodyti jame priskyrimo šioms grupėms
kriterijus
1.2.3. Parengti rekomendacijas darbdaviams, kokios galimos darbo
organizavimo priemonės saugoti riziką susirgti patiriančius
asmenis darbo metu ir
imtis lyderystės ir inicijuoti bendras iniciatyvas su darbuotojų
ir darbdavių organizacijomis, siekiant sumažinti riziką susirgti
sunkia liga patiriančių asmenų rizikingų socialinių kontaktų
skaičių veiklos organizacinėmis priemonėmis

2020-06-15

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

2020-06-20

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė), SADM

1.2.4. Sustiprinti socialinės globos ir slaugos įstaigų licencijuojamos
veiklos priežiūrą ir kontrolę, pakeisti reikiamus teisės aktus

2020-07-01

1.2.5. Nustatyti rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemonių
(AAP) normas ir AAP būtino sukaupti rezervo dydį ilgalaikę
socialinę globą teikiančioms įstaigoms
1.2.6. Sudaryti papildomas teisines prielaidas įtvirtinti, kad AAP
užtikrinimu ir suteikimu riziką patiriantiems asmenims,
darbuotojams ir AAP rezervo kaupimu rūpinasi įstaigų
(įskaitant ilgalaikę socialinę globą teikiančias įstaigas)
steigėjai
1.2.7. Parengti rekomendacijas viešojo sektoriaus organizacijoms,
kaip organizacinėmis priemonėmis sumažinti nebūtinus
socialinius kontaktus, teikiant viešąsias ir administracines

2020-06-25

nuolat

2020-06-30

2020-07-15

SADM (atsakingas asmuo –
E. Radišauskienė), EIM,
SAM, savivaldybės, kitos
institucijos pagal
kompetenciją, SADM (VDI)
SADM (už socialinės
globos įstaigas atsakingas
asmuo – V. Augienė), SAM
(už slaugos įstaigas
atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė), SADM
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė), SADM,
savivaldybės, kitos
institucijos pagal
kompetenciją
VRM (atsakingas asmuo –
B. Maliušicka-Stankevič),
SAM, LSA, savivaldybės,
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paslaugas, ir
pagal parengtas rekomendacijas įgyvendinti organizacines
priemones

1.3.

Siekiami rezultatai:
Nėra COVID-19 ligos protrūkių socialinės globos namuose ir slaugos ligoninėse
Nėra COVID-19 ligos protrūkių darbovietėse
Epidemiologinės
1.3.1. Peržiūrėti ir pakeisti reikiamus teisės aktus ir veiklos
kontrolės sistemos
rekomendacijas dėl infekcijų valdymo asmens sveikatos
stiprinimas
priežiūros įstaigose
1.3.2. Parengti algoritmą COVID-19 ligos protrūkiams lokalizuoti

1.3.3. Sinchronizuoti informacijos ir duomenų šaltinius, būtinus
veiksmingai ir operatyviai epidemiologinei kontrolei atlikti
1.3.4. Parengti infekcinių ligų prevencijos priežiūros ir kontrolės
vykdymo tvarką organizacijose ir sąrašą organizacijų, kuriose
turi būti taikoma griežtesnė infekcinių ligų prevencija ir
kontrolė
1.3.5. Įvertinti atvejams išaiškinti ir kontaktiniams asmenims stebėti
galimų naudoti elektroninių priemonių alternatyvas
1.3.6. Parengti savivaldos ir valstybės institucijų veiksmų
koordinavimo(-si) algoritmą

kitos institucijos pagal
kompetenciją
2020-09-01

institucijos, teikiančios
asmenims viešąsias ir
administracines paslaugas
(atsakingas asmuo – įstaigos
vadovas)

2020-07-01

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

2020-07-01

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė),
savivaldybės, VRM
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

2020-09-01
2020-08-01

2020-06-15
2020-08-01

SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), savivaldybės,
VRM, kitos institucijos

5

1.3.7. Organizuoti mokymus darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms
grupėms dėl infekcinių ligų kontrolės įgyvendinimo
organizacijose
1.3.8. Užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistų
komunikavimui tarpusavyje ir su kitomis pagalbos tarnybomis
būtų naudojamas Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos
tarnybų skaitmeninis mobilusis radijo ryšys (kritinio ryšio
tinklas)
1.3.9. Įsteigti tarpdalykinę infekcinių ligų modeliavimo ir
prognozavimo ir grėsmių sveikatai valdymo srityje grupę

1.4.

nuolat

pagal kompetenciją
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

nuolat

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), VRM (IRD)

2020-09-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), ŠMSM

Siekiami rezultatai:
Nėra antrinių protrūkių per 14 d. nuo paskutinio COVID-19 ligos nustatyto atvejo
COVID-19 ligos protrūkis tęsiasi ne ilgiau kaip 28 d.
COVID-19 ligos atvejai pradedami tirti ir valdyti per 12 val.
Protrūkiai (išskyrus šeiminius) stebimi, informacija teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai kas 24 val.
Į šalį atvykusių
1.4.1. Atnaujinti savivaldybių ekstremalių situacijų planus,
2020-09-01
asmenų kontaktų ir
atsižvelgiant į pirmosios COVID-19 ligos plitimo šalyje
atvežtinių
bangos patirtį
COVID-19 ligos
1.4.2. Užtikrinti, kad visose savivaldybėse būtų numatytos patalpos,
2020-09-01
atvejų valdymas ir
kuriose prireikus turėtų būti karantinuojami į šalį atvykę
kontrolė
asmenys ir (ar) grįžę gyventojai
1.4.3. Parengti ekipažų ir įgulų narių elgsenos modelį (algoritmą),
2020-07-01
siekiant išvengti infekcijos platinimo, tokiems asmenims
atvykstant į šalį
1.4.4. Skatinti informacijos mainus tarp ES valstybių narių, siekiant
nuolat
stebėti ir analizuoti atvežtinių atvejų statistiką ir užtikrinti
galimybes keistis duomenimis su kitomis ES valstybėmis

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), savivaldybės,
VRM
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), savivaldybės
SM (atsakingas asmuo –
J. Narkevič), SAM
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), URM
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narėmis, jeigu sergantis asmuo kerta valstybės sieną

1.5.

