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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
PROJEKTAS
2013 metais darbą pradės nauja Vyriausybė, kuri įgyvendins savo politinę programą ir
prioritetus. Penkioliktoji Vyriausybė, siekdama užtikrinti politikos tęstinumą ir rezultatų
tvarumą energetikos, viešųjų finansų, užimtumo ir verslo, integracijos į Europos Sąjungą ir
NATO srityse, siūlo tęsti pradėtus pagrindinius darbus. Tik užtikrinus politikos nuoseklumą ir
darbų tęstinumą šiose Lietuvai svarbiose srityse bus galima garantuoti mūsų šalies energetinę
nepriklausomybę, finansinį stabilumą, ekonomikos augimą ir toliau būti patikima Europos
Sąjungos ir NATO nare.
Būtina toliau dirbti ir vykdyti įsipareigojimus siekiant išlaikyti viešųjų finansų
stabilumą. Reikia priimti atsakingus ir pamatuotus sprendimus, kad pasiekti viešųjų finansų
deficito ir mažinimo skolos stabilizavimo rezultatai nebūtų prarasti ir užtikrintų galimybes
prisijungti prie euro zonos šalių, o valdžios sektoriaus skola netaptų našta ateities kartoms.
Tęsiami pradėti darbai energetikos srityje leis užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir
energijos tiekimo įvairovę. Suskystintų gamtinių dujų terminalo, naujos atominės elektrinės
statyba ir tolesnis elektros jungčių su Lenkija ir Švedija projektų įgyvendinimas bus
svarbiausi 2013 metų darbai, leisiantys ateityje priimti savarankiškus sprendimus. Ir toliau
bus įgyvendinami svarbiausi transporto infrastruktūros modernizavimo projektai.
Siekiant skatinti ekonomikos augimą, svarbu ir toliau skirti dėmesį verslo sąlygų
gerinimui ir užimtumo didinimui – mažinti administracinę naštą verslui, įgyvendinti lanksčius
darbo santykius ir verslumą skatinančias iniciatyvas.
Nauji iššūkiai laukia narystės Europos Sąjungoje ir NATO įtvirtinimo srityje.
2013 metais Lietuvai suteikta galimybė ir atsakomybė pirmininkauti Europos Sąjungos
Tarybai. Reikės sutelkti visų institucijų pastangas savo ir kitų Europos Sąjungos valstybių
narių siekiams ir interesams deramai ginti ir jiems suderinti tarpusavyje. Kad būtų galima
tinkamai pasinaudoti sąjungininkų Lietuvai suteiktomis gynybos garantijomis, būtina
suaktyvinti krašto ginkluotos gynybos planavimą ir siekti, kad jis būtų paremtas realia
pajėgumų plėtra.
Svarbiausi siekiai:
išlaikyti finansinį stabilumą toliau mažinant viešųjų finansų deficitą, iki vidutiniu
laikotarpiu bus pasiekti subalansuoti ar pertekliniai viešieji finansai, neleisti augti valdžios
sektoriaus skolos lygiui (išreiškiamam BVP procentais); didinti viešojo sektoriaus institucijų
veiklos ir valdymo efektyvumą;
didinti užimtumą, gerinti verslo aplinką ir skatinti verslumą;
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sukurti energetikos infrastruktūrą, kuri visiems laikams įtvirtintų valstybės energetinę
nepriklausomybę;
užbaigti pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai darbus ir užtikrinti
sklandų pirmininkavimą ir reikalingus sprendimus, ypač Lietuvos pasirinktose prioritetinėse
srityse;
įtvirtinti pusiausvyrą tarp krašto gynybos poreikių ir tarptautinių įsipareigojimų
vykdymo.
I. STABILŪS VIEŠIEJI FINANSAI – EKONOMIKOS AUGIMO PAGRINDAS

Bus išlaikytas viešųjų finansų stabilumas ir finansų rinkų pasitikėjimas, mažinant
valdžios sektoriaus deficitą ir stabilizuojant, o vėliau mažinant valdžios sektoriaus skolos lygį.
Bus skatinamas sąžiningas mokesčių mokėjimas, mažinamos neapskaitomos ekonomikos
prielaidos. Įgyvendinant efektyvesnius valdymo sprendimus ir nukreipiant išteklius
svarbiausiems prioritetams įgyvendinti, didės viešojo sektoriaus institucijų veiklos ir valdymo
rezultatyvumas.
Kryptys:
Siekti, kad 2013 metais būtų užbaigta perviršinio biudžeto deficito procedūra ir
mažėtų valdžios sektoriaus skolos lygis.
Mažinti oficialiai neapskaitomos ekonomikos („šešėlio“) prielaidas ir sąlygas, gerinti
mokesčių administravimą ir surinkimą.
Atsakingai tvarkyti valstybės finansus – didinti viešojo administravimo institucijų
veiklos ir valdymo rezultatyvumą.
Siekiant mažinti valstybės biudžeto išlaidas ir efektyvinti viešųjų paslaugų teikimą,
toliau įgyvendinti valstybės turto valdymo efektyvumo didinimo priemones (valstybės
valdomų įmonių pertvarką ir centralizuotą valstybės turto valdymo strategiją).
Tęsti pensijų sistemos pertvarką, įskaitant ir II pakopos pensijų kaupimo pensijų fondų
veiklos administravimo ir efektyvumo gerinimą.
Pradėti valstybinių pensijų sistemos pertvarką.
II. UŽIMTUMAS IR VERSLAS

