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NEĮVYKDYTŲ TEMINIŲ EX ANTE SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS 
 

Ex ante sąlygos Neįgyvendinti kriterijai Planuojami veiksmai 

Planuojamas 

įvykdymo 

terminas 

Atsakinga 

institucija 

1.1. Moksliniai tyrimai ir inovacijos: 
parengta nacionalinė arba regioninė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strateginė 
politikos programa, skirta pažangiajai 
specializacijai pagal nacionalinę reformų 

programą, siekiant pritraukti privačių 
lėšų MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka 
gerai veikiančias nacionalines arba 
regionines mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemas . 

� Parengta nacionalinė arba regioninė inovacijų 
strateginė politikos programa, skirta pažangiajai 
specializacijai ir: 

Suformuoti prioritetines raidos kryptis ir teikti tvirtinti 
LRV nutarimu po apklausos ir ekspertinių diskusijų su 
suinteresuotomis šalimis, atsižvelgus į Strateginės 
MTEP ir inovacijų tarybos nuomonę. 
 

Parengti, suderinus su suinteresuotomis 
ministerijoms, atsižvelgus į Strateginės MTEP ir 
inovacijų tarybos nuomonę ir patvirtinti Prioritetinių 
MTEP ir inovacijų raidos krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programą. 

2013.07.01 
 
 
 
 

2013.10.01 

Švietimo ir 
mokslo 
ministerija, 
Ūkio 
ministerija 

– pagrįsta SSGG (angl. SWOT) analize, siekiant 

išteklius sutelkti pagal tam tikrą mokslinių tyrimų 
ir inovacijų prioritetų skaičių; 

– kurioje išdėstomos priemonės privačioms 
investicijoms į MTTP skatinti; 

– kurioje numatyta stebėsenos ir peržiūros 
sistema. 

� Valstybė narė patvirtino programą, kurioje 
nustatomi biudžeto ištekliai, kuriuos galima skirti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms; 

1.2. Parengtas daugiametis biudžeto ir 
investicijų prioritetų planas. 

� Patvirtintas orientacinis daugiametis biudžeto 
ir investavimo prioritetų planas, susijęs su ES 

prioritetais, ir atitinkamais atvejais Europos 
strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros 
forumas (ESFRI). 

Patvirtinti Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių 
ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, kurioje bus 

nustatyti biudžetas ir prioritetai. 

2013.10.01 Švietimo ir 
mokslo 

ministerija, 
Ūkio 
ministerija 

2.1. Skaitmeninis augimas: 
nacionalinėje arba regioninėje inovacijų 
strateginėje politikos programoje, 
skirtoje pažangiajai specializacijai, yra 
atskiras skaitmeniniam augimui skirtas 
skyrius, kuriame numatoma skatinti 
prieinamų, geros kokybės ir sąveikių 
IRT grindžiamų privačiųjų ir viešųjų  

� Į nacionalinę arba regioninę inovacijų 
strateginę politokos programą, skirtą pažangiajai 
specializacijai, įtrauktas skaitmeninio augimo 
skyrius, kuriame: 

Pakeisti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 
2011-2019 m. programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu 
Nr. 301. 

2013.12.01 Susisiekimo 
ministerija, 
Informacinės 
visuomenės 
plėtros 
komitetas 
prie 
Susisiekimo 
ministerijos 

−planuojamas biudžetas ir nustatomi veiksmų 
prioritetai, atsižvelgiant į SSGG analizę, atliktą 
remiantis Europos skaitmeninės darbotvarkės 
rezultatų suvestine ; 

paslaugų paklausą, skatinti piliečius, 
įskaitant pažeidžiamas grupes, verslo ir 
viešojo administravimo sektorius jomis 

−išnagrinėtos subalansuotos informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) paklausos ir pasiūlos 
paramos galimybės; 
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naudotis, be kitų priemonių, 
įgyvendinant tarpvalstybines iniciatyvas. 

