2017 metų nacionalinės reformų darbotvarkės
priedas
TARYBOS 2016–2017 METŲ REKOMENDACIJŲ LIETUVAI ĮGYVENDINIMO APŽVALGA
Tikslas

Įgyvendinamos ir planuojamos
įgyvendinti priemonės

Poveikis siekiamam tikslui/rezultatas

Įgyvendinimo
terminas

Įgyvendinimo eiga
2017 m. kovo 1 d.

Atsakinga
institucija

I SKYRIUS
1 rekomendacija. Užtikrinti, kad 2016 m. ir 2017 m. nuokrypis nuo vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo neviršytų leidžiamos ribos, siejamos su sistemine pensijų
reforma. Sumažinti mokesčių naštą mažas pajamas gaunantiems asmenims – mokesčių naštą perkelti kitiems šaltiniams, kurių apmokestinimas mažiau kenktų
ekonomikos augimui, ir gerinti mokestinių prievolių atlikimą, visų pirma PVM srityje
1. Užtikrinti,
1.1. Parengti 2017 m. valstybės Biudžetų projektų visuma užtikrins
2016 metų
Įgyvendinta.
Finansų
kad 2016 m. ir
biudžeto, Privalomojo
valdžios sektoriaus finansų drausmę
IV ketvirtis
Valstybės, Privalomojo sveikatos draudimo ministerija,
2017 m.
sveikatos draudimo fondo
reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi
fondo, Valstybinio socialinio draudimo
Socialinės
nuokrypis nuo
biudžeto, Valstybinio
ir ne didesnį nei leistiną nuokrypį nuo
fondo biudžetai priimti 2016 m. gruodžio 22 apsaugos ir
vidutinio
socialinio draudimo fondo
vidutinio laikotarpio tikslo
d.
darbo
laikotarpio
biudžeto projektus
ministerija,
biudžeto tikslo
Sveikatos
neviršytų
apsaugos
leidžiamos
ministerija
ribos, siejamos
1.2. Įvertinti kokybinius viešųjų Siekiama pagerinti švietimo, sveikatos
2016 metų IV
Įgyvendinta.
Sveikatos
su sistemine
išlaidų sričių rodiklius,
apsaugos ir socialinės apsaugos sričių
ketvirtis
Valstybės ir Valstybinio socialinio
apsaugos
pensijų reforma
rengiant 2017 m. Valstybės rezultatų kokybinius rodiklius,
draudimo fondo biudžetai priimti 2016 m.
ministerija,
biudžeto ir Valstybinio
neviršijant nustatytų išlaidų ribų ir
gruodžio 22 d.
Švietimo ir
socialinio draudimo fondų
laikantis apribojimų biudžeto balansui
mokslo
biudžetų projektus ir
ministerija,
planuojant bei paskirstant
Socialinės
asignavimus
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Finansų
ministerija
1.3. Parengti savivaldybių
Savivaldybių teikiamos jų pačių
2016 metų IV
Įgyvendinta.
Finansų
biudžetų vykdymo
parengtos einamųjų metų numatomų
ketvirtis –
Vyriausybė 2017 m. kovo 22 d. priėmė
ministerija
prognozių teikimo Finansų
finansinių rezultatų projekcijos sudaro
2017 metų
nutarimą „Dėl savivaldybių biudžetų
ministerijai tvarką
galimybę gauti tikslesnius valdžios
I ketvirtis
vykdymo prognozių teikimo tvarkos aprašo
sektoriaus finansų stebėsenos ir
patvirtinimo“
Biudžeto sandaros įstatymo nuostatoms
įgyvendinti (iki šiol tvarka galiojo tik
laikinai, todėl rengiamas nuolatinio
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2. Sumažinti
mokesčių naštą
mažas pajamas
gaunantiems
asmenims –
mokesčių naštą
perkelti kitiems
subjektams,
kurių
apmokestinimas
mažiau kenktų
ekonomikos
augimui

2.1.

2.2.

3. Gerinti
mokestinių
prievolių
atlikimą, visų
pirma PVM
surinkimą

Parengti teisės aktų,
reguliuojančių mokestį už
aplinkos teršimą iš
transporto priemonių,
projektus, atsižvelgiant į
atliekamo tyrimo „Dėl
transporto priemonių
mokesčio dydžio
nustatymo kriterijų,
pagrindžiant juos kitų šalių
patirtimi ir statistiniais
duomenimis, ir pasiūlymų
dėl transporto priemonių
apmokestinimo Lietuvoje,
pagrindžiant siūlomų tarifų
dydžius ir planuojamus
pasiekti rezultatus“ išvadą
Rengiant atitinkamų metų
valstybės ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių
įstatymo projektus, parengti
ir pateikti pasiūlymus dėl
neapmokestinamojo
pajamų dydžio (toliau –
NPD) didinimo

pobūdžio teisės aktas) reikalingus
duomenis
Aplinkos teršimo iš transporto
priemonių apmokestinimas leistų
perkelti mokestinę naštą ant tų šaltinių,
kurių apmokestinimas mažiau kenkia
ekonomikos augimui

2017 metų
II ketvirtis

Nevykdoma

Aplinkos
ministerija,
Finansų
ministerija

Padidintas NPD leistų sumažinti
mokesčių naštą mažas pajamas
gaunantiems asmenims

2016 metų
IV ketvirtis

Įgyvendinta.
2016 m. gruodžio 13 d. priimti Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai,
kuriais nuo 2017 m. sausio 1 d.:
1) nuo 200 iki 310 Eur padidintas
maksimalus mėnesinis neapmokestinamųjų
pajamų dydis;
2) nuo 120 iki 200 Eur padidintas fiksuotas
papildomas neapmokestinamųjų pajamų
dydis, taikomas už kiekvieną auginamą
vaiką;
3) padidinti neįgaliems asmenims taikomi
individualūs neapmokestinamųjų pajamų
dydžiai: mažesnę negalią turintiesiems nuo
210 iki 320 Eur; didesnę negalią
turintiesiems nuo 270 iki 380 Eur
Vėluojama įgyvendinti.
Vyriausybė 2014 m. gruodžio 10 d. Seimui
pateikė Aatsiskaitymų grynaisiais pinigais
ribojimo įstatymo projektą
Įgyvendinta.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie

Finansų
ministerija

3.1.

