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Siūlomos kryptys JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių projektams 2016-2017 m. 
 

 Institucija Siūloma kryptis 

1.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Valstybės IRT infrastruktūros ir paslaugų perdavimo privačiam 
sektoriui galimybės ir rizikos 

2.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo modelis ir problemų 
sprendimas viešajame sektoriuje 

3.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Vyriausybės prioritetų (struktūrinių reformų) įgyvendinimo 
koordinavimo stiprinimas 

4.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Pokyčių komandų (cross-functional teams) vaidmuo 
įgyvendinant veiklos prioritetus ir poreikis didinti organizacinės 
struktūros lankstumą 

5.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Savivaldybių į(si)traukimo į geresnio reguliavimo procesą 
modelis 

6.  
Vyriausybės 
kanceliarija 

Nereguliavimo alternatyvų spektras ir jų taikymo gairės 

7.  
Švietimo ir mokslo 
ministerija 

Mokymasis visą gyvenimą: investicijos į sistemos tobulinimą. 
Suaugusiųjų švietimo koordinatorių savivaldybėse diegimas  

8.  
Švietimo ir mokslo 
ministerija 

OECD PIAAC tyrimo giluminė analizė: siūlymų sistemos 
tobulinimui rengimas 

9.  Kultūros ministerija Kūrybinių industrijų vystymas 

10.  
Sveikatos apsaugos 
ministerija 

Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas: modernių 
visuomenės sveikatos metodų įdiegimas stiprinant Lietuvos 
gyventojų psichikos sveikatą, kuriant veiksmingus prevencinius 
modelius, jų vertinimo ir stebėsenos sistemą 

11.  
Sveikatos apsaugos 
ministerija 

Užkrečiamų ligų prevencija ir sergamumo mažinimas  

12.  
Sveikatos apsaugos 
ministerija 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas (įtraukiant vietos 
bendruomenes)  

13.  
Vidaus reikalų 
ministerija 

Visuomenės dalyvavimas kuriant ir teikiant paslaugas 
(dalyvavimas kuriant paslaugas; viešųjų paslaugų perdavimas 
nevalstybiniam sektoriui)  

14.  
Vidaus reikalų 
ministerija 

Paslaugų prieinamumo didinimas – paslaugų centrų formavimo 
koncepcija (administracinių paslaugų teritorinis išsidėstymas, 
paslaugų teikimo esamos infrastruktūros žemėlapis; privačių 
paslaugų teikėjų įtraukimas į paslaugų centrų formavimą) 

15.  
Vidaus reikalų 
ministerija 

Paslaugų standartizavimas ir paslaugų kokybės vertinimas 
(paslaugų standartų rengimas, kokybės vertinimo kriterijai ir 
stebėsena; asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 
institucijose ir įstaigose standarto parengimas ir kt.)        
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16.  
Vidaus reikalų 
ministerija 

Labiausiai gyventojų iniciatyvumą ir atsakomybę slopinančių 
priežasčių analizė ir gyventojų dalyvavimo vietos reikalų 
sprendime skatinimo priemonių (būdų, formų) parengimas 

17.  

Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija/ 
VšĮ „Versli Lietuva“ 

Regioninės jaunimo politikos stiprinimas Rytų Lietuvoje 
atsižvelgiant į verslumo skatinimo, socialinės politikos, kultūros ir 
švietimo aspektus 

18.  
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Intelektinių transporto sistemų strategija  

19.  
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Kelių turto valdymas paremtas BIM (angl. Building Information 
Modeling) 

20.  
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Transporto mokestinės aplinkos subalansavimas  

21.  
VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“ 

Aukštojo mokslo kokybės gerinimas pritraukiant praktikus į 
ugdymo procesą 

22.  
VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“ 

Pasiūlymai dėl patrauklios intelektinės nuosavybės kūrimo 
aplinkos vystymo 

23.  
VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“ 

Automobilių komponentų gamybos sektoriaus vystymo ir 
užsienio investicijų pritraukimo potencialo analizė ir pasiūlymų 
teikimas 

24.  

