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Santrauka 

Europos bendrijos sutartys numato, kad Europos Sąjungos Tarybai rotacijos būdu po pusę metų 

vadovauja kuri nors ES šalis narė. Pirmininkaujanti šalis kartu su šalimi pirmtake bei būsimąja 

pirmininke sudaro vadinamąjį „trejetą“, t.y. neoficialią „savitarpio pagalbos struktūrą“, padedančią 

užtikrinti institucijų darbo nuoseklumą ir tolydumą. Lietuva 2013 m. II pusmetį pirmininkaus ES 

Tarybai ir sudarys „trejetą” kartu su Airija ir Graikija. 

Šalies, pirmininkaujančios ES Tarybai, pagrindinis visų jos vykdomų su Pirmininkavimu siejamų 

veiklų finansavimo šaltinis yra šalies pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas, kurį ji susiformuoja 

prieš pradėdama vykdyti veiklas. Šioje Galimybių studijoje pateikiamos įžvalgos ir pasiūlymai 

turėtų padėti Lietuvai suformuoti efektyvesnį Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą, kuris 

leistų šaliai sėkmingai įvykdyti pirmininkavimo ES Tarybai projektą. 

Siekdami pateikti pasiūlymus dėl galimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto, mes 

atlikome užsienio šalių pirmininkavimo ES Tarybai praktikos analizę. Šalys, kurių patirtį 

analizavome, buvo pasirinktos vadovaujantis šalies Pirmininkavimo laikotarpio, Pirmininkavimo 

biudžeto dydžio ir kitais kriterijais. Kriterijai leido užtikrinti, jog analizei pasirinktų šalių biudžetai 

buvo planuojami remiantis veiksniais, kurie yra aktualūs planuojant ir Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai biudžetą. Pasirinktus kriterijus atitiko Slovėnija, Čekija ir Švedija. Šios šalys 

pirmininkavimui ES Tarybai skyrė nuo 61,8 milijonų eurų iki 154,0 milijonų eurų (atitinkamai nuo 

213,4 milijono litų iki 531,7 milijono litų). Atliktos analizės rezultatai parodė, jog šių šalių 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto skirtumus nulėmė tai, jog šalys pasirinko skirtingas 

pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimo ir komunikacijos strategijas. Taip pat šalys 

vadovavosi skirtingais principais dėl lėšų įtraukimo į šalies Pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą, o 

biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas šalyse buvo nevienodas. Apibendrinant analizuotų užsienio 

šalių patirti galima būtų išskirti šiuos pagrindinius pastebėjimus: 

 teoriškai galimi trys pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto formavimo modeliai, tačiau 

praktikoje taikomi tik du: centralizuotas ir mišrus;  

 pastebima, jog mūsų analizuotose šalyse visas pirmininkavimui ES Tarybai skirtas lėšas 

dalinant į tris grupes apie 85% išlaidų teko Pirmininkavimo logistikai ir personalui. Visose 

šalyse logistikai buvo skirta didžiausia dalis išlaidų, kuri kinta nuo 45% iki 55%. Personalo 

kaštai vidutiniškai sudaro šiek tiek daugiau nei trečdalį visų išlaidų (nuo 30% iki 40%). Apie 

15% išlaidų trijose analizuotose šalyse skirta kitoms išlaidoms; 
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 vertinat pirmininkavimo ES Tarybai ekonominį poveikį šalies ūkiui, vienas iš aspektų yra 

padidėję iš užsienio atvykstančių turistų srautai ir jų sukurta ekonominė nauda;  

 Pirmininkavimo išlaidas pavyko sumažinti šalims, kurios surado tinkamus strateginius 

partnerius;  

 Čekijos ir Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetuose buvo numatyti biudžetų 

rezervai; 

 šalyse skirtingai spręstas Pirmininkavimo organizavimui ir jo dalyvių aptarnavimui 

trūkstamų darbuotojų skaičiaus klausimas. Aukštesniųjų kursų studentų paruošimas ir 

rezervinių vietų valstybės tarnyboje jiems garantavimas buvo efektyviausias pinigų 

kvalifikacijos kėlimui panaudojimo būdas. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos pasirengimo 

pirmininkauti ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. tarpinstituciniu veiklos planu 

2012 – 2014 m. TVP Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto lėšos yra skirstomos į centralizuotai 

valdomas lėšas, kurių valdytojas bus URM, ir decentralizuotai valdomas lėšas, kurių valdytojai bus 

kitos už Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimą ir koordinavimą atsakingos 

institucijos. 

Atlikę TVP pagrindu sudaryto Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų palyginamąją 

analizę su kitų šalių pirmininkavimo ES Tarybai biudžetų išlaidomis, pastebėjome tam tikrus išlaidų 

skirtumus bei, atsižvelgdami į biudžeto išlaidų pobūdį bei jų panaudojimo įtaką bendrai Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai kokybei, pateikėme pasiūlymus, kurie galėtų leisti apsidrausti nuo 

Lietuvos pirmininkavimo biudžeto lėšų stygiaus ir maksimizuotų jų panaudojimo naudą. 

Vadovaudamiesi šiais pastebėjimais bei poveikio didinimo pasiūlymais atlikome planuotų Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų perskaičiavimą ir sudarėme antrąją Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvą. 

Pirmojoje – TVP pagrindu parengtoje – biudžeto alternatyvoje numatomi 265,4 mln. litų išlaidų, o 

jos prognozuojamas teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai sudaro 191,35 mln. litų. 