Sudaryti teisines prielaidas
riboti atsiskaitymus
grynaisiais pinigais

Šešėlinės ekonomikos masto
mažinimas

2016 metų
IV ketvirtis

3.2.

Įdiegti naujausiais
technologiniais sprendimais

Mokesčių surinkimo gerinimas,
administravimo efektyvumo didinimas

2016 metų
IV ketvirtis

Finansų
ministerija

Lietuvos
Finansų

3
pagrįstą mokesčių
administravimo
informacinę sistemą
(išmanioji mokesčių
administravimo sistema,
i.MAS):

ir naštos mokesčių mokėtojui
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
ministerija,
mažinimas. Įdiegus šią sistemą
(toliau – VMI) įdiegė elektroninį sąskaitų
VMI
mokesčių mokėtojai bus įpareigoti
faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių
teikti mokesčių administratoriui
(i.VAZ) posistemes, sukūrė Analizės,
sąskaitų faktūrų ir važtaraščių
modeliavimo ir rizikos valdymo
duomenis, mokesčių administratoriui
kompetencijų centrą
bus sudarytos sąlygos geriau atlikti
Įdiegti elektroninių sąskaitų nuolatinės mokesčių mokėtojų
faktūrų, elektroninių
kontrolės procedūras, užtikrinti
važtaraščių, analizės ir
mokestinių pažeidimų prevenciją, o
rizikos valdymo posistemes mokesčių mokėtojai galės gauti
preliminarių pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) deklaracijų sudarymo,
važtaraščių naudojimo, apskaitos
e. paslaugas
3.3. Vykdyti PVM sąskaitų
Remiantis gaunamais duomenimis,
2016 metų
Įgyvendinta.
VMI
faktūrų projektą, kurio
vykdomas PVM sąskaitų faktūrų
IV ketvirtis
PVM sąskaitų faktūrų projektas buvo
metu padidintos rizikos
„kryžminis“ sutikrinimas,
vykdomas iki 2016 m. spalio mėn. Šiuo
mokesčių mokėtojai yra
identifikuojami rizikingi sandoriai su
metu, įgyvendinus šios apžvalgos
įpareigoti periodiškai VMI
dalyvavimu sukčiavimuose įtariamais
3.2 papunktyje nurodytą priemonę, PVM
teikti PVM sąskaitų
mokesčių mokėtojais, taip pat mokesčių
sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI
registrų duomenis
nemokančiais mokėtojais
teikia visi PVM mokėtojai
II SKYRIUS
2 rekomendacija. Daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemas siekiant didinti švietimo sistemos atitiktį darbo rinkos
poreikiams, gerinti mokymo kokybę, taikyti aktyvesnę darbo rinkos politiką ir skatinti suaugusiųjų mokymąsi. Stiprinti aktyvios darbo rinkos politikos aprėptį ir
veiksmingumą. Skatinti socialinį dialogą. Gerinti sveikatos priežiūros sistemos rezultatus – siekti geresnės ambulatorinės priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos
ugdymo. Didinti nedarbo išmokų ir socialinės paramos aprėptį ir adekvatumą
4. Daugiau
4.1. Vykdyti projektą
Apsikeitimas profesinio mokymo
2016 metų IV
Įgyvendinta.
Švietimo ir
investuoti į
„Nacionalinės valdžios
sistemos reformų patirtimi tarp Baltijos ketvirtis
Įgyvendinus projektą, parengtas galutinis
mokslo
žmogiškąjį
institucijos pameistrystei –
šalių, ypač praktinio mokymo darbo
pameistrystės plėtros ir įgyvendinimo
ministerija
kapitalą ir
mokymosi darbo vietoje
vietoje ir pameistrystės diegimo
Lietuvoje veiksmų planas. Šiame plane
spręsti
įgyvendinimas Latvijoje,
aspektu
pateiktos rekomendacijos dabar
kvalifikuotų
Lietuvoje ir Estijoje (angl.
analizuojamos, į jas bus atsižvelgta rengiant
darbuotojų
Work based learning,
naujus teisės aktus, reikalingus profesiniam
trūkumo
WBL-BALT )“, siekiant
mokymui tobulinti bei pameistrystei plėtoti
problemas –
gerinti praktinio profesinio
didinti švietimo
mokymo kokybę
sistemos atitiktį 4.2. Atnaujinti profesinio
Išplėtota moderni profesinio mokymo
2016 metų
Vėluojama įgyvendinti.
Švietimo ir
darbo rinkos
mokymo programas pagal
sistema
IV ketvirtis
Siekiant atnaujinti profesinio mokymo
mokslo
poreikiams,
ūkio ir regiono poreikį:
programas pagal ūkio ir regiono poreikį,
ministerija
gerinti mokymo
parengti 60 modulinių
parengta, sektoriniuose komitetuose
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kokybę, taikyti
aktyvesnę darbo
rinkos politiką ir
skatinti
suaugusiųjų
mokymąsi

profesinio mokymo
programų ir 10 profesinių
standartų

4.3.

Plėsti suaugusiųjų
neformaliojo švietimo
paslaugas vykdant projektą
pagal Europos ekonominės
erdvės stipendijų programą
„Norvegijos patirties
suaugusiųjų švietimo
srityje diegimas Lietuvoje“

Išplėtotos suaugusiųjų neformaliojo
švietimo paslaugos

2016 metų
IV ketvirtis

4.4.