−kiekybiškai įvertinami intervencijų skaitmeninio 
raštingumo, įgūdžių, e. įtraukties, e. 
prieinamumo ir e. sveikatos srityse rezultatų 
tikslai, suderinti su galiojančiomis atitinkamomis 
sektorių nacionalinėmis arba regioninėmis 
strategijomis; 

−įvertinti poreikiai intensyviau stiprinti IRT 
pajėgumus. 

2.2. Naujos kartos prieigos (NKP) 
infrastruktūra: parengti nacionaliniai 
NKP planai, kuriuose atsižvelgta į 
regioninius veiksmus, siekiant 
įgyvendinti ES didelės spartos interneto 
prieigos tikslus , daugiausia dėmesio 
skiriant toms sritims, kuriose nustatyta, 
kad rinka negali prieinamomis 
sąnaudomis suteikti pakankamos 

kokybės atviros infrastruktūros, laikantis 
ES konkurencijos ir valstybės pagalbos 
taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms 
grupėms prieinamas paslaugas. 

� Galiojančiame nacionaliniame NKP plane 
pateikiama: 

Parengti Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir 
paslaugų naudojimo skatinimo modelį. 
 
Patvirtinti investavimo modelį ir NKP planą. 

2014.03.01 
 
 
2014.09.01 

Susisiekimo 
ministerija, 
Informacinės 
visuomenės 
plėtros 
komitetas 
prie 
Susisiekimo 
ministerijos 

−reguliariai atnaujinamas investicijų į 
infrastruktūrą planas, kuriame įvertinta bendra 
paklausa, nurodytos investicijos ir paslaugos; 

−tvarūs investicijų modeliai, kuriais skatinama 
konkurencija, suteikiama galimybė naudotis 
atvira, prieinama, kokybiška ir perspektyvia 

infrastruktūra ir paslaugomis;  

−privačių investicijų skatinimo priemonės. 

5.1. Rizikos prevencija ir valdymas: 
rengiami nacionaliniai arba regioniniai 
rizikos vertinimai nelaimių valdymo 
tikslams, atsižvelgiant į prisitaikymą prie 
klimato kaitos. 

� Parengti nacionaliniai arba regioniniai rizikos 

vertinimai, kuriuose yra šie elementai: 

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 
strategijos tikslų ir uždavinių 2013-2020 metams 
įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane 
numatytų rizikos vertinimo priemonių įgyvendinimas. 
 
Klimato kaitos plano priemonė, kurios 
įgyvendinimas atitinka ex ante sąlygą : 
4.1.1 Priemonė „Parengti mokslo programą arba atlikti 
atskirų sektorių (teritorijų planavimo, transporto, 
energetikos, atliekų, pramonės, žemės ūkio, 
žuvininkystės, miškininkystės, turizmo ir kt.) jautrumo 
klimato kaitos poveikiui ir galimybių prisitaikyti prie 
klimato kaitos studijas, numatyti veiksmingiausias 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemones ir pasiūlyti 
vertinimo kriterijus. 

2016.12.31 Aplinkos 
ministerija, 
Energetikos 
ministerija, 
Ūkio 
ministerija, 
Susisiekimo 
ministerija, 
Žemės ūkio 
ministerija, 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija, 
Vidaus 
reikalų 
ministerija 

– apibūdinti procesai, metodika, metodai ir 

neįslaptinti duomenys, naudojami rengiant 

rizikos vertinimą, taip pat rizika grindžiami 

kriterijai, taikomi nustatant investavimo 

prioritetus; 

– apibūdinti vienos rizikos ir kelių tipų rizikos 

scenarijai; 

– atitinkamais atvejais atsižvelgiama į 

nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos 

strategijas 

– kai tinkama, atsižvelgiama į nacionalines 

prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas. 
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6.2. Atliekų sektorius: ekonomiškai ir 
aplinkos požiūriu tvaraus investavimo į 
atliekų sektorių, visų pirma rengiant 
atliekų tvarkymo planus laikantis 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
atliekų hierarchiją, skatinimas. 

– Komisijai pateikta ataskaita dėl Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų tikslų 
įgyvendinimo ir numatomų veiksmų tikslams 
pasiekti. 

