LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 8 D.
ĮSAKYMO NR. V–386 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. birželio 4 d. Nr. V- 502
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 276 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių
patvirtinimo“ pakeitimo“:
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. V-386 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių įgyvendinimo “:
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo
prioritetinių priemonių, už kurių vykdymą atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinimo planą, ir jį išdėstau nauja redakcija
(pridedama).
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo
prioritetinių priemonių, kurias įgyvendinant dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerija, vykdytojus atstovaujančius Ministerijai, ir juos
išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras

Dainius Pavalkis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-386
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V- 502 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINĖS PRIEMONĖS,
UŽ KURIŲ VYKDYMĄ YRA ATSAKINGA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, ĮGYVENDINIMO PLANAS
Priemonės
Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių pavadinimai

VI. VERSLAS IR INOVACIJOS
6.2. Inovacijos
54.
Įgyvendinti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) infrastruktūros plėtros
projektus, skatinti bendrų mokslo ir verslo MTEP centrų (kompetencijos centrų) kūrimąsi,
plėtoti jų infrastruktūrą ir paslaugas

Siekiant skatinti inovacijų kultūros formavimąsi, parengti pasiūlymus dėl technologinių
gebėjimų, gamtos ir tiksliųjų mokslų srities mokinių gabumų ugdymo bendrojo ugdymo
mokyklose
VIII. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS
8.1. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos pertvarka
101.
Gerinti lituanistinį švietimą, stiprinti pilietiškumą ir tautinę tapatybę, įgyvendinant Lietuvių
kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010–2014 metų
strategiją
103.
Patvirtinti ir įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, stiprinimo veiksmų planą, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybei
gerinti, organizuojant tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, skatinti kurtis mokyklasdaugiafunkcius centrus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo ugdymo
mokyklose
56.

104.

Peržiūrėti ir toliau įgyvendinti Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų
programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-955
(Žin., 2012, Nr. 68-3493)
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Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Priemonės
koordinatoriai
ministerijoje

Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija,
Žemės ūkio ministerija,
Susisiekimo ministerija,
Aplinkos ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija
Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija

2013–2016 metai

A. Žalys
K. BabelytėLabanauskė

2014 metų III ketvirtis

M. Skakauskienė
J. Nemanienė

Švietimo ir mokslo ministerija

2013–2016 metai

Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų II ketvirtis
– patvirtinimas; 2014–
2016 metai –
įgyvendinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

2013–2016 metai

S. Zybartas
N. Poderienė
E. Nausėdienė
S. Zybartas
R. Klepačienė
S. Strolaitė
G. Šeibokienė
D. Švelnienė
R. Zuoza
R. Klepačienė
I. Grigaravičienė

Priemonės
Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

Plėtoti švietimo stebėseną trimis lygiais (valstybės, savivaldybių, mokyklos), organizuojant ir
vykdant standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimus, mokyklos veiklos kokybės vertinimo,
pripažinimo ir pažangos skatinimą, orientuotą į mokyklų veiklos tobulinimą ir mokinių
pasiekimų gerinimą
Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimą, kokybiškos
kompleksinės švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų
šeimoms teikimą, iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimą, gestų kalbos
vartojimo plėtrą ir kita
Parengti ir patvirtinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašus ir juos įgyvendinti

Švietimo ir mokslo ministerija

2013 metų IV ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų III ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų III ketvirtis

109.

Patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planą ir jį
įgyvendinti

Švietimo ir mokslo ministerija

110.

Patvirtinti gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems
vaikams prieinamumo didinimo veiksmų planą ir jį įgyvendinti

Švietimo ir mokslo ministerija

111.

Parengti tikslines saugios mokyklos neformaliojo ugdymo prevencines programas,
stiprinančias vaikų sveikatą ir socialinį bei emocinį atsparumą, ir jas įgyvendinti

Švietimo ir mokslo ministerija

112.

Patvirtinti ir įgyvendinti informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį
ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą

Švietimo ir mokslo ministerija

113.