Koordinuoti ir skatinti
iniciatyvas kuriant
institucijų partneryste
grindžiamą mokymąsi visą
gyvenimą profesinio
mokymo įstaigose ir
aukštosiose mokyklose

Vykdomos neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programos

2017 metų
II ketvirtis

aprobuota ir Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre įregistruota 71
modulinė profesinio mokymo programa.
Iš viso parengta ir atitinkamuose
sektoriniuose profesiniuose komitetuose
aprobuota 10 profesinių standartų
Įgyvendinta.
Įgyvendinta Europos ekonominės erdvės
stipendijų programa „Norvegijos patirties
suaugusiųjų švietimo srityje diegimas
Lietuvoje“.
2016 m. buvo plečiamos neformaliojo
suaugusiųjų švietimo paslaugos: vykdomas
suaugusiųjų neformaliojo švietimo
programų konkursas, savivaldybėse įsteigtų
neformaliojo švietimo koordinatorių
mokymai.
Atsižvelgiant į 2016 m. Tarptautinio
suaugusiųjų kompetencijų tyrimo (angl.
Programme for the International
Assessment of Adult Competencies, PIAAC)
paskelbtus rezultatus, išleistos mokymo
priemonės: „Pagrindinių gebėjimų
metodinės priemonės“ ir „Pagrindiniai
suaugusiųjų gebėjimai. PIAAC tyrimo
rezultatai. Gerosios praktikos vadovas“. Jos
platinamos savivaldybių neformaliojo
suaugusiųjų švietimo koordinatoriams
organizuojamuose mokymuose
Įgyvendinama.
Suorganizuotas neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programų finansavimo 2016 m.
konkursas. Jo tikslas – plėtoti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo teikėjų, aukštųjų
mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą,
skatinti švietimo įstaigas ir mokslo bei
studijų institucijas plėsti suaugusiųjų
švietimo paslaugas, pritaikant jas prie
visuomenės ir darbo rinkos poreikių.
Bendra konkursui skirta suma – 290 000
Eur. Konkursui buvo pateiktos 209

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija
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4.5.

4.6.

4.7.

Didinti suaugusiųjų
švietimo programų
koordinatorių
kompetencijas, vykdant
projektą „Suaugusiųjų
mokymosi darbotvarkės
2015–2017 m.
įgyvendinimas“
Patvirtinti Švietimo
valdymo informacinės
sistemos (ŠVIS) nuostatus,
reikalingus kuriant ir
plėtojant aukštųjų mokyklų
absolventų įsidarbinamumo
ir karjeros stebėsenos
sistemą

Koordinuojamas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas suaugusiųjų
mokymosi visą gyvenimą srityje

2017 metų
III ketvirtis

ŠVIS nuostatai sudarys teisinį pagrindą
rinkti, kaupti ir teikti duomenis ir
informaciją, reikalingą švietimo
subjektams analizuoti ir vertinti
Lietuvos gyventojų užimtumo,
apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinko
sritis, būklę, kaitą, procesus įvairiais
aspektais ir prognozuoti ateities
tendencijas, priimti duomenimis
pagrįstus sprendimus

2017 metų
I ketvirtis

Susieti studijų ir mokymo
programas su Lietuvos
profesijų klasifikatoriuje
pateiktomis profesijų

Sudarytos sąlygos nustatyti, ar asmuo
dirba pagal įgytą kvalifikaciją

2016 metų
III ketvirtis

paraiškos. Atlikus paraiškų ekspertinį
vertinimą, finansavimui atrinktos 36
paraiškos.
Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d.
nutarimu patvirtinta neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2016–2023 m. plėtros programa, skirta
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi sistemai sukurti ir
išplėtoti.
2017 m. planuojama skelbti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programų konkursą,
numatytos biudžeto lėšos – 290 000 Eur.
Planuojama į finansavimą įtraukti vietinius
savivaldybių išteklius
Įgyvendinama.
Pagal Europos suaugusiųjų mokymosi
2015–2017 m. darbotvarkę pradėtas vykdyti
EK projektas „Suaugusiųjų švietimo
veiksmų plano nacionalinis
koordinavimas“, kurio metu visose
savivaldybėse paskirti suaugusiųjų švietimo
programų koordinatoriai
Įgyvendinta.
Vyriausybė 2016 m. lapkričio 16 d.
nutarimu patvirtino ŠVIS nuostatus.
Iki 2017 m. spalio 1 d. bus patvirtintas
ŠVIS nuostatų techninis aprašas
(specifikacija). ES fondų valdymo
komitetas patvirtino Švietimo informacinių
technologijų centro projektą, kurį
įgyvendinant bus integruoti ŠVIS reikalingi
registrai. Šie darbai reikalingi tam, kad būtų
galima apskaičiuoti nacionalinės
žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos
rodiklius. Tikimasi, kad dalį rodiklių pavyks
apskaičiuoti jau 2017 m.
Įgyvendinta.
Parengtos Lietuvos profesijų klasifikatoriuje
pateiktų profesijų grupių ir studijų ir
mokymo programų sąsajos, kurios sudarys

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Ūkio
ministerija

6
grupėmis

5. Stiprinti
aktyvios darbo
rinkos politikos
aprėptį ir
veiksmingumą

4.8.

Pradėti įgyvendinti 2014–
2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų
programos priemones
„Kompetencijos LT“,
„Žmogiškieji ištekliai
INVEST LT+“
„Kompetencijų vaučeris“,
„Pameistrystė ir
kvalifikacijos tobulinimas
darbo vietoje“,
„Inomokymai“

Sukurtos galimybės įmonių, ypač
mažų, darbuotojams tobulinti
kvalifikaciją, technologinius įgūdžius,
įgyti naujų kompetencijų

2017 metų
II ketvirtis

4.9.

Diegti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
turinio dokumentų –
Ikimokyklinio ugdymo
vaikų pasiekimų aprašo ir
Priešmokyklinio ugdymo
bendrosios programos –
reikalavimus. Tobulinti
pradinio ir pagrindinio
ugdymo turinį

Aukštesnė ugdymo kokybė ir geresni
ugdymosi rezultatai. Įgyvendinant
pradinio ugdymo lietuvių kalbos
bendrąją programą ir pagrindinio
ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros
programą, pagerės 1–10 klasių mokinių
kalbinis raštingumas

2017 metų
III ketvirtis

5.1.