Pateikti ataskaitą už 2011, 2012 m. Europos Komisijai. 
 
Pateikti ataskaitą už 2013, 2014, 2015 m. Europos 
Komisijai. 

2013.10.01 
 
2016.10.01 

Aplinkos 
ministerija, 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra 
prie Aplinkos 
ministerijos 

– Valstybė narė laikydamasi Direktyvos 
2008/98/EB 1 ir 4 straipsnių parengė atliekų 
prevencijos programas, kaip reikalaujama 
Direktyvos 29 straipsnyje; 

Parengta ir patvirtinta Valstybinės atliekų prevencijos 
programos 2014-2020 m.  

2014.01.01 

– Patvirtintos priemonės, kurių reikia, kad iki 
2020 m. būtų pasiektas pakartotinio naudojimo 
ir perdirbimo tikslas laikantis Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies. 

Parengti ir patvirtinti Valstybinio atliekų tvarkymo 
plano 2014–2020 m., kuriame bus nustatytos tarpinės 
atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo iki 2020 
m. užduotys. 

2014.04.01 

7.1. Keliai: atsižvelgiant į valstybių narių 
institucinę sąrangą parengtas (-i) 
išsamus (-ūs) transporto investicijų 
planas (-ai) arba programa (-os) 
(įskaitant regioninį ir vietos viešąjį 
transportą), kuriais teikiama parama 
infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su  

� Parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto 
investicijų planas (-ai) arba programa (-os), 
kurie atitinka teisinius strateginio aplinkos 
įvertinimo reikalavimus ir kuriuose nustatoma: 

Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros programą 
(toliau – Programa).  
Vadovaujantis patvirtinta Programa parengti ir 
patvirtinti Programos Priemonių planą/projektų 
sąrašą. 

2014.07.01 Susisiekimo 
ministerija 

– įnašas į bendrą Europos transporto erdvę 
laikantis Reglamento Nr. [TEN-T] 10 straipsnio, 

įskaitant prioritetus, susijusius su investavimu į: 

TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais 
gerinimui. 

– pagrindinį TEN-T tinklą ir visuotinį tinklą, kai 
numatomos investicijos iš ERPF ir Sanglaudos 
fondo; ir 

– antrines jungtis. 

– realistiškas ir apgalvotas projektų, kuriuos 
numatoma remti iš ERPF ir Sanglaudos fondo, 
srautas. 

� Priemonės, skirtos užtikrinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų gebėjimus įgyvendinti 
projektus. 

Patobulinti 2014-2020 m. projektų valdymo ir 
kontrolės sistemą, atsižvelgiant į 2007-2013 m. 
sukauptą valdymo ir kontrolės sistemos gerąją 
praktiką ir įvertinus tarpinių įstaigų ir paramos gavėjų 
gebėjimų pasiruošimą 2014-2020 m. laikotarpiui. 

2014.07.01 Susisiekimo 
ministerija 
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7.2. Geležinkeliai: atsižvelgiant į 
valstybių narių institucinę sąrangą 
išsamiame (-uose) transporto investicijų 
plane (-uose) arba programoje (-ose) 
parengta išsami dalis, skirta geležinkelių 
plėtojimui (įskaitant regioninį ir vietos 
viešąjį transportą), kuria teikiama 
parama infrastruktūros plėtojimui ir 

jungčių su TEN-T visuotiniu ir 
pagrindiniu tinklais gerinimui. 
Investicijos apima mobilųjį turtą, 
sąveiką bei pajėgumų stiprinimą. 

– Transporto investicijų plane (-uose) arba 
programoje (-ose) parengta dalis, skirta 
geležinkelių plėtojimui, kaip nurodyta pirmiau, 
kuri atitinka teisinius strateginio aplinkos 
įvertinimo reikalavimus ir kurioje nustatomas 
realistiškas ir apgalvotas projektų srautas 
(įskaitant numatomą grafiką, biudžetą); 

Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros programą 
(toliau – Programa).  
Vadovaujantis patvirtinta Programa parengti ir 
patvirtinti Programos Priemonių planą/projektų 
sąrašą. 