Siekiant užtikrinti geresnes mokymo, mokymosi, sporto ir gyvenimo mokyklų
bendrabučiuose sąlygas, patrauklesnę švietimo įstaigų darbuotojų darbo aplinką ir darbo
priemonių atnaujinimą, mažesnes energijos sąnaudas, įgyvendinti (prireikus atnaujinti)
Švietimo įstaigų modernizavimo programą, Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo
programą, Valstybinių profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių atnaujinimo
investicijų projektą, Aukštųjų mokyklų ir švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programą,
Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programą, Mokytojų darbo vietų
kompiuterizavimo investicijų projektą ir kitus šiems tikslams skirtus investicijų projektus ir
programas

Švietimo ir mokslo ministerija

2013 metų III ketvirtis
– patvirtinimas 1;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2013 metų IV ketvirtis
– patvirtinimas 2;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2013 metų IV ketvirtis
– parengimas 3;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2013 metų III ketvirtis
– patvirtinimas;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2013–2016 metai

105.

106.

108.

Patvirtinta 2013 m. spalio 18 d. ministro įsakymu Nr. V-972
Patvirtinta 2014 metų sausio 27 d. ministro įsakymu Nr. V-31
3
Patvirtinta 2013 m. gruodžio 30 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)V-348
1
2

2

Priemonės
koordinatoriai
ministerijoje
A. Aldakauskas
S. Zybartas
R. Ališauskas
S. Zybartas
T. Aidukienė
D. Vaišnorienė
R. Labinienė
L. Žadeikaitė
G. Šeibokienė
D. Švelnienė
R. Zuoza
K. Markelienė
A. Birietienė
J. Mackevičienė
S. Zybartas
M. Skakauskienė
A. Vaitiekėnas
R. Zuoza
L. Vaicekauskaitė

S. Zybartas
K. Valantinienė
L. Kvaraciejienė

Priemonės
Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių pavadinimai

Įgyvendinimo data

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

2013 metų IV ketvirtis
– patvirtinimas;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2014 metų IV ketvirtis

Parengti naujus mokytojų kvalifikacijos reikalavimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo nuostatas ir kompetencijų vertinimo tendencijas Europoje
117.
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
8.2. Aukštojo mokslo politikos pertvarka
118.
Parengti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų projektus, siekiant užtikrinti geresnes studijų
prieinamumo, kokybės ir tarptautiškumo sąlygas

Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų II ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija
/ Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Ūkio ministerija

2014 metų II ketvirtis –
patvirtinimas;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

A. Žalys
E. Radėnienė
O. Pacevičienė

Sukurti aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsenos sistemą (specialistų
kvalifikacijų žemėlapį), nuolat atnaujinti Lietuvos ūkio prognozę ir priėmimą į aukštąsias
mokyklas planuoti atsižvelgiant į šio žemėlapio duomenis ir Lietuvos ūkio prognozes,
užtikrinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų parengimą
Tobulinti mokslo ir studijų informacinę infrastruktūrą – užtikrinti informacinių sistemų
integraciją, atvirą prieigą, efektyvų veikimą, įdiegti naujas informacines technologijas
LITNET tinkle, atnaujinti mokslo ir studijų institucijų vidinio valdymo informacines sistemas
Patvirtinti ir įgyvendinti Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo veiksmų planą,
numatantį naujas jungtinių studijų programų kūrimo skatinimo, studentų ir dėstytojų
mobilumo didinimo priemones, didinant finansavimą, skirtą dėstytojams iš užsienio pritraukti

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

2014 metų II ketvirtis
– įstatymo projektui;
2014 metų IV ketvirtis
– kitų teisės aktų
projektams“.
2014 metų IV ketvirtis

2016 metų III ketvirtis

A. Levickas
S. Žurauskas
V. Rinkevičienė
R. Totoraitis

Parengti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimo
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, įteisinančių naujus neformaliojo suaugusiųjų
švietimo finansavimo principus, projektus

Švietimo ir mokslo ministerija
/ Ūkio ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija

2013 metų II ketvirtis –
patvirtinimas 4;
2013–2016 metai –
įgyvendinimas
2014 metų II ketvirtis

114.

Patvirtinti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų planą, apimantį vasaros
poilsio organizavimą, socializacijos centrų pertvarką ir kitas veiklas

115.