Įgyvendinti aktyvios darbo
rinko politikos (toliau –
ADRP) projektus:
„Ilgalaikių bedarbių
įdarbinimo rėmimas“

Padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą
laiką nedirbusiems asmenims,
registruotiems teritorinėse darbo
biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją,
įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo
įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje,
integruotis į darbo rinką

2017 metų
II ketvirtis

sąlygas nustatyti, ar darbo rinkos dalyviai
dirba arba užsiima profesine veikla pagal
įgytą kvalifikaciją
Įgyvendinama.
Pagal Veiksmų programos priemonę
„Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“
įgyvendinami 47 projektai.
Įgyvendinant priemones „Kompetencijos
LT“ ir „Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“, atliekamas
projektų paraiškų vertinimas, pagal
priemonę „Inomokymai“ Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymu
1 projektui skirtas finansavimas. Priemonės
„Kompetencijų vaučeris“ kvietimą
numatoma paskelbti 2017 m. I ketv.
Įgyvendinama.
Pradėtos diegti vienodos visose mokyklose
lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrosios programos, siekiant
užtikrinti vienodas galimybes išmokti
lietuvių kalbą. Pradinio ugdymo programoje
daugiau dėmesio skiriama rašymo praktikai
ir skaitymo gebėjimams gerinti.
Atlikta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo turinio analizė, parengtos
šio turinio atnaujinimo gairės.
Parengtas informacinių ir komunikacinių
technologijų programos diegimo į pradinį
ugdymą projektas

Įgyvendinama.
Projekto įgyvendinimas, skyrus papildomą
finansavimą, pratęsiamas iki 2017 m.
pabaigos.
Papildomai į projekto veiklas (profesinis
mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir
įdarbinimas subsidijuojant) planuojama
nusiųsti apie 2,7 tūkst. ilgalaikių bedarbių

Ūkio
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Darbo birža
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„Nekvalifikuotų asmenų
kompetencijų didinimas“

Padidinti nekvalifikuotų bedarbių
motyvaciją įsidarbinti, padėti įgyti ar
patobulinti kvalifikaciją ar įgyti
kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių
tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į
darbo rinką ir joje įsitvirtinti

2017 metų
III ketvirtis

„Vyresnio amžiaus
bedarbių rėmimas“

Padėti vyresniems negu 54 metų
bedarbiams įgyti ar tobulinti
kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų
ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių
integruotis į darbo rinką ir joje
įsitvirtinti

2017 metų
III ketvirtis

Plečiamas ir stiprinamas socialinis
dialogas, siekiant ugdyti socialinių
partnerių – darbdavių ir profesinių
sąjungų – socialinės partnerystės
gebėjimus, pagerinta individualių ir
kolektyvinių darbo ginčų sprendimo
kokybė, visuomenė informuojama ir
šviečiama darbo santykių
reglamentavimo klausimais, skatinamas
nediskriminavimo principų
įgyvendinimas, siekiama sustiprinti
demokratinį šalies valdymą valstybės
institucijų konsultacijų su skirtingus
interesus turinčiomis organizuotomis
visuomenės grupėmis būdu,
prisidedama prie darnios visuomenės
vystymosi
Efektyvus nacionalinės sveikatos
priežiūros įstaigų sistemos
funkcionavimas

2016 metų
IV ketvirtis

6. Skatinti
socialinį dialogą

6.1.

Įgyvendinti Socialinio
dialogo Lietuvoje
stiprinimo 2016–2020 m.
veiksmų plano 2016–2017
m. priemones

7. Gerinti
sveikatos
priežiūros
sistemos
rezultatus –
siekti geresnės
ambulatorinės
priežiūros, ligų

7.1.

Parengti ir įgyvendinti
ketvirto sveikatos sistemos
plėtros ir ligoninių tinklo
konsolidavimo etapo planą

2017 metų
IV ketvirtis

Įgyvendinama.
Projekto įgyvendinimas, skyrus papildomą
finansavimą, pratęsiamas iki 2017 m.
pabaigos.
Papildomai į projekto veiklas (profesinis
mokymas ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas)
planuojama nusiųsti apie 1,5 tūkst.
nekvalifikuotų bedarbių
Įgyvendinama.
Nuo 2015 m. sausio iki 2017 m. kovo 31 d.
į projekto veiklas nusiųsta 11,9 tūkst.
vyresnių negu 54 m. bedarbių, iš jų 4,7
tūkst. asmenų nusiųsti į profesinį mokymą,
7,1 tūkst. asmenų įdarbinti subsidijuojant ir
116 asmenų kompensuotos kelionės į darbą
išlaidos.
Vėluojama įgyvendinti.
Įgyvendinti vėluojama dėl užsitęsusio
paraiškos pildymo ir pateikimo Europos
socialinio fondo agentūrai

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Darbo birža

Įgyvendinama.
Įgyvendinimo rezultatai:
- aktyvaus gydymo lovų skaičiaus
sumažėjimas;
- slaugos lovų skaičius augimas.
Parengtas ir Sveikatos apsaugos ministro
2016 m. liepos 20 d. įsakymu patvirtintas
Tęstinio (ilgalaikio) aktyvaus gydymo

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Darbo birža

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
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prevencijos ir
sveikatos
ugdymo

paslaugos teikimo reikalavimų aprašas,
kuris nustato reikalavimus asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms, teikiančioms tęstinio
aktyvaus gydymo paslaugą, šios paslaugos
teikimo ir apmokėjimo tvarką
Įgyvendinta.
Parengtas Sveikatos netolygumų indikatorių
stebėsenos modelis, kuriame pateikti
aktualiausi sveikatos netolygumus
atspindintys rodikliai, aprašytas jų
pasirinkimo pagrindas, rodiklių analizės
principai ir vertinimas bei rezultatų sklaidos
rekomendacijos
Įvykdyta.
Parengtas Sveikatos būklių baigčių (išeičių)
vertinimo modelis, kuris apima vienos iš
sveikatos būklės baigčių – mirties
vertinimą. Jame aprašyta veiksmų seka, kuri
turėtų būti atlikta siekiant sumažinti klaidų
kiekį pildant medicininius mirties liudijimus
ir taip pagerinti jų kokybę. Teisinga
mirtingumo statistika svarbi siekiant
įvertinti sveikatos sistemos veiklos
rezultatus, formuojant sveikatos politiką ir
nustatant ligų prevencijos prioritetus

7.2.

Sukurti efektyvesnės ir
tikslesnės sveikatos
netolygumų indikatorių
stebėsenos modelį

Sukurtas modelis leis operatyviau
išmatuoti ir vienodai interpretuoti
netolygumų mastą ir tikslingiau
pasirinkti jų mažinimo intervencijas
probleminėse teritorijose

2016 metų
III ketvirtis

7.3.

Sukurti sveikatos būklių
išeičių vertinimo modelį

Sudarytos prielaidos objektyviai
vertinti sveikatos sistemos veiklą,
remiantis galutiniais sveikatos sistemos
veiklos rezultatais

2016 metų
IV ketvirtis

7.4.