2014.07.01 Susisiekimo 
ministerija 

– priemonės, skirtos užtikrinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų gebėjimus įgyvendinti 
projektus. 

Patobulinti 2014-2020 m.  projektų valdymo ir 
kontrolės sistemą, atsižvelgiant į 2007-2013 m. 
sukauptą valdymo ir kontrolės sistemos gerąją 
praktiką ir įvertinus tarpinių įstaigų ir paramos gavėjų 
gebėjimų pasiruošimą 2014-2020 m. laikotarpiui. 

2014.07.01 Susisiekimo 
ministerija 

8.1. Parengtos ir įgyvendinamos 
aktyvios darbo rinkos strategijos 
atsižvelgiant į užimtumo gaires. 

� Užimtumo tarnybos turi gebėjimų pasiekti ir 
pasiekia, kad: 

Parengti ir patvirtinti Vyriausybės nutarimą dėl 
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. programos 
patvirtinimo, patvirtinant minėtą programą ir jos 
įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų planą. 

2014.01.01 Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

– visiems darbo ieškantiems asmenims, 
pirmenybę teikiant labiausiai pažeidžiamiems 

darbo ieškantiems asmenims, būtų nuo pradžių 
teikiamos individualizuotos paslaugos ir būtų 
įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės darbo 
rinkos priemonės; 

1. Patvirtinti Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programą, kurioje būtų numatyti tikslai, susiję su 

labiausiai pažeidžiamų darbo ieškančių grupių 
integracija į darbo rinką bei patvirtinti šios programos 
įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų planą, kuriame 
numatytos priemonės tokių tikslų įgyvendinimui. 
2. Patvirtinti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus, 
susijusius su aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių, įskaitant nedarbo prevenciją, 
reglamentavimu. 
3.Remiantis 2 punkte minėtais Užimtumo rėmimo 
įstatymo pakeitimais patvirtinti atitinkamus keitimus 
įgyvendinamuosiuse teisės aktuose: Aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir 
tvarkos apraše, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų 
ir tvarkos apraše, Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos apraše. 

2014.01.01 
 

 
 
 
 
2014.07.01 
 
 
 
2014.07.01 

– būtų teikiama informacija apie naujas laisvas 
darbo vietas; 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos darbo biržos 
direktoriaus įsakymą dėl Lietuvos darbo biržos 
elektroninio portalo (informacinės sistemos) „eDbirža“ 
funkcionavimo gerinimo, plečiant elektroninių 
paslaugų, teikiamų darbdaviams, apimtį ir užtikrinti 
kokybišką informacijos apie laisvas darbo vietas 

2014.07.01 
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teikimą. 

� Užimtumo tarnybos yra sudariusios oficialius 
arba neoficialius bendradarbiavimo susitarimus 
su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. 

Patvirtinti Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programos įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų 
planą, kuriame būtų įtrauktos priemonės, susijusios 
su bendradarbiavimo užimtumo srityje su 
kompetentingomis institucijomis ir kitais 
suinteresuotais subjektais stiprinimu. 

2014.01.01 

8.2. Savarankiškas darbas, verslumas ir 
verslo kūrimas: parengta strateginė 
politikos programa, pagal kurią teikiama 
integracinė parama veiklai pradėti 

� Parengta strateginė politikos programa, pagal 
kurią teikiama integracinė parama veiklai 
pradėti, apimanti šiuos elementus: 

Parengti Europos Komisijos 2013 m. sausio 9 d. 
patvirtinto Verslumo veiksmų plano (2020 metai) 
įgyvendinimo Lietuvoje 2014–2020 metų priemonių 
planą (programą). 

2014.01.01 Ūkio 
ministerija 

– priemones, skirtas įmonių steigimo sąnaudoms 
ir laikotarpiui sumažinti; 

– priemones, skirtas licencijų ir leidimų, 
reikalingų norint imtis konkrečios įmonės veiklos 
ir ją vykdyti, gavimo laikotarpiui sutrumpinti; 

– veiksmus, kuriais susiejamos tinkamos verslo 

plėtros paslaugos ir finansinės paslaugos 
(prieiga prie kapitalo), aprėpiant socialiai 
remtinas grupes ir (arba) nepalankioje padėtyje 
esančias vietoves, kai to reikia. 