1.6.

Siekiami rezultatai:
Įvežtiniai atvejai valdomi tinkamai ir nesukelia COVID-19 ligos protrūkių
Veiksmingo
1.5.1. Parengti komunikacijos tarp nacionalinių, regioninių ir
bendradarbiavimo su
savivaldos institucijų ir įstaigų taisykles, siekiant užtikrinti
savivalda
nepertraukiamą 24 val. dialogą epidemiologinės krizės atveju
mechanizmo
1.5.2. Išplėtoti savivaldybių bendradarbiavimą savitarpio pagalbos
sukūrimas ir
tikslais regioniniu lygmeniu epidemiologinės krizės atveju
gerosios praktikos
sklaidos stiprinimas 1.5.3. Pateikti savivaldybėms metodines rekomendacijas peržiūrėti
savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centrų
kompetenciją, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos valdymo
poreikius
1.5.4. Pasiūlyti savivaldybėms informacines priemones ir kanalus jų
taikomos gerosios praktikos sklaidai tarpusavyje, valdant
COVID-19 ligos plitimą
1.5.5. Parengti COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo veiksmų
suvestinę
Siekiami rezultatai:
Savivaldybės yra informuotos ir žino apie savo atsakomybes epidemiologinės krizės atveju
Priimant ir įgyvendinant sprendimus remiamasi gerąja praktika
Centralizuoto
duomenų valdymo,
pateikimo ir
analitikos sistemos
užtikrinimas

1.6.1. Integruoti reikiamus duomenis kaupiančias informacines
sistemas į centralizuoto duomenų valdymo, pateikimo ir
analitikos sistemą ir
užtikrinti tikslių ir išsamių duomenų pateikimą į centralizuoto
duomenų valdymo, pateikimo ir analitikos sistemą laiku

2020-08-01

2020-09-01

2020-08-01

2020-07-01

2020-08-01

2020-08-01

nuolat

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), VRM,
savivaldybės
VRM (atsakingas asmuo –
T. Tamulevičius), SAM,
savivaldybės
VRM (atsakingas asmuo –
Č. Mulma), savivaldybės,
SAM
VRM (atsakingas asmuo –
B. Maliušicka-Stankevič),
savivaldybės, SAM
LRVK (atsakingas asmuo –
O. Mašalė)

Lietuvos statistikos
departamentas (atsakingas
asmuo – J. Petrauskienė),
EIMIN
institucijos pagal
kompetenciją (atsakingas
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asmuo – įstaigos vadovas)

1.7.

1.6.2. Sukurti duomenų analitikams reikiamus įrankius

2020-09-01

1.6.3. Apmokyti sistemos naudotojus

2020-10-01

Siekiami rezultatai:
Priimami duomenimis grįsti sprendimai
Operatyvios,
1.7.1. Įgyvendinti COVID-19 valdymo strategijos komunikacijos
išsamios ir patikimos
planą, kuriam pritarta Vyriausybės COVID-19 sukeltos
informacijos
situacijos valdymo komiteto 2020 m. gegužės 18 d. posėdyje
visuomenei teikimas
ir visuomenės
1.7.2. Vykdyti reguliarias visuomenės apklausas
įtraukties didinimas
1.7.3. Reglamentuoti bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiais
mobiliojo ryšio operatoriais, kad užsienyje esantys jų
abonentai būtų laiku informuoti apie bręstančią krizę ir
grįžimo į Lietuvą sąlygas
1.7.4. Įsigyti skambučių centro paslaugą, krizės atveju pajėgią
atsakyti iki 1,5 tūkst. paklausimų per parą grįžimo į Lietuvą ir
konsulinės pagalbos klausimais

nuolat

nuolat

Lietuvos statistikos
departamentas (atsakingas
asmuo – J. Petrauskienė),
LRVK, EIM, STRATA
Lietuvos statistikos
departamentas (atsakingas
asmuo – J. Petrauskienė)

LRVK (atsakingas asmuo –
G. Surplys), visos
institucijos pagal
kompetenciją
LRVK (atsakingas asmuo –
R. Surovec)

2020-09-01

URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius)

2020-09-01

URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius)

Siekiami rezultatai:
Nemažėja Lietuvos gyventojų, teigiamai vertinančių Vyriausybės veiksmus valdant COVID-19 krizę, dalis
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1.8.

1.9.