Vykdyti korupcijos
prevenciją sveikatos
sistemoje:
Parengti neoficialių
mokėjimų sveikatos
priežiūros sektoriuje
mažinimo ir šalinimo
priemones
Įgyvendinti antikorupcinę
„švarių rankų“ iniciatyvą
Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos įstaigose

Parengtas priemonių planas, kuriame
nurodytos priemonės, mažinančios ir
šalinančios neoficialių mokėjimų
prielaidas

2016 metų IV
ketvirtis

Vėluojama įgyvendinti.
Parengtas neoficialių mokėjimų sveikatos
priežiūros sistemoje 2016–2019 m. šalinimo
(mažinimo) priemonių plano projektas

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
pagal nustatytus korupcijos indeksus
kasmet suskirstomos į skaidrias,
kandidates skaidrios sveikatos
priežiūros įstaigos vardui gauti įstaigas
ir įstaigas, kuriose galima didelė
korupcinių apraiškų pasireiškimo
tikimybė

2017 metų
I ketvirtis

Įgyvendinta.
Vertinimas atliekamas kiekvienų metų
I pusmetį pagal Sveikatos apsaugos ministro
patvirtintą grafiką

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija
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Ugdyti sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojų
atsparumą (nepakantumą)
korupcijai

Vykdyti korupcijos
prevencijos sveikatos
priežiūros sistemoje
socialinę reklamą

Sveikatos priežiūros sistemos
darbuotojai bus apmokyti, kaip išvengti
korupcijos apraiškų, išugdytas
atsparumas korupcijai.Numatoma, kad
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų
toleruojančių korupciją (visų sveikatos
priežiūros sistemos medicinos
darbuotojų proc.), 2016 m. bus 50
proc.; 2017 m. – 45 proc.; 2018 m. – 40
proc.; 2019 m. – 35 proc.
Visuomenė bus mokoma, kaip išvengti
korupcijos apraiškų, ugdomas
atsparumas korupcijai

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinimas stabdomas.
Dėl objektyvių priežasčių siekiant užtikrinti
priemonei įgyvendinti numatytų lėšų
panaudojimo skaidrumą, racionalumą ir
efektyvumą, priemonės įgyvendinimo
procesas sustabdytas. Šiuo metu svarstomi
tinkamo šių priemonių įgyvendinimo būdai
(alternatyvos)

Sveikatos
apsaugos
ministerija

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinimas stabdomas.
Dėl objektyvių priežasčių siekiant užtikrinti
priemonei įgyvendinti numatytų lėšų
panaudojimo skaidrumą, racionalumą ir
efektyvumą, priemonės įgyvendinimo
procesas sustabdytas. Šiuo metu svarstomi
tinkamo šių priemonių įgyvendinimo būdai
(alternatyvos)
Įgyvendinta.
Vykdant 2009–2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos
„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“
priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo gerinimas mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ iki 2017
m. kovo 1 d. atnaujinti (suremontuoti ir
(arba) trūkstamomis priemonėmis aprūpinti)
544 sveikatos kabinetai. Įsigyta modernių
vaizdinių metodinių mokomųjų priemonių,
skirtų vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiams
formuoti ir žalingų įpročių prevencijai
Įgyvendinama.
Rengiama paraiška teminių sveikatos
kabinetų įrengimo, reikalingos įrangos ir
priemonių įsigijimo ir kabinetuose
dirbsiančių specialistų kvalifikacijos
tobulinimo išlaidoms finansuoti iš ES
struktūrinių fondų lėšų
Įgyvendinama.
2016 m. sausio 1 d. įsteigto Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo fondo

Sveikatos
apsaugos
ministerija

7.5.

Padidinti taikomų sveikatos
stiprinimo priemonių
efektyvumą vaikams ir
jaunimui

Gerinami visuomenės sveikatos
priežiūros sistemos rezultatai, siekiant
užtikrinti geresnį visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą ir
kokybę Lietuvos ugdymo įstaigose

2017 metų
I ketvirtis

7.6.

Užtikrinti kokybišką ir
šiuolaikišką sveikatos
priežiūros specialistų
kvalifikaciją bei
visuomenės mokymą, skirtą
sveiko gyvenimo
įgūdžiams formuoti
Plėtoti visuomenės
sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo veiklas,

Gerinami visuomenės sveikatos
priežiūros sistemos rezultatai, siekiant
užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką
sveikatos priežiūros specialistų
kvalifikacijos kėlimą, efektyvesnį
visuomenės mokymą, skirtą sveiko
gyvenimo įgūdžiams formuoti
Gerinami visuomenės sveikatos
priežiūros sistemos rezultatai, siekiant
tobulinti visuomenės sveikatos

2017 metų III
ketvirtis

7.7.

2017 metų III
ketvirtis

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
apsaugos
ministerija
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8. Didinti
nedarbo išmokų
ir socialinės
paramos aprėptį
ir adekvatumą

8.1.

įgyvendinti ligų
prevencinius projektus,
organizuoti socialinę
reklamą, mokslinius
tyrimus

išsaugojimo ir stiprinimo bei ligų
prevencijos paslaugas

Tobulinti piniginės
socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams teisinį
reguliavimą – išplėsti
aplinkybių, kuriomis
piniginės socialinės
paramos proporcingo
mažinimo schema nebūtų
taikoma, sąrašą

Užtikrintas piniginės socialinės
paramos adekvatumas, t. y.
nepasiturintiems asmenims
garantuojama valstybės parama tuo
atveju, kai dėl objektyvių priežasčių
asmenys negali įsidarbinti

2016 metų IV
ketvirtis

(toliau – Fondas) lėšomis bus plėtojamos
visuomenės sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo veiklos, įgyvendinami ligų
prevencijos projektai, organizuojama
socialinė reklama, moksliniai tyrimai.
Fondui sudaryti Vyriausybė skiria nustatytą
procentą faktinių įplaukų iš akcizo pajamų,
gautų už parduotus alkoholinius gėrimus.
Fondo veiklai 2016 m. skirta 0,5 proc.
įplaukų iš alkoholio akcizo (1,285 mln.
Eur). 2016 m. nuspręsta fondo lėšomis
finansuoti 36 projektus, kuriems skirta
1,267 mln. Eur
Įgyvendinta.
2016 m. rugsėjo 20 d. priimti Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams pakeitimai, kuriais nustatyta,
kad proporcingas socialinės pašalpos dydžio
mažinimas taikomas tik darbingo amžiaus
darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat
savarankiškai nedirbantiems) asmenims,
išplėstas aplinkybių sąrašas, kai socialinės
pašalpos proporcingo mažinimo schema
netaikoma, sudarytos palankesnės sąlygos
gauti papildomos socialinės pašalpos dalį
įsidarbinus ir kt.