8.3. – Darbo rinkos institucijos 
modernizuotos ir sustiprintos 
atsižvelgiant į užimtumo gaires; 
– prieš vykdant darbo rinkos institucijų 
reformas bus parengta aiški strateginė 
politikos programa ir atliktas ex ante 
vertinimas atsižvelgiant į lyčių aspektą. 

� Veiksmai, skirti pertvarkyti užimtumo 
tarnybas, siekiant užtikrinti jų pajėgumą : 

1. Parengti ir patvirtinti Vyriausybės nutarimą dėl 
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. programos 
patvirtinimo, patvirtinant minėtą programą ir jos 
įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų planą., kuriame 
būtų numatytos priemonės, susijusios su užimtumo 
tarnybų pertvarkymu ir jų veiksmingumo didinimu, 
įskaitant naujos infrastruktūros, būtinos kokybiškų ir 

lengvai prieinamų paslaugų (Ignalinoje, Utenoje, 
Vilniuje) užtikrinimui. 
2. Patvirtinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus 
įsakymą dėl Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių 
darbo biržų darbuotojų motyvavimo sistemos, 
atsižvelgiant į pasiektus individualius veiklos 
rezultatus. 

2014.01.01 
 
 
 
 
 
 

 
 
2014.07.01 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

– užtikrinti, kad nuo pradžių būtų teikiamos 
individualizuotos paslaugos ir būtų 
įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės darbo 

1. Patvirtinti Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programos įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų 
planą, kuriame numatytos priemonės, susijusios su 

2014.07.01 
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rinkos priemonės, pirmenybę teikiant labiausiai 
pažeidžiamiems darbo ieškantiems asmenims; 

labiausiai pažeidžiamų darbo ieškančių grupių 
integracija į darbo rinką. 
2. Patvirtinti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus, 
susijusius su aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių, įskaitant nedarbo prevenciją, 
reglamentavimu. 
3. Remiantis 2 punkte minėtais Užimtumo rėmimo 
įstatymo pakeitimais patvirtinti atitinkamus keitimus 

įgyvendinamuosiuse teisės aktuose: Aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir 
tvarkos apraše, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų 
ir tvarkos apraše, Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos apraše. 
4. Parengti ir patvirtinti Lietuvos darbo biržos 
direktoriaus įsakymą dėl profiliuoto bedarbių 
aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodikos 
tobulinimo (siekiant dar labiau individualizuoti 
paslaugas ir padėti labiausiai pažeidžiamiems darbo 
ieškantiems asmenims). 

 
 
2014.07.01 
 
 
 
2014.07.01 
 

 
 
 
 
 
2014.07.01 

– teikti informaciją apie naujas laisvas darbo 
vietas; 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos darbo biržos 
direktoriaus įsakymą dėl Lietuvos darbo biržos 
elektroninio portalo (informacinės sistemos) „eDbirža“ 
funkcionavimo gerinimo, plečiant elektroninių 
paslaugų, teikiamų darbdaviams, apimtį ir užtikrinant 
kokybišką informacijos apie laisvas darbo vietas 
teikimą. 

2014.07.01 

� Užimtumo tarnybų reforma apims oficialių 
arba neoficialių bendradarbiavimo susitarimų su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
sudarymą. 

Parengti ir patvirtinti Užimtumo didinimo 2014-2020 
m. programos įgyvendinimo 2014-2016 m. veiksmų 
planą, kuriame būtų numatytos priemonės, susijusios 
su bendradarbiavimo užimtumo srityje su 
kompetentingomis institucijomis ir kitais 
suinteresuotais subjektais stiprinimu. 