Sukurti švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų kvalifikacijos, veiklos vertinimo ir kvalifikacijos
tobulinimo sistemą, užtikrinančią veiksmingą pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, grįstą
ne formaliu kvalifikacijos patvirtinimu, o kompetencijų įgijimu, vertinimu ir pripažinimu

116.

119.

120.

121.

122.

4

Priemonės
koordinatoriai
ministerijoje
R. Zuoza
R. Klepačienė
A. Drungilas
A. Šimaitis
A. Aldakauskas
A. Razmantienė

Atsakingi vykdytojai

Patvirtinta 2013 m. rugsėjo 20 d. ministro įsakymu Nr. V-878

3

Švietimo ir mokslo ministerija

A. Aldakauskas
A. Razmantienė
S. Zybartas
M. Griškevičius
A. Sokolova

A. Levickas

R. Totoraitis

Priemonės
Nr.

Priemonės
koordinatoriai
ministerijoje
R. Totoraitis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

123.

Patvirtinti ir įgyvendinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą, numatantį
naujas specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kompetencijų atnaujinimo pagal darbo
rinkos poreikius priemones

124.

Pertvarkyti valstybinį studijų finansavimą, kad finansinės kliūtys neribotų studijų
prieinamumo pagal gebėjimus

Švietimo ir mokslo ministerija
/ Ūkio ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
/ Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų II ketvirtis –
patvirtinimas;
2014–2016 metai –
įgyvendinimas
2016 m. III ketvirtis
2013 metų I ketvirtis –
2016 metų III ketvirtis

L. Kvaraciejienė
S. Krotkova

Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija

2015 metų IV ketvirtis

K. BabelytėLabanauskė

Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija

2015 metų II ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija

2016 metų III ketvirtis

K. BabelytėLabanauskė
J. Vizbarkienė
S. Žurauskas

Švietimo ir mokslo ministerija

2016 metų III ketvirtis

Gerinti profesinių mokyklų mokinių ir studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygas ir tobulinti
mokslo ir studijų sistemos institucijų infrastruktūrą – įgyvendinti Aukštųjų mokyklų ir
profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą (JESSICA)
ir Mokslo ir studijų infrastruktūros plėtros programą
8.3. Mokslas ir technologijos
127.
Nustatyti ir vystyti MTEP ir inovacijų sumanios specializacijos kryptis – plėtoti
kompetencijų ir kitus MTEP centrus, viešųjų ir privačiųjų iniciatyvų MTEP ir inovacijų
srityje skatinimo schemas
128.
Sudaryti sąlygas mokslui ir verslui efektyviai bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje –
sukurti ir įgyvendinti vertinimo ir skatinimo priemones atviros prieigos centrams, skatinti
kompetencijos centrų infrastruktūros plėtrą
129.
Sutelkti didesnius finansinius išteklius investicijoms į aukščiausiojo lygio ir visuomenės bei
ūkio poreikius atitinkančias MTEP veiklas – užtikrinti efektyvų jų naudojimą žinioms kurti ir
didinti paramą žinių komercinimui
130.
Stiprinti ir telkti MTEP intelektinį potencialą: finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis
skatinti gabiausią jaunimą studijuoti doktorantūroje, taikyti ir plėtoti stažuočių po
doktorantūros sistemą, pritraukti tyrėjus iš užsienio, skatinti ir remti aukščiausiojo lygio
tarptautinio bendradarbiavimo projektus ir visuomenės bei ūkio poreikius atitinkančias
MTEP veiklas vykdančius tyrėjus ir jaunuosius mokslininkus; skatinti tyrėjų
bendradarbiavimą
125.

___________________________
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K. Gansiniauskas
V. Pachalkienė

R. Rudokienė
M. Pociūtė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-386
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V- 502 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINĖS PRIEMONĖS,
KURIAS ĮGYVENDINANT DALYVAUJA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, VYKDYTOJAI ATSTOVAUJANTYS MINISTERIJAI
Priemonės
Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių
pavadinimai

V. EKONOMIKOS SKATINIMAS
5.1. Viešieji finansai – šalies gerovei ir ūkio plėtrai
4.
Atnaujinti priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje,
planus
6.
Iki 2013 metų pabaigos paskirstyti visas Europos Sąjungos lėšas
įgyvendinamiems projektams ir iki programavimo laikotarpio pabaigos
užtikrinti, kad skirtos Europos Sąjungos lėšos būtų visiškai panaudotos

8.