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

III SKYRIUS
3 rekomendacija. Imtis darbo našumo didinimo priemonių – skatinti naujųjų technologijų diegimą ir naudojimą visuose ekonomikos sektoriuose. Gerinti inovacijų
politikos koordinavimą ir skatinti privačias investicijas, inter alia, ir taip plėtoti alternatyvius finansavimo šaltinius
9. Imtis darbo
9.1.
Išnagrinėti finansų
Nustatytos galimybės finansų
2016 metų IV
Vėluojama įgyvendinti.
Finansų
našumo
technologijų (toliau –
technologijų sektoriui Lietuvoje plėstis, ketvirtis
Parengti pasiūlymai dėl FinTech pramonės
ministerija
didinimo
FinTech) pramonės
pateikta pasiūlymų dėl tam reikalingų
vystymo. Pasiūlymus planuojama pateikti
priemonių –
vystymosi Lietuvoje
teisės aktų, remtinų mokslinių tyrimų,
Vyriausybei
skatinti naujųjų
galimybes (be kita ko,
FinTech srityje dirbančių kompanijų,
technologijų
būtinus pakeisti teisės
finansų įstaigų, valstybės, mokslo
diegimą ir
aktus) ir iki 2016 m.
įstaigų bendradarbiavimo skatinimo,
naudojimą
lapkričio 20 d. pateikti
keitimosi žiniomis, Lietuvos, kaip
visuose
Vyriausybei pasiūlymus
šalies, kurioje FinTech pramonė gali
ekonomikos
dėl FinTech pramonės
sėkmingai vystytis, pristatymo
sektoriuose
vystymo Lietuvoje
9.2.
Įgyvendinti Veiksmų
Įmonės bus skatinamos aktyviau
2016 metų IV
Vėluojama įgyvendinti.
Ūkio
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programos priemonės
„Inogeb“ projektą
InoSpurtas

9.3.

Investuoti į eksporto
rinkų ir tarptautinių
kontaktų paiešką
įgyvendinant Veiksmų
programos priemonę
„Verslo klasteris LT“

9.4.

Įgyvendinti Veiksmų
programos priemones
„DPT pramonei LT+“ ir
„Eco-inovacijos LT+“

naudotis pelno mokesčio lengvata
mokslinių tyrimų ir eksperimentinei
plėtrai (toliau – MTEP): bus pradėtos
teikti konsultacijos dėl pelno mokesčio
lengvatų MTEP, dėl dokumentavimo,
taip pat bus teikiamos ekspertų išvados
dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos
priskyrimo MTEP.
Įgyvendinama Inovacijų brokerystės
veikla. Inovacijų agentai, ieškodami
technologinių sprendimų, padės
įmonėms pagreitinti inovacijų kūrimą ir
diegimą, sutrumpins procesą „idėja–
prototipas“
Įmonėms lengviau patekti į tarptautinę
rinką, taip jos tampa
konkurencingesnės, taip pat yra
paprasčiau pradėti naudoti naujas
technologijas, modernizuoti
technologinius procesus. 2017 m.
siekiama, kad klasteriuose
dalyvaujančių įmonių ir pramoninio
bendradarbiavimo atvejų skaičiaus
pokytis (procentais) siektų 20 proc.
(palyginti su 2015 m. duomenimis)
Priemone „DPT pramonei LT+“
siekiama paskatinti tradicinės pramonės
transformaciją: diegiant diegti svarbias
pramonės inovatyvumui ir visos
ekonomikos augimui technologijas –
didelio poveikio technologijas (toliau –
DPT) labai mažų, mažų ir vidutinių
įmonių (toliau – MVĮ) gamybos
procesuose. 2017 m. numatoma
pasiekti, kad visos apdirbamosios
pramonės produkcijos struktūros dalis,
kurią sudaro pažangiųjų (aukštųjų) ir
vidutiniškai pažangių technologijų
produkcija, sudarytų 18,5 proc.
Priemone „Eco-inovacijos LT+“
siekiama paskatinti MVĮ diegti

ketvirtis

Projekto „Inovacijų konsultacinės ir
paramos paslaugos verslui“ („Inospurtas“)
paraiška baigta vertinti ir rengiamas
įsakymas skirti finansavimą bei rengiama
projekto finansavimo ir administravimo
sutartis

ministerija,
Mokslo,
inovacijų ir
technologijų
agentūra

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
Kvietimas paskelbtas 2016 gegužės 6 d.
2,98 mln. Eur finansavimas skirtas
11 projektų

Ūkio
ministerija

2016 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
Pasibaigus 1-ajam priemonės „DPT
pramonei LT+“ kvietimui 5,89 mln. Eur
finansavimas skirtas 8 projektams. 2017 m.
kovo 7 d. paskelbtas 2-asis priemonės „DPT
pramonei LT+“ kvietimas, kurio suma 26
535 472 Eur ir kuris galioja iki 2017 m.
birželio 21 d.

Ūkio
ministerija

Pasibaigus 1-ajam priemonės „Ecoinovacijos LT+“ kvietimui 4,54 mln. Eur
finansavimas skirtas 8 projektams. 2-ąjį
kvietimą planuojama skelbti 2017 metų II
ketvirtį

12

10. Gerinti
inovacijų
politikos
koordinavimą ir
skatinti
privačias
investicijas,
inter alia, ir taip
plėtoti
alternatyvius
finansavimo
šaltinius

10.1.

Reglamentuoti
sutelktinio finansavimo
veiklą Lietuvoje

10.2.

Reglamentuoti neviešo
uždarųjų akcinių
bendrovių (toliau –
UAB) vertybinių
popierių siūlymo
kriterijus

10.3.