2014.01.01 

8.4. Aktyvus ir sveikas senėjimas: 
parengta aktyvaus senėjimo politika 
atsižvelgiant į užimtumo gaires. 

� Veiksmai aktyvaus ir sveiko senėjimo 
klausimui spręsti: 

Parengti Užimtumo didinimo 2014-2020 m. plėtros 
programą, kurioje bus įtraukti ir su vyresnio amžiaus 
darbuotojų užimtumo skatinimu susiję klausimai. 
 
Parengti Užimtumo didinimo 2014-2020 m. plėtros 
programos įgyvendinimo priemonių planą. 

2013.07.01 
 
 
 
2014.12.31 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija, 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija, 
Švietimo ir 
mokslo 

– rengiant aktyvaus senėjimo politiką ir vykdant 
su ja susijusią tolesnę veiklą, susijusią siekiant 
išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus darbo 
rinkoje ir skatinti jų užimtumą, dalyvauja 
atitinkami suinteresuotieji subjektai. 
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Ex ante sąlygos Neįgyvendinti kriterijai Planuojami veiksmai 

Planuojamas 

įvykdymo 

terminas 

Atsakinga 

institucija 

ministerija, 
Lietuvos 
darbo birža 
prie SADM, 
Valstybinio 
socialinio 
draudimo 
fondo 

valdyba prie 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 

8.5. Darbuotojų, įmonių ir verslininkų 
prisitaikymas prie pokyčių; nustatyta 
politika, kuria siekiama padėti numatyti 
ir tinkamai valdyti pokyčius ir 
restruktūrizavimą. 

� Taikomas tam tikras skaičius pagrindinių 
priemonių socialiniams partneriams ir valdžios 
institucijoms remti, siekiant plėtoti iniciatyvų 
požiūrį į pokyčius ir restruktūrizavimą; visų 
pirma įgyvendinama politika, kuria siekiama 
padėti numatyti ir tinkamai valdyti pokyčius ir 
restruktūrizavimą. 

Vykdyti visapusišką suaugusiųjų švietimo sistemos 
plėtrą, orientuotą į bendrųjų kompetencijų 
suaugusiems suteikimą didelėje dalyje šalies 
savivaldybių, inovatyvaus suaugusiųjų švietimo turinio 
kūrimą ir diegimą. 
Siekiant konsoliduoti visų valstybės institucijų, 
socialinių partnerių ir nevyriausybinių 
organizacijų  veiksmus,  įgyvendinant strategijos 
,,Europa 2020“ užimtumo ir socialinės įtraukties 
didinimo nuostatas, parengti Užimtumo didinimo 
2014–2020 m. plėtros programą. 
 Iki 2013-07-01 planuojama parengti minėtos 
programos priemonių planą, kuriame bus numatytas 
bendradarbiavimo  tinklų kūrimas su darbdaviais, 
švietimo paslaugų teikėjais, savivaldybėmis ir kt. 

2016.12.31 Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

9.2. Aukštasis mokslas: parengtos 
nacionalinės arba regioninės strateginės 
politikos programos, skirtos skatinti įgyti 
tretinį išsilavinimą, taip pat gerinti jo 
kokybę ir veiksmingumą, laikantis SESV 
165 straipsnio. 

� Parengta nacionalinė arba regioninė tretinio 
išsilavinimo strateginė pilitikos programa, kurioje 
numatytos: 

Patvirtinti Valstybinę studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–
2020 metų plėtros programą.  
Patvirtinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–
2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų 
veiksmų planą, kuriame bus nustatyta konkrečios 
priemonės ir asignavimai. 
 

2013.07.01 Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

– priemonės dalyvavimui ir išsilavinimui skatinti, 
kuriomis: 

− didinamas mažas pajamas gaunančių asmenų 
grupių ir kitų nepakankamai atstovaujamų 
asmenų grupių dalyvavimas siekiant aukštojo 
išsilavinimo; 
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įvykdymo 

terminas 

Atsakinga 

institucija 

– mažinamas mokymo įstaigų nebaigusių 
asmenų skaičius / gerinamas mokymo įstaigas 
baigusiųjų skaičiaus rodiklis; 

– priemones, skirtas įsidarbinimo galimybėms ir 
verslumui didinti, kuriomis: 

– skatinama pagal atitinkamas aukštojo mokslo 
programas ugdyti universaliuosius, taip pat 
verslumo, įgūdžius; 

– mažinami lyčių skirtumai priimant sprendimus 
dėl akademinio ir profesinio pasirinkimo. 