Vyriausybės 
kanceliarija kartu su 
VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“   

Lietuvos paminėjimų stebėsenos užsienio žiniasklaidoje 
monitoringo sistemos sukūrimas Lietuvos viešojo sektoriaus 
institucijų naudojimui, siekiant gerinti šalies įvaizdį 

25.  
Aplinkos apsaugos 
ministerija 

Automobilių taršos mažinimas       

26.  
Aplinkos apsaugos 
ministerija 

Buitinių šilumos vartotojų sukeliamos oro taršos mažinimas 

27.  
Lietuvos teisės 
institutas 

Bendruomenių įtraukimas į konfliktų, kylančių iš nesunkių ar 
netyčinių nusikalstamų veikų, nagrinėjimą (atkuriamasis 
teisingumas)  

28.  
Kalėjimų 
departamentas 

Nuteistųjų resocializacija ir integracija į visuomenę 

29.  
Kalėjimų 
departamentas 

Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų motyvacijos stiprinimas 

30.  Konkurencijos taryba 
Kova su karteliais ir korupcija viešuosiuose pirkimuose: KT, STT 
ir VPT bendradarbiavimo modelio sukūrimas 

31.  Konkurencijos taryba 
Konkurencijos kultūros sklaida ir pagarbos konkurencijai 
skatinimas: konkurencijos priežiūros reforma per piliečių, verslo 
ir viešojo sektoriaus įsitraukimą 

32.  
Susisiekimo 
ministerija 

Bepiločių automobilių eksploatavimas Lietuvos keliuose 

33.  
Mokslo inovacijų ir 
technologijų agentūra 

Inovacijų, paremtų dizaino sprendimais, skatinimas 

34.  
Mokslo inovacijų ir 
technologijų agentūra 

Lietuvos verslo tarptautiškumo skatinimas MTEPI srityje 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
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35.  

Mokslo inovacijų ir 
technologijų agentūra 
kartu su Ūkio 
ministerija 

Inovatyvių viešųjų pirkimų vykdymo Lietuvoje skatinimas 

36.  
Mokslo inovacijų ir 
technologijų agentūra 

Lietuvos Inovacinės veiklos rezultatų lyginamasis vertinimas 
Europos inovacijų švieslentėje 

37.  
Valstybinis turizmo 
departamentas 

Sąlygų sudarymas viešąsias paslaugas turizmo srityje teikti ne 
tik valdžios institucijoms, bet ir bendruomenėms, 
nevyriausybinėms organizacijoms ir privačiam sektoriui 

38.  
Valstybinis turizmo 
departamentas 

Darnaus turizmo plėtra Lietuvoje   

39.  
Valstybinis turizmo 
departamentas 

Sveikatos turizmo plėtra Lietuvoje 

40.  Ūkio ministerija Bendro vartojimo ekonomikos iššūkiai ir galimybės 

41.  Ūkio ministerija Bendrovių mobilumas 

42.  Ūkio ministerija Valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvinimas 

43.  Ūkio ministerija Lietuva pasaulio konkurencingumo indekse 

44.  Ūkio ministerija Produktyvumo didinimas įmonių kontekste 

45.  Ūkio ministerija 
Verslo sąlygų gerinimas nemokumo, mokesčių mokėjimo bei 
kreditavimo srityse 

46.  VšĮ „Versli Lietuva” „Startup Visa” įgyvendinimo koncepcijos parengimas  

47.  
Panevėžio miesto 
savivaldybė 

Miesto ekonominės plėtros strategijos rengimas 

48.  Tauragės savivaldybė 
Grįžtamosios migracijos skatinimo priemonės ir rekomendacijos 
savivaldybėms 

49.  
Vilniaus miesto 
savivaldybė 

Iniciatyvos “Dovana miestui” teisinių, rinkodaros ir ir mokestinių 
įgyvendinimo galimybių analizė ir pasiūlymų parengimas 

50.  Alytaus savivaldybė Darnaus judumo koncepcijos parengimas 

 