Nemažėja Lietuvos gyventojų, teigiamai vertinančių komunikaciją apie COVID-19, dalis
Teigiami atsiliepimai apie COVID-19 suvaldymą Lietuvoje užsienio institucijų ataskaitose ir pranešimuose bei pripažintų ekspertų
vertinimuose
Žmogiškųjų išteklių, 1.8.1. Nustatyti žmogiškųjų išteklių kompetencijų strateginėms
2020-06-30
LRVK (atsakingas asmuo –
būtinų strateginėms
pozicijoms epidemiologinės krizės metu poreikį
O. Mašalė), VRM, VTD
pozicijoms
prie VRM
epidemiologinės
1.8.2. Suformuoti žmogiškųjų išteklių epidemiologinės krizės metu
2020-08-01
VRM (atsakingas asmuo –
krizės metu,
rezervą, pasitelkiant mokslo, nevyriausybinių organizacijų,
B. Maliušicka-Stankevič),
užtikrinimas
verslo ir valstybės tarnybos specialistus
LRVK, VTD prie VRM
1.8.3. Sukurti asmenų, turinčių reikiamų kompetencijų veikti
2020-08-01
VRM (atsakingas asmuo –
epidemiologinės krizės metu, įveiklinimo mechanizmą
B. Maliušicka-Stankevič),
LRVK, VTD prie VRM
1.8.4. Parengti žmogiškųjų išteklių epidemiologinės krizės atvejams
2020-09-01
VRM (atsakingas asmuo –
rezervo specialistų būtinų kompetencijų lavinimo planą ir
B. Maliušicka-Stankevič),
vykdyti reguliarų kompetencijų tobulinimą
nuolat
VTD prie VRM
Siekiami rezultatai:
Suformuotas žmogiškųjų išteklių krizės metu rezervas
Užtikrintas operatyvus strateginių pozicijų užpildymas krizės metu
Teisinių ir
1.9.1. Peržiūrėti galiojančio teisinio reguliavimo nuostatų, susijusių
2020-09-01
Institucijos pagal
organizacinių
su epidemiologinės krizės valdymu, tinkamumą, aiškumą
kompetenciją (atsakingas
prielaidų
ir (ar) išsamumą, parengti jų pakeitimų projektus ir pateikti
asmuo – įstaigos vadovas),
veiksmingai valdyti
priimančiam subjektui
savivaldybės
viruso plitimą
1.9.2. Nustatyti optimalų epidemiologinės krizės metu nacionaliniu
2020-08-01
SAM (atsakingas asmuo –
užtikrinimas
lygmeniu sprendimus priimančių ir patariamųjų organų
A. Veryga), LRVK,
modelį
institucijos pagal
kompetenciją
Siekiami rezultatai:
Teisinio reguliavimo nuostatos yra aktualios, aiškios, nedviprasmiškos ir užtikrinančios sklandų valdymą krizės metu
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2.

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Sveikatos sistemos pasirengimo užtikrinimas ir visuomenės
fizinės ir psichologinės (emocinės) sveikatos stiprinimas

2.1.

Sveikatos sistemos
aprūpinimas
reikiama medicinos
įranga bei
priemonėmis ir AAP

2.2.

Koordinatorė:
Sveikatos apsaugos
ministerija

2.1.1. Nustatyti AAP ir medicinos įrangos bei priemonių, vaistų
normas ir jų koeficientus skirtingiems COVID-19 ligos
vystymosi scenarijams, įskaitant skirtingas asmens sveikatos
priežiūros įstaigas pagal jų lygius
2.1.2. Parengti ir palaikyti alternatyvias medicinos įrangos bei
priemonių ir AAP tiekimo grandines ir jų nepertraukiamą
veikimą

2020-07-15

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

2020-08-01

2.1.3. Įvertinti galimybes ir teisines prielaidas su Lietuvos įmonėmis
sudaryti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis dėl Lietuvoje
gaminamų AAP, medicinos įrangos ir kitų reikalingų
priemonių įsigijimo
2.1.4. Sukurti sistemą centralizuotai asmens sveikatos priežiūros
įstaigose esančių AAP ir medicinos įrangos ir priemonių
kiekių stebėsenai vykdyti bei kas ketvirtį el. priemonėmis
vykdyti stebėseną

2020-08-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), EIM, URM,
SM, kitos institucijos pagal
kompetenciją
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), EIM

2020-08-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

Siekiami rezultatai:
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rezerve AAP kaupiama ne mažiau nei 3 mėn. poreikiui patenkinti
Organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų rezerve 1 mln.
gyventojų išlaikomos ne mažiau kaip 5 lovos su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais ir ne mažiau kaip 30 lovų su deguonies tiekimo
sistemomis
Esant kritinei epidemiologinei situacijai šalyje, organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje 1 mln. gyventojų
tenka ne mažiau kaip 300 lovų su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais ir 1 800 lovų su deguonies tiekimo sistemomis
Aktyvaus gydymo
2.2.1. Nustatyti kriterijus ambulatorinių ir stacionarinių planinių
2020-06-30
SAM (atsakingas asmuo –
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stacionarines
paslaugas teikiančių
ligoninių ir
ambulatorines
paslaugas teikiančių
įstaigų pajėgumų
valdymas

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.3.

paslaugų planavimo ir teikimo stabdymui
Parengti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų
regioninio valdymo planus, numatyti juose regionuose esančių
ligoninių pajėgumus ir veiksmus keičiantis epidemiologinei
situacijai
Reguliariai organizuoti mokymus sveikatos priežiūros
specialistams jų kompetencijoms dirbti su COVID-19 liga
didinti
Parengti ir įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos
paslaugų regioninio valdymo modelį
Parengti dviejų universitetinių (Kauno ir Vilniaus)
šiuolaikinių infekcinių ligų gydymo centrų (klasterių)
vystymo projektus
Pateikti Vyriausybei siūlymus dėl galimybių statyti modulinę
ligoninę COVID-19 pacientams gydyti, kuri, jeigu nebūtų
COVID-19 pacientų, galėtų vykdyti kitą veiklą

2020-08-01

A. Veryga)
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), savivaldybės

nuolat

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

2020-10-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), savivaldybės
SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

2020-10-01

2020-08-01

EIM (atsakingas asmuo –
J. Rojaka), SAM, ŠMSM

Siekiami rezultatai:
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalas apmokytas reaguoti ir dirbti su COVID-19 liga
Užtikrinamas koordinuotas stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojančios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos veikimo teritorijoje
Valstybės viešojo
2.3.1. Nustatyti rekomenduojamas AAP normas valstybės ir
2020-08-01
SAM (atsakingas asmuo –
sektoriaus
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijoms (išskyrus
A. Veryga)
organizacijų
asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ilgalaikę socialinę
aprūpinimas AAP ir
globą teikiančias įstaigas)
reikiamų valstybės
2.3.2. Įpareigoti valstybės viešojo sektoriaus organizacijų steigėjus
2020-08-01
SAM (atsakingas asmuo –
rezervo materialinių
ir (ar) jų vadovus organizuoti darbuotojų aprūpinimą AAP ir
A. Veryga)
išteklių atsargų
kaupti priemonių rezervą
užtikrinimas
2.3.3. Sukurti sistemą centralizuotai valstybės viešojo sektoriaus
2020-08-01
SAM (atsakingas asmuo –
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organizacijose (įskaitant ilgalaikę socialinę globą teikiančias
įstaigas) esančių AAP kiekių stebėsenai vykdyti ir kas ketvirtį
el. priemonėmis vykdyti stebėseną
2.3.4. Peržiūrėti ir nustatyti naujus medicinos atsargų ir (ar) civilinės
saugos priemonių atsargų kiekius, kaupiamus valstybės
rezerve, reikalingus skirtingiems epidemiologinės krizės
scenarijams
2.3.5. Peržiūrėti valstybės rezervo formavimo ir panaudojimo
procesą reglamentuojančius teisės aktus, parengti jų pakeitimų
projektus ir pateikti priimančiam subjektui

2.4.

