VALSTYBĖS PAŽANGOS TARYBA
VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA
„LIETUVA 2030“ ĮGYVENDINIMO
2013 METŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Valstybės pažangos taryba, atsižvelgdama į kasmetinį Vyriausybei atskaitingų institucijų
strateginių veiklos planų ir biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo ciklą, ir į tai, kad 2013 metų
darbai ir jiems įgyvendinti reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai jau yra suplanuoti,
atsižvelgdama į šešioliktosios Vyriausybės 2013 metų veiklos prioritetus, jų įgyvendinimo
kryptis ir svarbiausius darbus,
siekdama padėti Vyriausybei mažinti atotrūkį tarp planuojamų ir konkrečiai įgyvendinamų
darbų,
n u m a t o 2013 metais atlikti šių Vyriausybės vykdomų darbų įgyvendinimo stebėseną:
1. Mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį: skatinti įvairias visuomenės grupes dalyvauti
kultūriniame gyvenime ir plėtoti kultūros renginių ir programų mobilumą į regionus ir tarp
regionų – skatinti meno kūrėjus dalyvauti kultūros renginiuose ir naudoti jiems tradicines ir
netradicines erdves.
2. Gerinti bibliotekų paslaugų prieinamumą: užtikrinti ne mažesnį nei 2012 metais viešųjų
bibliotekų finansavimą, skirtą knygoms įsigyti, didinti neįgaliesiems skirtų leidinių, rengti
apskričių viešosiose bibliotekose informacines ir edukacines programas socialiai
pažeidžiamoms socialinėms grupėms (senjorams, neįgaliesiems, vaikams ir jaunimui).
3. Skleisti informaciją ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą visuomenėje, vykdyti žalingų
įpročių prevencijos, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, užkrečiamųjų ligų
prevencijos, sveikatą stiprinančios ir saugios darbo, gyvenamosios bei psichosocialinės
aplinkos užtikrinimo mokymus visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistams bei
kitiems specialistams (pedagogams, socialiniams darbuotojams, nevyriausybinių
organizacijų darbuotojams ir kt.).
4. Įgyvendinti valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus
projektus, skirtus sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubiąją medicinos pagalbą traumų
ir kitais atvejais, kai sveikatos būklė pablogėja dėl išorinių priežasčių, taip pat stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyrių
infrastruktūrai atnaujinti.
5. Skatinti geresnį koordinavimą planuojant ir įgyvendinant sveikatos politikos priemones
ministerijose ir Vyriausybės įstaigose, sveikatinimo srities įstatymų ir kitų teisės aktų
įgyvendinimą – atkurti aktyvią Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės veiklą (įgyvendinti principą ,,Sveikata visose politikose“).
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6. Didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą (supaprastinti ūkinės komercinės veiklos leidimų
(licencijų) išdavimo sąlygas ir reikalavimus, pritraukti investicinių projektų, parengti
inovacijų paklausos schemą, Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo
planą ir kt.).
7. Kuriant specialistų kvalifikacijų žemėlapį, atlikti kompleksinį specialistų poreikio tyrimą
2014 metų priėmimui planuoti.
8. Mažinti darbo rinkos reguliavimo sukeliamą administracinę naštą verslui.
9. Parengti ir pasirašyti Europos bendradarbiaujančios valstybės (ECS) susitarimą su Europos
kosmoso agentūra.
10. Skatinti sveikatos turizmo plėtrą ir didinti atvykstamojo turizmo srautus iš trečiųjų šalių.
11. Mažinti būtinų parengti teritorijų planavimo dokumentų, sutrumpinti jų parengimo laiką,
atsisakyti dubliuojamų procedūrų.
12. Siekiant sistemiškai spręsti gyventojų užimtumo klausimus, parengti Gyventojų užimtumo
didinimo prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis (rengiant Užimtumo didinimo 2014–2020
metų plėtros programą); parengti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų plėtros programą,
ypač daug dėmesio joje skirti jaunimui; numatyti priemones ir veiksmus jaunimo užimtumui
didinti ir verslumui skatinti.
13. Parengti pasiūlymus dėl verslumą ugdančių programų bendrojo ugdymo ir aukštosiose
mokyklose.
14. Pažaboti kontrabandą ir šešėlinį verslą ekonomikoje (vykdyti efektyvią gyventojų pajamų ir
turto įsigijimo šaltinių apmokestinimo kontrolę, vykdyti priemones, skirtas užkirsti kelią su
darbo santykiais susijusių mokesčių vengimui, didinti ikiteisminio tyrimo veiksmingumą ir
kt.).
15. Didinti energetinį efektyvumą (vykdyti visuotinį daugiabučių gyvenamųjų namų
renovavimą ir įgyvendinti Energijos efektyvumo direktyvą).
16. Susieti būsto šildymo išlaidų kompensacijų teikimo daugiabučių namų butų savininkams
sąlygas su savininkų dalyvavimu svarstant ir priimant sprendimus dėl valstybės ar
savivaldybės remiamo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo – sugriežtinti
šias sąlygas atsisakantiesiems modernizuoti daugiabučius namus.
17. Tęsti strateginių energetikos projektų įgyvendinimą (įgyvendinti suskystintų gamtinių dujų
terminalo projektą; tarpvalstybinių elektros jungčių su Švedija ir Lenkija statyba; integracija
į Europos Sąjungos energetikos rinką ir kita).
18. Patvirtinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
sumanios specializacijos kryptis, prioritetus ir juos plėtoti.
19. Supaprastinti leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti ir gyventi Lietuvos Respublikoje
išdavimo procedūrą.
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20. Sukurti socialinės partnerystės plėtros teisinį modelį siekiant, kad lygiateisės partnerystės
pagrindu įsteigta nepriklausoma patariamoji darbdavių, darbuotojų, įvairiems interesams
atstovaujančių nevyriausybinių pelno nesiekiančių organizacijų, nepriklausomų ekonomikos
bei socialinių reikalų ekspertų organizacija (Ekonominė socialinė taryba) padėtų
Vyriausybei formuoti šalies socialinę ir ekonominę politiką, priimdama rekomendacinio
pobūdžio sprendimus.
21. Analizuoti ir koordinuoti atskirų valstybės ir privačių institucijų iniciatyvas pristatant
Lietuvą pasauliui.
22. Didinti valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumą ir efektyvumą
(parengti didžiųjų valstybės įmonių tikslų įgyvendinimo ataskaitą, specialiųjų įpareigojimų
valdymo schemą ir kt.).
23. Užtikrinti informacinės visuomenės proveržį (parengti informacinės visuomenės plėtros
koordinavimo valstybinio valdymo institucinį modelį, atlikti valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros analizę ir parengti pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros pertvarkymo modelio ir kt.).
____________________
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