9.3. Mokymasis visą gyvenimą: 
parengta nacionalinė ir (arba) regioninė 
strateginė politikos programa mokymosi 
visą gyvenimą srityje laikantis SESV 165 
straipsnio. 
 

� Parengta nacionalinė arba regioninė 
strateginė politikos programa mokymosi visą 
gyvenimą srityje, kurioje numatytos: 

1. Patvirtinti ir įgyvendinti Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo plėtros veiksmų planą, numatantį naujas 
specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kompetencijų 
atnaujinimo pagal darbo rinkos poreikius priemones. 
 
2. Parengti ir patvirtinti Valstybinės studijų, mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) 

plėtros 2013-2020 metų plėtros programos 2013–
2015 metų veiksmų planą. 
 
3. Patvirtinti ir įgyvendinti profesinio mokymo plėtros 
veiksmų planą, apimantį profesinio mokymo įstaigų 
tinklo pertvarką, atsižvelgiant į regionų ūkio šakų 
perspektyvas, profesijos mokytojų rengimą ir jų 
stažuočių realiose darbo vietose organizavimą, 
gamyboje dirbančių aukštos kvalifikacijos darbuotojų 
pritraukimą dirbti profesijos mokytojais, studentų 
praktikas, verslumą puoselėjančias iniciatyvas, 
Europos ir nacionalinės kvalifikacijų sandaros 

įgyvendinimą, pertvarkant profesinio mokymo 
programas į modulines ir egzaminų kvalifikacijai įgyti 
sistemą, siekiant, kad Lietuvoje įgyjamos kvalifikacijos 
būtų prilyginamos Europos Sąjungos valstybėse 
narėse formaliuoju, neformaliuoju ir savišvietos būdu 
įgyjamoms kvalifikacijoms. 
 
4. Patvirtinti Valstybinę švietimo 2013–2022 metų 
strategiją. 

1. 2013.10.01 
 
2. 2013.07.01 
 
3. 2013.10.01 
 
4. 2014.01.01 

Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

– priemonės, kuriomis remiamas mokymosi visą 
gyvenimą koncepcijos įgyvendinimas ir gebėjimų 
tobulinimas, bei kuriomis numatomas atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas bei 
partnerystė su jais; 

– priemonės, skirtos gebėjimų plėtojimui,  
atsižvelgiant į įvairių tikslinių grupių poreikius, 
kai joms teikiamas prioritetas nacionalinės ir 
regioninėse strateginėse politikos programose 
(pavyzdžiui, profesiniame mokyme dalyvaujančio 
jaunimo, suaugusiųjų, į darbo rinką grįžtančių 
tėvų, žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų, migrantų ir kitų nepalankioje 
padėtyje esančių grupių); 

– priemonės, skirtos plėsti galimybes mokytis 
visą gyvenimą, be kita ko dedant pastangas 
veiksmingai įgyvendini skaidrumo priemones 
(pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sąrangą, 
nacionalinė kvalifikacijų sąrangą, Europos 
profesinio mokymo kreditų sistemą, Europos 
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 
sistemą). 



9 Partnerystės sutarties priedas Nr. 3 
 

 

Ex ante sąlygos Neįgyvendinti kriterijai Planuojami veiksmai 

Planuojamas 

įvykdymo 
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10.1. Parengta ir įgyvendinama 
nacionalinė strateginė politikos 
programa, skirta skurdui mažinti, kuria 
siekiama užtikrinti iš darbo rinkos 
išstumtų asmenų aktyvią įtrauktį 
atsižvelgiant į užimtumo gaires. 

� Parengta nacionalinė strateginė politikos 
programa, skirta skurdui mažinti, kuria siekiama 
užtikrinti aktyvią įtrauktį; 

Parengti Socialinės įtrauktiems didinimo 2014-200 m. 
veiksmų plano projektą. 
Patvirtinti Socialinės įtrauktiems didinimo 2014-2020 
m. veiksmų planą. 