2.5.

A. Veryga)

2020-07-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), VRM (PAGD),
EIM

2020-09-01

EIM (atsakingas asmuo –
R. Jovaišienė), VRM
(PAGD), SAM

Siekiami rezultatai:
Valstybės viešojo sektoriaus organizacijose AAP atsargų kaupiama nustatytam laikotarpiui pagal nustatytas normas
Užtikrintas AAP atsargų kaupimas valstybės rezerve nustatytam laikotarpiui
Nenutrūkstamo
2.4.1. Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą asmens
2020-09-30
SAM (atsakingas asmuo –
elektros energijos
sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių veikloje naudojama
A. Veryga), EM
tiekimo sveikatos
gyvybės palaikymo įranga
priežiūros įstaigoms 2.4.2. Įsigyti autonominius elektros energijos šaltinius asmens
2020-12-31
SAM (atsakingas asmuo –
užtikrinimas
sveikatos priežiūros įstaigose, kurių veikloje naudojama
A. Veryga), EM
gyvybės palaikymo įranga ir kurios neturi autonominio
elektros energijos šaltinio su tinkamai veikiančia automatika
Siekiami rezultatai:
Sveikatos priežiūros įstaigose nėra elektros energijos sutrikimų ir taip apsaugojami ligoniai
Medicinos
2.5.1. Skatinti Lietuvos įmones gaminti tarptautinius sveikatos
nuolat
EIM (atsakingas asmuo –
priemonių bei
apsaugos ir saugos reikalavimų standartus atitinkančią
J. Rojaka)
įrangos ir AAP
medicinos įrangą bei priemones ir AAP
gamyba bei vaistinių 2.5.2. Sudaryti prielaidas įsigyti reikiamą medicinos ir asmeninės
2020-07-01
EIM (atsakingas asmuo –
preparatų
apsaugos priemonių kokybės atitikties vertinimo ir
J. Rojaka)
technologijų bei
ženklinimo įrangą
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pajėgumų diegimas
Lietuvoje

2.6.

2.5.3. Paskirti AAP atitikties vertinimo pagal tarptautinius sveikatos
apsaugos ir saugos reikalavimų standartus įstaigą
2.5.4. Siekti Europos Komisijos ir ES valstybių narių paramos
Lietuvos iniciatyvai įsteigti regioninį ES medicinos priemonių
atsargų kaupimo centrą (paraiška pateikta 2020-06-05)
2.5.5. Aktyviai dalyvauti tyrimuose vaistams ir vakcinai nuo
COVID-19 ligos sukurti

2020-08-01
2020-12-31

nuolat

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), SADM
URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius), SAM,
VRM, EIM, SM
SAM (atsakingas asmuo –
K. Garuolienė)

Siekiami rezultatai:
Lietuvoje sandėliuojamas regioninis ES medicininių pajėgumų ir priemonių rezervas ir Lietuvai bei regiono šalims sukurta galimybė
pasinaudoti šiais pajėgumais krizės atveju
Lietuvoje gaminama daugiau ir įvairesnių tarptautinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų standartus atitinkančių medicinos priemonių
bei įrangos ir AAP, palyginti su COVID-19 pandemijos pradžios laikotarpiu
Visuomenės
2.6.1. Aktyviai informuoti asmenis, dirbančius priešakinėse linijose
nuolat
SAM (atsakingas asmuo –
psichikos sveikatos
COVID-19 pandemijos metu (medikus, socialinius
A. Veryga), VRM, SADM,
stiprinimas
darbuotojus, pareigūnus ir kt.) bei patyrusius sunkios formos
kitos institucijos pagal
COVID-19 ligą, ir jų artimuosius apie emocinės,
kompetenciją, savivaldybės
psichologinės ir socialinės pagalbos galimybes
2.6.2. Įgyvendinti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
pagal
SAM (atsakingas asmuo –
(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
nustatytus
A. Veryga), SADM, ŠMSM
plano, kuriam Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 16 d.,
terminus
priemones, skirtas visuomenės psichikos sveikatai stiprinti
Siekiami rezultatai:
Nėra tendencijų dėl gyventojų psichologinės būsenos prastėjimo, depresijos, nerimo ir kitų sutrikimų atvejų skaičiaus augimo
Sustabdytas ir / ar žymiai mažesnis savižudybių skaičiaus augimas
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3.

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Karantino režimo sąlygų taikymas, atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją šalyje

Koordinatorė:
Sveikatos apsaugos
ministerija

3.1.