Sukurti efektyvų socialinės ir ekonominės infrastruktūros, miestų plėtros,
energinio efektyvumo ir būsto renovavimo projektų finansavimo modelį,
naudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
(toliau – valstybės biudžetas) ir savivaldybių biudžetų, privačias ir
tarptautinių finansinių institucijų lėšas

VI. VERSLAS IR INOVACIJOS
6.1. Verslo sąlygų gerinimas
32
Atlikti pasirinktų prioritetinių sričių teisinio reguliavimo analizes
(tinkamumo patikras) ir tyrimus (tarp jų pasirinktų sričių teisės aktų
sukeliamos administracinės ir bendros reguliavimo naštos), nustatyti ir
įgyvendinti tyrimais nustatytų problemų sprendimo priemones
VII. SOCIALINĖ POLITIKA
69.
Sistemingai ir nuosekliai įgyvendinti lyčių lygybės iniciatyvas, skirtas
moterų ir vyrų lygybės problemoms spręsti

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo data

ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas,
Lietuvos bankas
Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio
ministerija, Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Informacinės visuomenės plėtros komitetas),
Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija
Finansų ministerija, Aplinkos ministerija,
Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija,
Energetikos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija

2013 metų III ketvirtis

Ūkio ministerija, ministerijos pagal kompetenciją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, visos
ministerijos

5

2015 metų IV ketvirtis

2015 metų IV ketvirtis

2016 metų I ketvirtis

2013–2016 metai

Priemonės
koordinatoriai
ministerijoje
E. Radėnienė
K. Želudevičienė
R. Paškevičius
R. Dokuzlar

L. Kvaraciejienė

T. Daukantas

A. Gribauskienė
R. Zuoza

Priemonės
Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių
pavadinimai

Atsakingi vykdytojai

XI. SVEIKATOS TAUSOJIMO IR STIPRINIMO, ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGOS POLITIKA
190.
Vykdyti kurortologinius mokslinius tyrimus, siekiant įvertinti gamtinių
Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir
sveikatos veiksnių poveikį sveikatai ir sukurti mokslu pagrįstus sveikatos mokslo ministerija, Ūkio ministerija
stiprinimo ir grąžinimo kurortuose metodus
XV. KONKURENCINGAS ŽEMĖS ŪKIS IR ĮVAIRIAPUSĖ KAIMO PLĖTRA
293.
Sukurti spartesnei mokslo žinių ir inovacijų sklaidai užtikrinti būtiną
Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo
eksperimentinių, mokomųjų, bandomųjų ūkių tinklą, stiprinti abipusį
ministerija
žinių ir gerosios patirties grįžtamąjį ryšį visoje mokslo, agroverslo,
konsultavimo grandyje
XVI. VALSTYBĖS VALDYMAS
16.2. Valstybės valdymo tobulinimas
309.
Atlikus pasirinktų valstybės institucijų ir įstaigų (Kūno kultūros ir sporto
koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija,
departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, viešąjį saugumą
vykdytojai – ministerijos, kitos valstybės
užtikrinančių institucijų ir kitų) funkcijų peržiūras, atsisakyti perteklinių
institucijos ir įstaigos
funkcijų, panaikinti funkcijų dubliavimą ir racionaliai paskirstyti
funkcijas institucijų viduje, tarp institucijų ir valdymo lygių
310.
Nustatyti paslaugas teikiančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos
koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija,
kokybės vertinimo kriterijus ir pagal juos kasmet šias institucijas ir
vykdytojai – ministerijos
įstaigas vertinti ir viešinti vertinimo rezultatus
XX. KRAŠTO GYNYBA IR NACIONALINIS SAUGUMAS
401.
Vertinti saugumo aplinkos pokyčius, nustatyti grėsmes, jų intensyvumą,
Vyriausybės kanceliarija, ministerijos pagal
grėsmių prevencijos ir šalinimo prioritetus
kompetenciją
___________________________
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