Verslo sąlygos – viena iš esminių šalies konkurencingumo dalių. Verslumo skatinimas
visose amžiaus grupėse, o ypač tarp jaunimo, yra svarbi verslo plėtros ir užimtumo didinimo
prielaida. Bus toliau mažinama administracinė našta verslui ir užtikrinami lankstesni darbo
santykiai. Daugiausia dėmesio švietimo ir studijų srityje bus skiriama inovacijų skatinimui ir
kokybės gerinimui. Verslo interesams bus atstovaujama siekiant užtikrinti palankesnes
sąlygas eksportuoti prekes ir paslaugas į Europos Sąjungą ir už jos ribų.
Kryptys:
Nuosekliai tęsti darbus, susijusius su verslo aplinkos gerinimu: įgyvendinti verslą
kontroliuojančių institucijų reformą, peržiūrėti verslo licencijavimo ir leidimų išdavimo
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tvarką, mažinti administracinę naštą, vykdyti teisės aktų vertinimą verslo aplinkos požiūriu,
siekti lankstesnių darbo santykių.
Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, didinti finansinių išteklių prieinamumą
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.
Didinti jaunimo užimtumą: skatinti aktyvių darbo rinkos priemonių įgyvendinimą ir
savarankišką užimtumą, plėtoti naujus verslus, remti verslumo skatinimo iniciatyvas, skatinti
spartaus augimo potencialą turinčių verslų įsikūrimą ir plėtrą, ugdyti naujus įgūdžius, plėtoti
praktiką ir skatinti savanorystę.
Didinti švietimo ir studijų įstaigų pajėgumus ir atsakomybę siekiant kokybiško
išsilavinimo.
Siekti atverti suderintą ir abipusę rinką su trečiosiomis šalimis, užtikrinti Lietuvos
eksportuotojams lygiavertes konkurencijos sąlygas.
III. EKONOMINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STIPRINIMAS (ENERGETIKOS IR
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS)

Bus užbaigta elektros energetikos ir tęsiama gamtinių dujų sektoriaus pertvarka – tai
prisidės prie rinkos, užtikrinsiančios mažiausias galimas energijos kainas vartotojams,
sukūrimo. Bus tęsiami strateginiai energetikos infrastruktūros projektai, kurie užtikrins
patikimą energetinės sistemos funkcionavimą ir sudarys sąlygas alternatyviam energijos
išteklių tiekimui. Bus tęsiami strateginiai transporto infrastruktūros projektai, kurie leis
užtikrinti didelį Lietuvos transporto paslaugų konkurencingumą ir darnią Lietuvos transporto
infrastruktūros plėtotę.
Kryptys:
Tęsti suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimą – užtikrinti terminalo
veiklos pradžią 2014 metais.
Užtikrinti teisinę aplinką, būtiną tolesnei regioninės atominės elektrinės projekto
plėtrai.
Tęsti elektros jungčių su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“) projektų
įgyvendinimą.
Pradėti antrosios elektros jungties su Lenkija projekto įgyvendinimą.
Vykdyti prisijungimo prie kontinentinės Europos elektros tinklų dirbti sinchroniniu
režimu projektą.
Plėtoti energijos išteklių biržą ir kurti regioninės rinkos sąlygas.
Tęsti transporto sistemos vykdomus projektus (programas), siekiant užtikrinti
tarptautinį konkurencingumą ir infrastruktūros modernizavimą.
IV. NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE IR NATO ĮTVIRTINIMAS

2013 metų antrąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, bus
užtikrinamas jos sklandus darbas ir veiklos tęstinumas, siekiama reikalingų sprendimų, ypač
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Lietuvos pasirinktose prioritetinėse srityse. Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu
organizuojami susitikimai Lietuvoje ir komunikacinė veikla prisidės prie Lietuvos
pirmininkavimo prioritetų įgyvendinimo ir Lietuvos, kaip patikimos partnerės, įvaizdžio
Europos Sąjungoje įtvirtinimo. Nacionalinis saugumas bus stiprinamas vadovaujantis
nuostata, kad narystė NATO suteikia Lietuvai patikimas kolektyvinės gynybos garantijas,
tačiau neatleidžia nuo atsakomybės skirti pastangas ir išteklius savo pačios ir bendram
Aljanso saugumui stiprinti, aktyviai prisidėti prie NATO politikos formavimo.
Kryptys:
Parengti ir patvirtinti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programą,
taip pat ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, prisidėti
įgyvendinant bendrą Trejeto pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programą.
Sutelkti institucijas bendram darbui, gerinti administracinius gebėjimus, įtraukti
socialinius ir ekonominius partnerius, informuoti visuomenę apie pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai teikiamą naudą.
Užtikrinti efektyvų pirmininkavimo funkcijų atlikimą naudojant pirmininkavimui
Europos Sąjungos Tarybai sukurtas struktūras ir priemones.
Stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus – plėtoti Lietuvos kariuomenės rezervą,
rengti piliečius valstybės gynybai ir modernizuoti Lietuvos kariuomenę.
Toliau aktyviai dalyvauti formuojant NATO politiką ir įgyvendinant pagrindinius
Aljanso uždavinius.
Dalyvauti NATO ir Europos Sąjungos tarptautinėse operacijose, NATO greitojo
reagavimo pajėgose ir Europos Sąjungos kovinėse grupėse, įgyvendinti NATO pajėgų tikslus
ir kitus tarptautinius įsipareigojimus gynybos srityje.
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