Karantino režimo
sąlygų keitimas:
mažos rizikos
ekonominėms,
socialinėms,
kultūrinėms
veikloms,
viešosioms ir
administracinėms
paslaugoms;
vidutinės rizikos
ekonominėms,
socialinėms,
kultūrinėms
veikloms,
viešosioms ir
administracinėms
paslaugoms;
didelės rizikos
ekonominėms,
socialinėms,
kultūrinėms
veikloms,
viešosioms ir

2020-08-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga), EIM, VRM,
KM, kitos institucijos pagal
kompetenciją

2020-08-01

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

nuolat

SAM (atsakingas asmuo –
A. Veryga)

3.1.1. Parengti veiklų ir paslaugų, priskiriamų mažos / vidutinės /
didelės rizikos grupėms pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomenduojamus ir (ar) moksliškai įrodytus
viruso plitimo rizikos veiksnius, sąrašus ir juos plačiai
iškomunikuoti, pagal poreikį peržiūrėti
3.1.2. Nustatyti infekcinių ligų kontrolės reikalavimus veiklų
vykdytojams ir paslaugų teikėjams, kuriuos būtina atitikti
įprastomis sąlygomis ir nustačius karantino režimą, pagal
poreikį juos peržiūrėti
3.1.3. Prieš priimant sprendimus dėl karantino režimo sąlygų
pakeitimo, kaskart atlikti statistinį matematinį modeliavimą
dėl sveikatos sistemos pajėgumų
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3.2.

administracinėms
paslaugoms
Siekiami rezultatai:
Karantino režimo sąlygų keitimas neviršija epidemiologinių rodiklių tolerancijos ribų
Nenustatoma infekcinių ligų kontrolės pažeidimų
Netaikoma administracinė atsakomybė dėl karantino sąlygų nesilaikymo ar pažeidimo
Specialių sąlygų dėl 3.2.1. Nustatyti epidemiologinių krizių atvejams tipines užsieniečių
asmenų judėjimo
tranzito per Lietuvos teritoriją sąlygas, įskaitant supaprastintą
nustatymas vietos ir
asmenų tranzitą iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos
tarptautiniu lygiais
Kaliningrado sritį ir atgal ir įdiegti atitinkamas informacines
kontrolės priemones
3.2.2. Sudaryti atskirų asmenų grupių, kurioms dėl jų specifikos
turėtų būti taikomos lankstesnės judėjimo sąlygos, sąrašą

3.2.3. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, operatyviai priimti
sprendimus dėl asmenų judėjimo per valstybės sieną kontrolės
sustiprinimo, reikalingų papildomų sąlygų ar reikalavimų
nustatymo

3.3.

2020-08-01

URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius)

2020-07-01

URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius), VRM,
EIM, EM, SADM, kitos
institucijos pagal
kompetenciją
VRM (atsakingas asmuo –
Č. Mulma), SAM

nuolat

Siekiami rezultatai:
Sukurti techniniai sprendimai, leidžiantys kontroliuoti užsieniečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją, aktyvuojami per 24 valandas
Veiksmingo
3.3.1. Paskirti tarptautinį koordinatorių klausimams dėl Lietuvos ir
2020-07-01
URM (atsakingas asmuo –
tarptautinio
kitų šalių taikomų karantino sąlygų
L. A. Linkevičius)
bendradarbiavimo
3.3.2. Sisteminti diplomatiniais kanalais gaunamą informaciją apie
nuolat
URM (atsakingas asmuo –
karantino režimų
COVID-19 epidemiologinės situacijos vystymąsi pasaulyje,
L. A. Linkevičius)
sąlygų klausimais
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų veiksmus ir
vykdymas
teikti Vyriausybei rekomendacijas dėl reakcijos į situacijos
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pokyčius ir informaciją apie ES lygmens priemones, skirtas
COVID-19 suvaldyti
3.3.3. Nedelsiant teikti informaciją kitoms ES valstybėms narėms ir
ES institucijoms apie Vyriausybės priimtus sprendimus

3.3.4. Sukurti nuolatinius bendradarbiavimo kanalus krizių atvejams
su kaimyninėmis valstybėmis, ypač kaimyninėmis ES
valstybėmis narėmis, ir krizių metu siekti derinti tarpusavio
veiksmus

nuolat

2020-09-01

URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius), kitos
institucijos pagal
kompetenciją
URM (atsakingas asmuo –
L. A. Linkevičius), kitos
institucijos pagal
kompetenciją

Siekiami rezultatai:
Glaudus ir tiesioginis bendradarbiavimas su užsienio, ypač kaimyninėmis, šalimis
Pagal galimybes suderintas būtinųjų suvaržymų įvedimas / atšaukimas su užsienio, ypač kaimyninėmis, šalimis, suteikiant pakankamai laiko
valstybėms, piliečiams ir verslui prisitaikyti
Pagal galimybes maksimaliai operatyviai grįžta prie ES Bendrosios rinkos principų

4.

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Šalies socialinio ir ekonominio sektorių stabilizavimas ir
pritaikymas naujoms sąlygoms

4.1.

Gyventojų pajamų
4.1.1. Įgyvendinti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
2020-12-31
LRVK (atsakingas asmuo –
lygio palaikymas ir
(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
L. Savickas), kitos
verslo finansinio
plano, kuriam Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 16 d. (su
institucijos pagal
likvidumo
visais jo papildymais ir pakeitimais), priemones
kompetenciją
išsaugojimas bei
ekonomikos
skatinimas
Siekiami rezultatai:
Registruoto nedarbo lygis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, ne didesnis negu 1,5 proc. punkto
Per mėnesį priimtų į darbą asmenų skaičius 2020 m. atitinkamą mėnesį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. 2019 m. atitinkamą mėnesį įdarbintų