Tobulinti Lietuvos teisės
aktuose įtvirtintą
kolektyvinio
investavimo subjektų
reguliavimą, tikslinant
ūkinių bendrijų teisinį
reguliavimą

technologines ekoinovacijas, siekiant
sumažinti neigiamas klimato kaitos ir
šiltnamio efekto sąlygas
Įstatymas užtikrins didesnį teisinį
aiškumą ir investuotojų interesų
apsaugą. Sutelktinis finansavimas
papildys bankų finansavimą ir leis
lengviau ir paprasčiau pradėti
bendradarbiauti tiems, kurie ieško
papildomų lėšų (tarp jų ir MVĮ), su
potencialiais investuotojais. Per
sutelktinio finansavimo platformas
asmenys galės skolintis įvairiems
tikslams – verslo, profesiniams,
mokslo, tiriamosioms ir kitoms
reikmėms (išskyrus vartojimą)
finansuoti
Nustatytos sąlygos, kada UAB gali
siūlyti savo akcijas ir tai nebus laikoma
viešu vertybinių popierių siūlymu.
Siūlomas reguliavimas sukurs aiškias
teisines sąlygas UAB palyginti
nebrangiai pritraukti lėšų kapitalo
forma ir skatins dalytis verslo rizika ir
gauti papildomos patirties bei žinių
vykdant planuojamą įmonės veiklą
Atsisakyta viešo ir neviešo vienetų,
akcijų siūlymo ar siūlymo įnešti įnašą
atskyrimo. Atsisakymas skirstyti
siūlymą į viešą ir neviešą, suteiktų
rinkos dalyviams teisinį aiškumą ir taip
skatintų efektyvesnį informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų veikimą
Sukurta konkurencingas tikrųjų ūkinių
bendrijų ir komanditinių ūkinių
bendrijų teisinis reguliavimas,
padidintas jų patrauklumas
investicijoms, siekiant suteikti verslui
daugiau finansavimo galimybių ir
sudaryti palankesnes investavimo

2016 metų IV
ketvirtis

Įgyvendinta.
Sutelktinio finansavimo įstatymas priimtas
2016 m. lapkričio 3 d.

Finansų
ministerija

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
Parengtas ir Vyriausybei pateiktas Akcinių
bendrovių įstatymo pakeitimo projektas,
kuriame nustatytos sąlygos, kada UAB
akcijų siūlymas nelaikytinas viešu
vertybinių popierių siūlymu, 2016 m. kovo
8 d. pateiktas Seimui

Ūkio
ministerija

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
Parengtas Informuotiesiems investuotojams
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris
derinamas su institucijomis

Finansų
ministerija

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
Parengtas Ūkinių bendrijų įstatymo
pakeitimo projektas (nauja redakcija)
2016 m. rugsėjo 15 d. pateiktas Seimui

Ūkio
ministerija
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10.4.

Reglamentuoti su
nekilnojamuoju turtu
susijusio kredito teikimo
veiklą Lietuvoje

10.5.

Inicijuoti teisės aktų
pakeitimus dėl geresnio
inovacijų politikos
koordinavimo

10.6.

Pradėti įgyvendinti
rizikos kapitalo
priemones:
„Ko-investicinis fondas
I“ ir „Ko-investicinis
fondas II, finansuojamas
iš Europos regioninės
plėtros fondo“

Lietuvoje sąlygas, ypač aktualias
rizikos kapitalo fondų veiklai
Nustatytos vienodos veiklos sąlygos
rinkoje veikiantiems kredito davėjams
ir kredito tarpininkams, sustiprinta
konkurencija tarp jų, pagerintas kredito
paslaugų prieinamumas ir plėtra,
užtikrinta kredito gavėjų (vartotojų)
teisių ir interesų apsauga
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų tarybai bus suteiktas
didesnis inovacijų politikos
koordinavimo vaidmuo, kai sprendimai
būtų svarstomi ir diskutuojami principu
„iš apačios į viršų“, o Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų taryboje aukščiausiu lygiu po
įrodymais grįstų ir argumentuotų
diskusijų būtų teikiami pasiūlymai dėl
sprendimų Vyriausybei

Šiomis priemonėmis bus siekiama
paskatinti investicijas, pirmiausia į
jaunų inovatyvių įmonių inovatyvias
idėjas, siekiant padėti šioms įmonėms
sumažinti verslo pradžios riziką ir
spartinti jų sėkmingą augimą. Privatūs
investuotojai bus investicijų
iniciatoriai, galintys nuolat teikti
pasiūlymus koinvesticinio fondo
valdytojui dėl bendrojo investavimo į
perspektyvias įmones. Priemonė taip
pat prisidės prie alternatyvios rinkos
(angl. „First North“) plėtros ir taip
sudarys sąlygas įmonėms pasirengti
išeiti į reguliuojamąją vertybinių

2016 metų IV
ketvirtis

Įgyvendinta.
Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymas priimtas
2016 m. lapkričio 10 d.

Finansų
ministerija

2017 metų III
ketvirtis

Įgyvendinama.
2016 m. lapkričio 16 d. Vyriausybė priėmė
nutarimą, kuriuo Vyriausybės kanceliarija
perima Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centro (toliau – MOSTA) savininko
teises ir pareigas. MOSTA nuo šiol atlieka
ir Vyriausybės komisijos – Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
strateginės tarybos sekretoriato funkcijas.
Tai sudaro didesnes galimybes
tarpinstitucinei ir tarpžinybinei
bendradarbiavimo platformai mokslo ir
studijų politiką grįsti stebėsenos ir analizės
metodais gautais duomenimis ir įrodymais

Ūkio
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija

2016 metų IV
ketvirtis

Įgyvendinta.
Patvirtintos priemonių valstybės pagalbos
schemos. Priemones valdys UAB
„Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“),
šioms priemonėms įgyvendinti įsteigta
patronuojančioji įmonė – UAB
„Kofinansavimas“. Šiuo metu vyksta
kandidatų į UAB „Kofinansavimas“
valdybos narius atranka

Ūkio
ministerija

14
popierių rinką
„Plėtros fondas I,
finansuojamas iš
Europos regioninės
plėtros fondo“ ir „Plėtros
fondas II, finansuojamas
iš Europos regioninės
plėtros fondo“
„Bendrai su verslo
angelais finansuojantis
fondas, finansuojamas iš
Europos regioninės
plėtros fondo“
„Ankstyvosios stadijos ir
plėtros fondas“

„Ankstyvosios stadijos ir
plėtros fondas I,
finansuojamas iš
Europos regioninės
plėtros fondo“

10.7.