2013.07.01 
 
 

 

– programa: suteikia tinkamą įrodymais 
grindžiamą pagrindą skurdo mažinimo politikai 
plėtoti ir pokyčiams stebėti; 

– atitinka nacionalinį skurdo ir socialinės 

atskirties mažinimo tikslą (nustatytą 
nacionalinėje reformų programoje), pagal kurį 
taip pat siekiama didinti užimtumo galimybes 
socialiai remtinoms esančioms grupėms; 

– įtraukia atitinkamus suinteresuotuosius 
subjektus į kovą su skurdu; 

– pateikus prašymą ir prireikus atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams gali būti 
teikiama parama teikiant projektų paraiškas ir 
įgyvendinant bei administruojant atrinktus 
projektus. 

10.2. Parengta nacionalinė strateginė 
romų įtraukties politikos programa. 

� Parengta nacionalinė romų įtraukties 
strategija: 

Patvirtinta Vilniaus miesto teritorijų integruota 
vystymo programa. Šioje programoje bus numatyti 
veiksmai skirti Vilniaus miesto Romų bendruomenės 
integravimui ir šios ex ante sąlygos išpildymui. 

2014.03.01 LR Vidaus 
reikalų 
ministerija – kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai romų 

integracijos mažinant atskirtį nuo kitų gyventojų 
tikslai. Šiais tikslais turėtų būti siekiama romų 
integracijos keturių ES lygmens tikslų, susijusių 
su išsilavinimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir 
būsto galimybėmis; 

– kurioje nustatyti, kai tinkama, nepalankioje 
padėtyje esantys mikroregionai arba atskirti 
rajonai, kurių bendruomenės ypač skurdžios, 

vadovaujantis turimais socialiniais, ekonominiais 
ir teritoriniais rodikliais (pvz., labai žemas 
išsilavinimo lygis, ilgalaikis nedarbas ir pan.); 

– kurioje nustatyti patikimos stebėsenos 
metodai, kad būtų galima įvertinti romų 
integracijos veiksmų poveikį ir strategijos 
pritaikymo ją peržiūrint tvarką; 
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– kuri yra rengiama, įgyvendinama ir stebima 
nuolat glaudžiai bendradarbiaujant su romų 
pilietine visuomene, regionų ir vietos valdžios 
institucijomis; 

– pateikus prašymą ir prireikus atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams gali būti 
teikiama parama teikiant projektų paraiškas ir 

įgyvendinant bei administruojant atrinktus 
projektus. 

10.3. Sveikata: parengta nacionalinė 
arba regioninė strateginė politikos 
programa sveikatos apsaugos srityje 
laikantis SESV 168 straipsnio, kuria 
užtikrinamas ekonominis tvarumas. 

� Parengta nacionalinė arba regioninė 
strateginė politikos programa sveikatos 
apsaugos srityje, kurioje: 

Parengti Lietuvos sveikatos programos 2013-2020 m. 
projektą. 
Patvirtinti Lietuvos sveikatos programą 2013-2020 m. 
Parengti 2014-2020 m. struktūrinės paramos 
panaudojimo veiksmų planą, suderintą su Lietuvos 
sveikatos programa 2013-2020 m. 

2013.07.01 
 
2014.01.01 

SAM 

– numatytos suderintos priemonės, kuriomis 
būtų sudaromos geresnės sąlygos naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis; 

– numatytos sveikatos apsaugos sektoriaus 
veiksmingumo skatinimo priemonės pasitelkiant 
paslaugų teikimo modelius ir infrastruktūrą; 

– numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema. 

 � Valstybė narė arba regionas yra patvirtinęs 
programą, kurioje nurodomi orientaciniai turimi 
biudžeto ištekliai ir ekonomiškai efektyvus 
išteklių sutelkimas sveikatos priežiūros 
poreikiams, kuriems teikiamas prioritetas. 

 