Koordinatorė:
Finansų ministerija
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asmenų skaičiaus
Darbo paieškos išmoka sumažina bendrąjį skurdo rizikos lygį apie 2 proc. punktus, o bedarbių skurdo rizikos lygį apie 9 proc. punktus
Įmonių apyvartos augimo lygis per 2 metus siekia atitinkamos ekonominės veiklos 2016–2019 m. vidutinį lygį arba 5 proc. pardavimų
pokyčio augimą per metus
4.2. Ilgalaikio poveikio
4.2.1. Parengti ir įgyvendinti Ateities ekonomikos DNR planą
2021-12-31
FM (atsakingas asmuo –
priemonių
V. Šapoka), kitos
ekonomikos
institucijos pagal
perorientavimui
kompetenciją
įgyvendinimas
Siekiami rezultatai:
Investicijų efektyvumo koeficientas vidutiniu (10 metų) laikotarpiu lygus 1,88
Toliau pateikiamos priemonės, nepriskiriamos Finansų ministerijos kaip 4-os prioritetinės krypties koordinatorės atsakomybei
4.3. Pažeidžiamiausių
4.3.1. Sukurti socialinių paslaugų srities darbuotojų reikiamų
2020-09-01
SADM (atsakingas asmuo –
visuomenės grupių
kompetencijų, atsižvelgiant į pandemijos sukeltus iššūkius,
V. Augienė), savivaldybės,
apsauga ir
reguliarių mokymų sistemą ir
nevyriausybinės
nevyriausybinio
užtikrinti socialinių paslaugų (tarp jų – socialinės globos)
nuolat
organizacijos
sektoriaus įtrauktis
nepertraukiamą teikimą riziką susirgti sunkia liga
patiriantiems asmenims
4.3.2. Užtikrinti įvairių formų lanksčias, kokybiškas ir prieinamas
nuolat
SADM (atsakingas asmuo –
paslaugas šeimoms, atsižvelgiant į pasikeitusius šeimų
V. Augienė), savivaldybės,
poreikius
nevyriausybinės
organizacijos
4.3.3. Organizuoti laikinąją vaikų priežiūrą, užtikrinant vaikui
nuolat
SADM (atsakingas asmuo –
apgyvendinimą saugioje aplinkoje, jei abu tėvai ar vienas iš
V. Augienė)
tėvų susirgo COVID-19 ir nėra artimųjų, kurie galėtų
prižiūrėti vaiką; teikti vaiko dienos priežiūros paslaugas
grupėje, jei abu tėvai (kiti vaiko atstovai) privalo dirbti
4.3.4. Pratęsti vaiko laikinosios priežiūros fizinio asmens šeimoje
pagal poreikį SADM (atsakingas asmuo –
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4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

terminą, kai laikinoji priežiūra skirta iki karantino paskelbimo
ar jo metu, ir užtikrinti papildomą pranešimų apie galimus
vaiko teisių pažeidimus ir atliekamų ar karantino metu atliktų
vaiko situacijos vertinimų papildymą ar papildomą įvertinimą
Plėtoti ir didinti krizių centrų paslaugų bei kitos pagalbos
prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant užtikrinti paslaugas ir
pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje;
vaikams, kuriems nustatyta vaiko laikinoji priežiūra socialinę
priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jų
atstovams
Stiprinti ir plėtoti integruotų slaugos ir psichosocialinių
paslaugų teikimą namuose riziką susirgti sunkia liga
patiriantiems asmenims
Parengti rekomendacijas nevyriausybinėms organizacijoms,
kaip organizuoti savanorišką veiklą epidemiologinės krizės
metu
Įtraukti nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes
į sprendimų, susijusių su pažeidžiamiausių visuomenės grupių
ir riziką susirgti sunkia liga patiriančių asmenų saugojimu,
priėmimą
Numatyti draudimą išieškoti iš lėšų, kurias asmenys gauna
kaip valstybės ar savivaldybės paramą, kitas išmokas ar
kompensacijas, skiriamas dėl ekstremalios situacijos ar
karantino

V. Augienė)

nuolat

SADM (atsakingas asmuo –
V. Augienė)

nuolat

SADM (atsakingas asmuo –
V. Augienė), SAM,
savivaldybės
SADM (atsakingas asmuo –
E. Bingelis)

2020-09-01

nuolat

2020-07-01

SADM (atsakingas asmuo –
E. Bingelis), kitos
institucijos pagal
kompetenciją, savivaldybės
TM (atsakingas asmuo –
E. Jankevičius)

Siekiami rezultatai:
Užtikrintas saugių socialinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į asmenų poreikius
Nevyriausybinis sektorius įgalintas vykdyti savanorišką veiklą ir reikšmingai prisidėti prie COVID-19 pandemijos sukeltų neigiamų
pasekmių mažinimo

18

4.4.

4.5.

Lygių galimybių
užtikrinimas ir
nediskriminavimas

4.4.1. Parengti, aptarti su darbuotojų ir darbdavių organizacijomis ir
išplatinti rekomendacijas darbdaviams, kaip apsaugoti riziką
susirgti sunkia liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo
COVID-19 darbo vietoje, ir paaiškinimus, kaip nesukelti šių
asmenų diskriminavimo dėl amžiaus, ligos, lyties, kitų rizikos
veiksnių apraiškų
4.4.2. Vykdyti socialinę kampaniją dėl riziką susirgti sunkia liga
patiriančių asmenų diskriminavimo prevencijos socialiniame,
ekonominiame, kultūriniame gyvenime

2020-07-01

SADM (atsakingas asmuo –
E. Radišauskienė)

2020-09-01

4.4.3. Sustiprinti diskriminavimo darbo vietoje dėl amžiaus, ligos,
lyties, kitų rizikos veiksnių kontrolę, rinkti, vertinti užimtumo
rodiklius ir jų kaitą pagal asmenų diskriminavimo pagrindus
(amžių, ligas, lytį bei kitus rizikos susirgti sunkia liga
veiksnius) ir, atsižvelgiant į faktinius duomenimis, siūlyti
aktualias priemones problemoms spęsti

nuolat

SADM (atsakingas asmuo –
E. Radišauskienė), KM,
ŠMSM kartu su Lygių
galimybių kontrolieriaus
tarnyba
SADM (atsakingas asmuo –
E. Radišauskienė) kartu su
Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

