VALSTYBĖS PAŽANGOS TARYBA
VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA
2030“ ĮGYVENDINIMO
2014 METŲ PAŽANGOS DARBŲ SĄRAŠAS

Valstybės pažangos
atstovus, valstybės politikus,

taryba,

sutelkusi

bendram

tikslui

visuomenės,

verslo

ir

mokslo

siekdama inicijuoti veiksmus, skatinančius sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus
valdymo vystymąsi,
įsipareigodama vykdyti metinių pažangos darbų stebėseną ir viešinti pažangos rezultatus,
t e i k i a Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2014 metų pažangos darbų sąrašą:
1. 50 procentų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų įdiegti pažangias vaikų kūrybiškumo ir
inovatyvaus mąstymo skatinimo programas (pvz., „Kūrybinės partnerystės“, „Aukštosios kultūros
impulsai mokykloms“, „Renkuosi mokyti“, „Kam to reikia?!“), kurios padėtų ugdyti vaikų suvokimą
apie ateities profesijų perspektyvas, atskleisti įvairius talentus ir skatinti sąmoningą eksperimentavimą
orientuojantis į būsimus karjeros pasirinkimus.
2. Įvertinus bandomųjų neformaliojo ugdymo krepšelio diegimo 4 savivaldybėse projektų patirtį, įdiegti
neformaliojo ugdymo krepšelį visose savivaldybėse.
3. Sukurti aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus įstaigų bendradarbiavimo mechanizmą, kuris
sudarytų sąlygas (be kita ko, ir teisines) aukštųjų mokyklų absolventams įgauti konkurencingų praktinių
darbo įgūdžių stažuojantis verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus įstaigose.
4. Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą priemones: įvesti bendrus kokybinius standartus neformaliojo
švietimo paslaugų teikėjams; sukurti informacinę e. platformą, leidžiančią greitai ir aiškiai sužinoti apie
neformalaus mokymosi galimybes; formalizuoti neformaliu būdu (profesinėje veikloje) įgytas
kompetencijas; įdiegti paklausa grįstą neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo mechanizmą taip
didinant konkurenciją ir gerinant paslaugų kokybę bei aktualumą žmonėms; parengti verslo, aukštųjų ir
profesinių mokyklų bendradarbiavimo modelius.
5. Sukurti ir įgyvendinti tiesiogines ir netiesiogines motyvacines priemones, skatinančias visuomenės
narius, ypač jaunimą, ir leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką veiklą: įsteigti Nacionalinį pilietinės
visuomenės fondą, finansuojamą iš visuomenės jokiai paramai neskirtų 2 procentų gyventojų pajamų
mokesčio, sukurti bendrą nevyriausybinių organizacijų duomenų bazę, atnaujinti pilietinio ugdymo
programą, skatinti pilietišką veiklą Lietuvos universitetuose, didinti socialinės veiklos valandų skaičių.
6. Sukurti pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimo mechanizmą ir pradėti įgyvendinti atsakingos
žiniasklaidos skatinimo programą siekiant paskatinti pilietiškai atsakingų žiniasklaidos priemonių ir jos
vartotojų gausėjimą, pasitikėjimo šalies institucijomis didėjimą.
7. Parengti ir pradėti įgyvendinti savižudybių ir kitų ankstyvų mirčių dėl išorinių priežasčių prevencijos
strategiją.
8. Plėsti Globalios Lietuvos socialinius tinklus, jungiančius lietuvius pasaulyje į vieną komunikacijos
erdvę, siekiant juose suburti ne mažiau 100 000 tautiečių.
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9. Sukurti koordinacinį Lietuvos pristatymo pasaulyje mechanizmą, kuris bendram tikslui sujungtų
viešąsias ir privačias iniciatyvas siekiant sustiprinti Lietuvos konkurencinį pranašumą.
10. Lanksčiau reguliuoti darbo laiko, skirtingų darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo bei kitas nuostatas
(parengti Darbo kodekso pakeitimo projektą, kuriame numatyti galimybę nustatyti lankstesnį darbo
laiką (40 val. darbo savaitė, leidžiant lanksčiau paskirstyti darbo valandų kiekį), sudaryti terminuotas
darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbams šalių susitarimu, suvienodinti visų darbuotojų kategorijų
įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą termino nustatymą, numatyti galimybę dėl nemokamų atostogų
susitarti šalims ir pan.), siekiant suderinti darbdavių ir darbuotojų lūkesčius.
11. Sukurti viešai prieinamą visų viešųjų paslaugų katalogą, kuris sutelktų visą informaciją apie teikiamas
paslaugas (paslaugų teikimo procedūras ir kokybinius parametrus) vienoje vietoje. Viešųjų paslaugų
katalogas sudarys sąlygas organizuoti reguliarius paslaugų aktualumo ir naudingumo vertinimus,
reitinguoti paslaugas ir skatins viešas diskusijas dėl teikiamų paslaugų kokybės.
12. Įvertinus viešosios ir privačios iniciatyvos bendradarbiavimo patirtį, parengti gerąja patirtimi pagrįstą
viešosios ir privačiosios partnerystės projekto įgyvendinimo aprašą ir pagal jį įgyvendinti pavyzdinį
projektą, siekiant, kad viešasis sektorius gautų didžiausią naudą ir būtų lygiavertis projekto partneris.
13. Įgyvendinti atvirų duomenų (Open Data) priemones, pagal kurias informacija apie valstybės institucijų
tvarkomas informacijos rinkmenas būtų lengvai prieinama ir visuomenė bei verslas galėtų pareikšti
nuomonę apie atskirų rinkmenų aktualumą ir pageidaujamą formatą, siekiant, kad pirminiai viešojo
sektoriaus institucijų kaupiami duomenys būtų pritaikomi tolesniam naudojimui kuriant paslaugas /
produktus visuomenei ir verslui (pakartotinis informacijos naudojimas).
14. Užtikrinti sukurtų įrodymais pagrįsto valdymo priemonių (poveikio vertinimo (kaštų ir naudos analizės),
programų vertinimo ir kt.) taikymą valdymo spendimams priimti.

