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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 832 „Dėl
Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų
skyrimo“:
1. Papildyti 2.33 papunkčiu:
„2.33. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – iki 3 298 tūkstančių eurų veiksmui
„Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamų valstybės
informacinių sistemų duomenis, realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo platformas (angl.
sandbox)“ įgyvendinti.“
2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų
veiksmų ir projektų sąrašą:

2

„12.

2.1. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
Žmogiškasis
Mokslinio
Švietimo,
kapitalas
potencialo
mokslo ir
užtikrinimas,
sporto
įskaitant
ministerija
papildomų
doktorantūros vietų
kūrimą ir
pakankamą MTEP
finansavimą
(atsakinga
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija)

25 000
(veiksmas
galės būti
pradėtas
įgyvendinti tik
gavus Europos
Komisijos
pritarimą, kad
šis veiksmas
gali būti
finansuojamas
Ekonomikos
gaivinimo ir
atsparumo
didinimo
priemonės
lėšomis)

0

25 000

Rezultato
rodiklis –
2020 m.
papildomai
priimtų į
doktorantūros
studijas ir
2025 m. mokslų
daktaro laipsnį
įgijusių asmenų
skaičius.
Produkto
rodiklis –
valstybės
biudžeto lėšomis
finansuojamos
MTEP išlaidos
2021 m.
Produkto
rodiklis –
valstybiniams
universitetams ir
mokslinių
tyrimų
institutams,
kurie yra
asignavimų
valdytojai,
2021 m.

88 asm.

0,34 proc.
bendrojo vidaus
produkto

32 proc.
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skiriamų lėšų
MTEP
padidėjimas,
palyginti su
2020 m.
Produkto
rodiklis –
2025 m. mokslų
daktaro laipsnį
įgijusių asmenų
skaičius
tūkstančiui 25–
34 metų amžiaus
Lietuvos
gyventojų.
2.2. Papildyti 48 punktu:
Valstybės duomenų
valdysenos
informacinės
sistemos
sukūrimas,
integruojant esamų
Skaitmeninė
valstybės
„48. ekonomika ir
informacinių
verslas
sistemų duomenis,
realizuojant jų
atvėrimą ir
eksperimentavimo
platformas (angl.
sandbox)

Lietuvos
statistikos
departamentas

7 585

3 298

4 287

Rezultato
rodiklis –
padidėjęs fizinių
asmenų, turinčių
teisę naudotis
Valstybės
duomenų
valdysenos
informacine
sistema (toliau –
VDV IS),
skaičius.
Produkto

1,26 asm.“

Kasmet po 5
proc.
(2022–2024 m.)
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(atsakinga
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)

Ministras Pirmininkas
Finansų ministras

rodiklis –
sukurta VDV IS.

1 vnt.
(2021 m.)

Produkto
rodiklis –
administracinių
duomenų
šaltinių, kurių
duomenys
integruoti į
VDV IS,
skaičius.

50 vnt.
(2021 m.)“.