Siekiami rezultatai:
Asmenų, priskiriamų patiriančių riziką susirgti sunkia liga grupėms, atleidimo iš darbo atvejų skaičiaus pokytis, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu 2019 m., neviršija 10 proc. punktų
Kokybiško švietimo 4.5.1. Sukurti dalijimosi informacija, skaitmeniniais ištekliais ir
2020-08-01
ŠMSM (atsakingas asmuo –
ir ugdymo proceso
gerosiomis praktikomis, diegiant nuotolinį mokymą, interneto
J. Urbanovič)
užtikrinimas
portalą „NUOTOLINIS“
4.5.2. Atnaujinti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
2020-07-15
ŠMSM (atsakingas asmuo –
panaudojimo tvarkos aprašą ir numatyti galimybę veiklas
K. Tiesnesytė)
vykdyti nuotoliniu būdu
4.5.3. Atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprašus,
2020-08-01
ŠMSM (atsakingas asmuo –
bendruosius pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 2020J. Urbanovič)
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2021 m. planus ir švietimo pagalbos teikimo aprašus ir
numatyti ugdymo proceso organizavimo ekstremaliosios
situacijos sąlygomis nuostatas
4.5.4. Parengti 2–3 mokymo ir / ar ugdymo (išskyrus aukštojo
mokslo studijas) organizavimo nuotoliniu būdu ar derinant
nuotolinį ir kasdienį ugdymo procesą modelius, kurių deriniai
rekomenduojami naudoti švietimo teikėjams, įsivertinus
konkrečius veiksnius, ribojančius veiklą įprastomis sąlygomis
(pavyzdžiui, socialinis atstumas, rizika susirgti sunkia liga ir
pan.)
4.5.5. Parengti metodinę priemonę mokytojams „Nuotolinio
mokymo didaktika“ ir
organizuoti mokytojų kompetencijų dirbti, vykdant formaliojo
ir neformaliojo švietimo veiklas nuotoliniu būdu, tobulinimą

4.6.

2020-08-01

ŠMSM (atsakingas asmuo –
J. Urbanovič)

2020-09-30

ŠMSM (atsakingas asmuo –
J. Urbanovič)

nuolat

Siekiami rezultatai:
Nėra dėl techninių kliūčių negalinčių nuotoliniu ir / ar mišriu būdu mokytis mokinių
Pasirengta ugdymo proceso organizavimui 2020–2021 metais derinant kasdienį ir nuotolinį ugdymo proceso organizavimo būdus
Pagerintas mokyklų aprūpinimo informacinėmis technologijomis ir skaitmeniniu mokymo(-si) turiniu lygis
Pagerintas mokytojų skaitmeninis raštingumas
Saugių kultūros
4.6.1. Parengti kultūros įstaigų veiklos, kultūros paslaugų teikimo
2020-08-01
KM (atsakingas asmuo –
paslaugų teikimo
standartus, atsižvelgiant į kultūros srities specifiką ir
I. Veliutė), SAM
užtikrinimas
infekcinių ligų kontrolės reikalavimus
4.6.2. Sukurti paskatų sistemos kultūros įstaigoms modelį,
2020-08-01
KM (atsakingas asmuo –
užtikrinantį teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą fiziniam
R. Jaskelevičienė)
apsilankymui alternatyviais būdais ar kanalais, ir kurti naujus
skaitmeninius kultūros produktus ir paslaugas, jų perkėlimo į
skaitmeninę erdvę ar e. kanalus priemones
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4.6.3. Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir joms pavaldžiomis
kultūros įstaigomis, parengti rekomendacijas kultūros
paslaugų prieinamumui regionuose užtikrinti ir
stiprinti kultūros centrų materialinę-techninę bazę
4.6.4. Parengti efektyvų kultūros renginių perkėlimo laiko, formos ir
vietos atžvilgiu modelį, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų
teikėjų ir vartotojų interesų apsaugą

4.7.

2020-08-01

KM (atsakingas asmuo –
Z. Bružaitė), savivaldybės

nuolat
2020-08-01

KM (atsakingas asmuo –
G. Žemaitytė)

Siekiami rezultatai:
Kultūros vaidmuo ir veiklos pritaikytos prie pasikeitusių sąlygų
Išplėtotos kultūros operatorių, kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijos teikti saugias kultūros paslaugas
Sukurtos alternatyvios fiziniam apsilankymui prieigos prie pagrindinių kultūros įstaigų teikiamų paslaugų
Vietos žemės ūkio ir 4.7.1. Skirti paramą vienam vaikui per mėnesį ir paskatinti
2020-07-01
ŽŪM (atsakingas asmuo –
maisto produktų
ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės
A. Palionis)
vartojimo skatinimas
sistemą pagamintų maisto produktų vartojimą ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
4.7.2. Pratęsti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
2020-07-01
ŽŪM (atsakingas asmuo –
programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ mokėjimą
A. Palionis)
ekologinį ūkininkavimą praktikuojantiems ūkiams,
užbaigusiems 5 metų sutartis 2019 m.
4.7.3. Padidinti maisto produktų asortimentą VšĮ Centrinės
2020-08-01
ŽŪM (atsakingas asmuo –
perkančiosios organizacijos administruojamame
A. Palionis)
elektroniniame kataloge ir sudaryti galimybes šalies
ūkininkams, regioninio smulkiojo verslo įmonėms tiesiogiai,
be tarpininkų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
Siekiami rezultatai:
Užtikrinta vietinių ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų rinka bei darbo vietos
Lietuvos ūkininkų ir regioninio smulkiojo verslo įmonių gaminamos produkcijos integracija į švietimo, gydymo bei kitų įstaigų vykdomus
viešuosius maisto produktų pirkimus
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4.8.

4.9.

Viešojo saugumo
užtikrinimas

4.8.1. Stebėti socialinius tinklus, viešąją erdvę, siekiant nustatyti
atvejus, kai platinama melaginga informacija apie visuomenei
kylantį pavojų, skatinant neramumus, ir imtis atitinkamų
priemonių šios informacijos platinimui ar iš melagingos
informacijos skleidimo kylančioms viešojo saugumo
grėsmėms suvaldyti
4.8.2. Vertinti smurto artimoje aplinkoje atvejų dinamiką ir
bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis vykdyti
prevencinę veiklą, siekiant užkardyti tokių atvejų daugėjimą