Valstybės pažangos taryba, atsižvelgdama į šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016
programos įgyvendinimo prioritetines priemones ir Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetus,

n u m a t o
darbų įgyvendinimo stebėseną:

2014

metais

vykdyti

šių

Vyriausybės

suplanuotų

metų

priemonių

ir

1. Patvirtinti ir įgyvendinti Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo veiksmų planą, kuriame numatytos
naujos jungtinių studijų programų kūrimo skatinimo, studentų ir dėstytojų mobilumo didinimo
priemonės, taip pat didinti finansavimą, skirtą dėstytojams iš užsienio pritraukti.
2. Sukurti aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsenos sistemą (specialistų
kvalifikacijų žemėlapį).
3. Tobulinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemas – užtikrinti apmokėjimo
sistemos skaidrumą ir sąsajas su veiklos rezultatais.
4. Tęsti informacinės visuomenės proveržio priemonių įgyvendinimą – plėsti plačiajuosčio elektroninio
ryšio tinklą kaimo vietovėse; sukurti teisines, organizacines ir technines priemones, leidžiančias balsuoti
internetu; įdiegti elektroninio recepto kompensuojamiesiems vaistams paslaugą.
5. Intensyvinti ir plėsti dalyvavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD)
struktūrų veikloje ir įgyvendinant šios organizacijos priemones, vykdyti aktyvią lobistinę veiklą siekiant
narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.
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6. Tęsti pradėtą valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo ir efektyvumo didinimo
priemonių įgyvendinimą, per valstybės valdomų įmonių nuosavybės politiką ir skaidrumo gaires
įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) rekomendacijas valstybės
valdomų įmonių srityje.
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