LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. 832 „DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO
ĮGYVENDINAMŲ VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ
SKYRIMO“ PAKEITIMO
2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1061
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 832
„Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo
ir lėšų skyrimo“:
1. Pakeisti 2.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – iki 72 tūkstančių eurų
veiksmui „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma“ įgyvendinti;“.
2. Papildyti 2.30 papunkčiu:
„2.30. Energetikos ministerijai – iki 20 tūkstančių eurų veiksmui „Stacionarios
suskystintųjų gamtinių dujų infrastruktūros (papildymo stotelių) plėtra“ įgyvendinti;“.
3. Papildyti 2.31 papunkčiu:
„2.31. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – iki 23 tūkstančių eurų veiksmui
„Mokslo ir studijų institucijų įranga ir jos įveiklinimas ekonomikai svarbiose srityse –
gyvybės mokslų, informacinių ir ryšių technologijų, Pramonė 4.0, Pramonė 5.0, finansų
technologijų“ įgyvendinti;“.
4. Papildyti 2.32 papunkčiu:
„2.32. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – iki 2 000 tūkstančių eurų veiksmui
„Sąsajos Žmogus–mašina įgalinimas (kalbos technologijų įveiklinimas, leidžiantis dirbtiniam
intelektui suprasti lietuvių kalbą)“ įgyvendinti;“.
5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ateities ekonomikos DNR plano
įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą:

2

5.1. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rezultato
rodiklis –
įrengti ir
paruošti
eksploatuoti
suskystintųjų
gamtinių dujų
pildymo
punktai.

„36.

Klimato kaita
ir energetika

Stacionarios
suskystintųjų
gamtinių dujų
infrastruktūros
(papildymo
stotelių) plėtra
(atsakinga
Energetikos
ministerija)

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
Aplinkos
projektų
valdymo
agentūra

2 340

20

Produkto
rodiklis –
kiekvienais
metais
2 320 (iš jų
suskystintųjų
216 tūkst. eurų gamtinių dujų
2022 m.)
pildymo punkte
atvykusių
transporto
priemonių
skaičius.
Produkto
rodiklis –
suskystintųjų
gamtinių dujų
pildymo punkte
per metus
parduotas ir į
transporto
priemones

2 vnt.
(2022 m.)

1 825 vnt.
(2022–2026 m.)

193 450 kg
(2022–
2026 m.)“.
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patiektas
gamtinių dujų
kiekis.
5.2. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

„39.

Žmogiškasis
kapitalas

Lietuvos sveikatos
priežiūros
specialistų
kompetencijų
platforma
(atsakinga Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerija)

Valstybinė
akreditavimo
sveikatos
priežiūros
veiklai tarnyba
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos

5.3. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40.
Skaitmeninė
Realaus laiko
Nacionalinis

1 268

72

1 196

Rezultato
rodiklis –
Lietuvos
sveikatos
priežiūros
specialistų
kompetencijų
platformos
duomenų, skirtų
specialistų
licencijuojamai
veiklai tobulinti,
kiekis.
Produkto
rodiklis –
sukurta ir įdiegta
Lietuvos
sveikatos
priežiūros
specialistų
kompetencijų
platforma.

2 500

0

2 500

Rezultato

60 proc.
(po 3 metų nuo
platformos
sukūrimo)

1 vnt.“
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ekonomika ir
verslas

skaitmeninių
finansinių
dokumentų mainų
ekosistema
(„E. sąskaita“ ir
„EuroConnector“)
(atsakinga
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)

bendrųjų
funkcijų
centras

rodiklis –
sąskaitų,
pateiktų viešojo
sektoriaus
subjektams per
informacinę
sistemą „E.
sąskaita“, dalis
nuo visų
pateiktų
sąskaitų.
Rezultato
rodiklis –
sąskaitų,
pateiktų per
informacinę
sistemą „E.
sąskaita“,
skaičiaus
padidėjimas.
Produkto
rodiklis –
modernizuota
informacinė
sistema „E.
sąskaita“
(įskaitant
„EuroConnector
“
modernizavimą)

95 proc., t. y.
1 320 000 vnt.
(2023 m.)

Po 3 proc.
punktus kasmet
(3 600 000 vnt.
2022 m.,
7 200 000 vnt.
2023 m.,
10 800 000 vnt.
2024 m.)

1 vnt.“
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.
5.4. Papildyti 45 punktu:
Mokslo ir studijų
institucijų įranga ir
jos įveiklinimas
ekonomikai
svarbiose srityse:
gyvybės mokslų,
Inovacijos ir
informacinių ir
„45.
moksliniai
ryšių technologijų,
tyrimai
Pramonė 4.0,
Pramonė 5.0,
finansų
technologijų
(atsakinga
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija)
5.5. Papildyti 46 punktu:
Skystųjų
pažangiųjų (II
kartos) biodegalų
gamybos
Lietuvoje
Klimato kaita
„46.
skatinimas
ir energetika
(bioetanolis ir
biodyzelinas)
(atsakinga
Energetikos
ministerija)

Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

Produkto
rodiklis –
įvykdyta MTEP
įrangos įsigijimo
projektų atranka.

23

23

0

Rezultato rodiklis –
pagamintas bioetanolio
kiekis.
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų
valdymo agentūra

1 000

1 vnt.“

0

1 000

Rezultato rodiklis –
pagamintas
biodyzelino kiekis.
Produkto rodiklis –
įrengtų II kartos
bioetanolio ir

5 tūkst. t
kasmet (2023–
2033 m.)
9 tūkst. t
kasmet (2023–
2033 m.)
2 vnt. (20212022 m.)“.
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biodyzelino gamybos
įrenginių skaičius.
5.6. Papildyti 47 punktu:
Rezultato rodiklis –
pardavimų arba
pritrauktų investicijų
vertė.

„47.

Skaitmeninė
ekonomika ir
verslas

Sąsajos Žmogus–
mašina
įgalinimas
(kalbos
technologijų
įveiklinimas,
leidžiantis
dirbtiniam
intelektui
suprasti lietuvių
kalbą) (atsakinga
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)

Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra

16 885

2 000

14 885 (iš
jų 12 885
tūkst. eurų
2022 m.)

Produkto rodiklis –
sukurtų lietuvių kalbos
technologinių išteklių
skaičius.
Produkto rodiklis –
finansuotų įmonių
skaičius.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Finansų ministras

Vilius Šapoka

9 180 tūkst.
eurų
(2024 m.)

9 vnt.

142 vnt.
(2021 m.)“.