Siekiami rezultatai:
Nėra tendencijų, neigiamai veikiančių viešojo saugumo būklę, didėjimo
Viešojo sektoriaus
4.9.1. Peržiūrėti viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų
įstaigų teikiamų
procedūras ir atsisakyti reikalavimų asmenims fiziškai atvykti
viešųjų ir
norint gauti paslaugą, kai tai nėra kritiškai būtina
administracinių
identifikuojant asmenį
paslaugų teikimo
supaprastinimas
4.9.2. Pertvarkyti viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų
procedūras taip, kad būtų sudaryta galimybė neesminius
trūkumus ištaisyti vėliau, nestabdant paslaugos suteikimo

4.9.3. Parengti ir pateikti Vyriausybei viešojo sektoriaus įstaigų
teikiamų paslaugų, kurias galima perkelti į el. erdvę iki 202112-31, sąrašą ir
perkelti nurodytas paslaugas į el. erdvę
4.9.4. Stiprinti paslaugų gavėjų skaitmeninius gebėjimus gauti
paslaugas nuotoliniu būdu

nuolat

VRM (PD) (atsakingas
asmuo – Č. Mulma), KAM

nuolat

VRM (PD) (atsakingas
asmuo – Č. Mulma), SADM

2020-10-01

Koordinuoja VRM
(atsakingas asmuo –
B. Maliušicka-Stankevič),
įgyvendina ministerijos,
savivaldybės
Koordinuoja VRM
(atsakingas asmuo –
B. Maliušicka-Stankevič),
įgyvendina ministerijos,
savivaldybės
VRM (atsakingas asmuo –
B. Maliušicka-Stankevič),
EIM
institucijos pagal
kompetenciją
EIM (IVPK) (atsakingas
asmuo – E. Čivilis),

2020-10-01

2020-10-01

2021-12-31
nuolat
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4.9.5. Sumažinti išmokų už plotus patikrų skaičių nuo 5 iki 3 proc.,
taip sumažinant fizinio kontakto atvejus tarp žemės ūkio
subjektų ir kontroliuojančių institucijų darbuotojų

2020-07-01

ministerijos, savivaldybės
ŽŪM (atsakingas asmuo –
A. Palionis)

Siekiami rezultatai:
Padidėjęs viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas
Sumažėjusi administracinė našta viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas gaunantiems asmenims
4.10. Teisinio reguliavimo 4.10.1. Parengti teisės aktų, numatančių galimybę visas galimas
2020-06-15
TM (atsakingas asmuo –
ir teisėkūros
teisinių institucijų teikiamas paslaugas teikti nuotoliniu būdu,
E. Jankevičius)
tobulinimas
projektus ir pateikti juos priimančiam subjektui
4.10.2. Pateikti Vyriausybei alternatyvius pasiūlymus dėl ankstyvojo
2020-08-01
FM (atsakingas asmuo –
įspėjimo finansinių sunkumų patiriantiems verslo subjektams,
V. Šapoka), EIM
siekiant išvengti jų nemokumo, sistemos sukūrimo ir teisinio
reguliavimo tobulinimo
4.10.3. Parengti optimalų teisinio reguliavimo keitimo, kai siūlomi
2020-08-01
TM (atsakingas asmuo –
horizontalūs sprendimai skirtingose valdymo srityse, modelį,
E. Jankevičius)
siekiant išlaikyti teisėkūros tvarumą
4.10.4. Parengti Seimo rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriais
2020-07-01
TM (atsakingas asmuo –
numatoma pailginti balsavimo laiką balsuojant namuose, taip
E. Jankevičius)
pat balsuojant iš anksto bei rinkimų dieną
Siekiami rezultatai:
Sudarytos galimybės teisinių institucijų paslaugas gauti nuotoliniu būdu
Visi bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai prireikus gali vykdyti teismo procesą (bylos nagrinėjimą ir teismo posėdžius)
nuotoliniu būdu, užtikrinant atitinkamo proceso / teisenos principus ir procese dalyvaujančių asmenų teises
4.11. Strateginės
4.11.1. Vertinti nustatytus valstybės valdomų įmonių valstybės
nuolat
EIM (atsakingas asmuo –
energetikos
kapitalo grąžos rodiklius ir užtikrinti reikalingą valstybės
J. Rojaka)
sektoriaus
valdomų įmonių likvidumą strateginės energetikos
infrastruktūros ir
infrastruktūros veiklai
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suskystintų gamtinių 4.11.2. Leisti kirsti Lietuvos Respublikos sieną be stovėjimo
nuolat
VRM (atsakingas asmuo –
dujų (SGD)
bendrose eilėse transportui, gabenančiam pavojingus
Č. Mulma), URM, EM
infrastruktūros
krovinius ir įrangą, reikalingą strateginiams projektams
veiklos ir plėtros
įgyvendinti
tęstinumo
užtikrinimas
Siekiami rezultatai:
Strateginės energetikos sektoriaus infrastruktūra aptarnaujama, valdoma ir veikia be sutrikimų užtikrinant energetinio saugumo funkcijas
valstybėje
Strateginiai energetikos projektai įgyvendinami be vėlavimo ir reikšmingo kaštų didėjimo
Apsirūpinimas dujomis per SGD infrastruktūrą vyksta be sutrikimų
4.12. Sąnaudų už
4.12.1. Sukurti mechanizmą laikinai kompensuoti apyvartinių lėšų
2020-07-01
EM (atsakingas asmuo –
mokesčių už
trūkumą ir patirtus nuostolius energetikos sektoriaus
Ž. Vaičiūnas), FM
paslaugas atidėjimą
įmonėms, teikusioms vartotojams geriamąjį vandenį, karštą
kompensavimas
vandenį, elektros ir šilumos energiją, gamtines dujas ir
atidėjusioms vartotojams mokesčius už paslaugas, ir suderinti
lėšų šaltinį su Finansų ministerija
4.12.2. Paskirti mechanizmą įgyvendinančią instituciją
2020-07-15
EM (atsakingas asmuo –
Ž. Vaičiūnas)
Siekiami rezultatai:
Dėl atidėtų mokėjimų gyventojams ir įmonėms paslaugų tarifai vartotojams nedidėja
Dėl bankrutavusių vartotojų paslaugų tarifai kitiems vartotojams nedidėja

_____________________________________