10.8.

Tęsti jungtinės Veiksmų
programos priemonės
„Intelektas. Bendri
mokslo–verslo projektai“
įgyvendinimą pradedant
įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerijos
administruojamą
priemonę „Bendri
mokslo–verslo projektai“
Pradėti įgyvendinti

Pagal šias naujas rizikos kapitalo
priemones įsteigti fondų valdytojai
investuos į labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių akcinį kapitalą arba iš
dalies akcinį kapitalą įmonėms esant
plėtros stadijos

2017 metų
I ketvirtis

Įgyvendinta.
Patvirtintos priemonių valstybės pagalbos
schemos.
2017 m. sausio 25 d. paskelbtas kvietimas
atrinkti fondų valdytojus. Kvietimas galioja
iki 2017 m. kovo 22 d.

Ūkio
ministerija

Pagal šią priemonę įsteigto fondo
valdytojas kartu su privačiais
investuotojais (toliau – Verslo
angelai) investuos į MVĮ akcinį
kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą
Pagal šią priemonę įsteigto fondo
valdytojas investuos į ankstyvosios
vystymosi stadijos įmones ir sieks
sumažinti atotrūkį tarp mokslo ir
verslo. Didžioji dalis investicijų per šią
priemonę bus skiriamos įmonėms,
veikiančioms sumaniosios
specializacijos krypčių srityse
Pagal šią priemonę įsteigto fondo
valdytojas investuos į MVĮ akcinį
kapitalą ar iš dalies akcinį kapitalą
įmonėms esant pradinio augimo
stadijos. Priemonė skatins mokslo ir
studijų institucijose kuriamų idėjų
perdavimą verslui (komercinimą)
Sustiprintas mokslo ir studijų institucijų
ir verslo bendradarbiavimas vykdant
bendrus MTEP projektus

2017 metų
I ketvirtis

Įgyvendinta.
2017 m. sausio 25 d. paskelbtas kvietimas
atrinkti fondo valdytoją. Kvietimas galioja
iki 2017 m. kovo 22 d.

Ūkio
ministerija

2017 metų
I ketvirtis

Įgyvendinta.
Atrinktas šio rizikos kapitalo fondo
valdytojas UAB „Robos Capital“, kuris šiuo
metu siekia pritraukti privačių lėšų į fondą

Ūkio
ministerija

2016 metų III
ketvirtis

Įgyvendinta.
2017 m. sausio 25 d. paskelbtas kvietimas
fondo valdytojui atrinkti. Kvietimas galioja
iki 2017 m. kovo 22 d.

Ūkio
ministerija

2016 metų IV
ketvirtis

Įgyvendinta.
Pasibaigus 1-ajam priemonės kvietimui
2017 m. vasario 13 d. bendru Lietuvos
Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymu finansavimas skirtas 98
projektams. Bendra finansavimo suma
38,71 mln. Eur. Pradėtas rengti 2-ojo
priemonės kvietimo projektų finansavimo
sąlygų aprašas

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija

Paremtos mokslininkų ir kitų tyrėjų bei

2016 metų IV

Vėluojama įgyvendinti.

Švietimo ir

15
Veiksmų programos
priemonę „MTEP
rezultatų komercinimo ir
tarptautiškumo
skatinimas“

10.9.

Pradėti įgyvendinti
Veiksmų programos
priemones
„Kompetencijos centrų
plėtra“ ir
„Kompetencijos centrų ir
inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų
veiklos skatinimas“

10.10.

Įgyvendinti Veiksmų
programos priemonę
„Rizikos kapitalas
MTEP veikloms“

studentų, dirbančių ir (arba)
studijuojančių mokslo ir studijų
institucijose idėjos kurti ir įveiklinti
komercines atsiskyrusias (naujas)
įmones (angl. „spin-off“).
Paremti į rinką orientuoti mokslo–
verslo projektai įgyvendinami per
tarpvalstybinį tinklą
Sustiprintos išskirtinės tam tikrų MTEP
sričių mokslo ir studijų institucijų
kompetencijos – tyrėjai ir studentai
aprūpinami įranga ir priemonėmis
eksperimentinei plėtrai vykdyti.
Mokslo ir studijų institucijose
sukuriami ir sustiprinami žinių ir
technologijų perdavimo padaliniai,
stiprinamos mokslo vadybininkų
kompetencijos

ketvirtis

2016 m. patvirtinti šios veiklos projektų
atrankos kriterijai; parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas.
Projektų finansavimo sąlygų aprašą
planuojama patvirtinti 2017 m. I ketv., o II
ketv. skelbti pirmąjį kvietimą teikti
paraiškas

mokslo
ministerija

2016 metų IV
ketvirtis

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Pritrauktos privačios investicijos MTEP
veikloms vykdyti ir jų rezultatams
komercinti, sustiprintas mokslo ir
verslo bendradarbiavimas

2017 metų III
ketvirtis

Vėluojama įgyvendinti.
Įgyvendinant priemonę „Kompetencijos
centrų plėtra“:
1. Parengtas ir su įgyvendinančiąja
institucija (viešąja įstaiga Centrine projektų
valdymo agentūra) suderintas projektų
finansavimo sąlygų aprašo projektas.
2. Keičiami šios veiklos projektų atrankos
kriterijai, siekiant nustatyti, kad projekto
pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija)
projektui įgyvendinti turės skirti ne mažiau
kaip 50 proc. nuosavų lėšų.
Įgyvendinant priemonę „Kompetencijos
centrų ir inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“:
1. Švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
vasario 22 d. įsakymu patvirtintas šios
priemonės veiklos „Inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas. Kvietimą teikti paraiškas
planuojama skelbti 2017 m. I ketv.
2. Šios priemonės veiklos „Kompetencijos
centrų veiklos skatinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas derinamas su
Finansų ministerija
Įgyvendinama.
Šiuo metu Finansų ministerija atlieka
priemonės „Rizikos kapitalas MTEPI
veikloms“ ex ante vertinimą dėl rizikos
kapitalo priemonės tikslingumo ir turėtų
pateikti vertinimo išvadas 2017 m. III ketv.

––––––––––––––––––––

Švietimo ir
mokslo
ministerija