Pagrindiniai pokyčiai, kuriuos, remdamiesi kitų šalių biudžetų analize ir ekspertinėmis įžvalgomis 

pasiūlėme rengdami antrąją Pirmininkavimo biudžeto alternatyvą, buvo šie: 

 panaudoti eksporto ir TUI poveikio skatinimo priemones, gerai apgalvojant renginių 

tematiką, derinant renginių programas su Lietuvos strateginių dokumentų prioritetais, 

pasitelkiant ekspertų konsultacijas; tai padidintų su Lietuvos Pirmininkavimu susijusių 

išlaidų sukuriamą pridėtinę vertę ir prisidėtų prie ilgalaikio teigiamo poveikio ekonomikai. 
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 sustiprinti Pirmininkavimo veiklų koordinavimą pasinaudojant išorės ekspertų kompetencija 

projektų valdymo srityje; tai leistų užtikrinti efektyvų įvairių pirmininkavimo ES Tarybai 

projekto sričių valdymą, laiku nustatyti bei suvaldyti kylančias rizikas ir pasiekti keliamus 

tikslus neviršijant turimų lėšų; 

 priimti daugiau patyrusių darbuotojų (atitinkamai padidinant darbo užmokesčio fondą) taip 

pagerinant delegatų aptarnavimo kokybę; 

 patikslinti LR Aplinkos ministerijos planuojamas ES pozicijų rengimo, derinimo ir 

pristatymo Jungtinių Tautų renginių metu, išlaidas;  

 skirti didesnį dėmesį Justus Lipsius pastato apipavidalinimo darbams, kadangi dėl didelio 

Briuselio lankytojų ir žiniasklaidos dėmesio originalus Justus Lipsius apipavidalinimo 

projektas gali tapti viena iš efektyviausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prisistatymo 

priemonių ir reikšmingai prisidėti prie teigiamo šalies įvaizdžio formavimo; dekoruodama 

Justus Lipsius pastatą ir naudodama jai būdingus elementus, Lietuva turės galimybę ne tik 

atskleisti Pirmininkavimo prioritetus, bet ir akcentuoti savo išskirtinumą; 

 skirti daugiau lėšų Pirmininkavimo interneto puslapiui, nes, remiantis Pirmininkavusiose 

šalyse atliktų tyrimų duomenimis, tai pati efektyviausia informacijos apie šalies 

Pirmininkavimą sklaidos priemonė; 

 įvertinti prognozuojamą infliaciją bei darbo užmokesčio pokyčius per Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžeto lėšų panaudojimo laikotarpį, tokiu būdu valdant kainų ir darbo 

užmokesčio augimo riziką;  

 planuoti lėšų rezervą Pirmininkavimo biudžete; tai leistų užtikrinti sėkmingą 

Pirmininkavimo veiklų įvykdymą net ir reikšmingai pasikeitus ekonominei situacijai. 

Atlikus aukščiau išvardintus pokyčius Lietuvos pirmininkavimo biudžete, išlaidos sudarytų 298,9 

mln. litų (didėtų apie 11%), o laukiamas poveikis šalies ekonomikai padidėtų dvigubai, iki 344,04 

mln. litų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas buvo planuojamas 2011 

metais, t.y. likus daugiau nei metams iki Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai pradžios. Todėl yra 

tikimybė, jog gali pasireikšti įvairios rizikos, susijusios su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

lėšų panaudojimu. Todėl šioje Galimybių studijoje atlikome mūsų manymu didžiausių rizikų 

analizę ir pateikėme pasiūlymus dėl jų valdymo priemonių. 
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Summary 

Treaties of the European Community set forth that each of the EU Member States shall head the 

European Union Council for half a year on a rotation basis. The presiding state together with its 

predecessor and the successor state comprise the so called “trio”, i.e. an unofficial “mutual support 

structure” that helps to ensure operating consistency and continuity of the institutions. In the 2
nd

 

half of 2013 Lithuanian will be presiding over the EU Council and will form a “trio” with Ireland 

and Greece. 

The main financing source of all the presidency related activities of the state presiding over the EU 

Council is the state EU Council presidency budget formed by the state concerned prior to the 

engagement in these activities. The insights and recommendations contained in this feasibility study 

should assist Lithuania in the formation of a more effective Presidency budget of Lithuania in the 

EU Council, which would enable the country to implement the EU Council presidency project 

successfully. 

In order to present recommendations regarding the feasible budget of Lithuanian presidency in the 

EU Council, we performed an analysis of the EU Council Presidency practice of other states. The 

states analyzed were selected based on their presidency period, presidency budget size and other 

criteria. The criteria helped to ensure that the budgets of the stated selected for the analysis were 

planned based on the factors that are also relevant for the planning of Lithuania’s budget of the EU 

Council Presidency. The selected criteria were met by Slovenia, Czech Republic and Sweden. 

These states allocated from EUR 61.8 million to EUR 154.0 million (from LTL 213.4 million to 

LTL 531.7 million respectively). The results of the analysis revealed that the differences between 

the EU Council Presidency budgets were determined by the fact that the states chose different EU 

Council Presidency event organisation and communication strategies. Moreover, the states followed 

different principles for the inclusion of funds into the EU Council Presidency budget, and the 

budget funds utilisation efficiency varied as well.  In summary of the experience of foreign states 

analyzed, the following main observations can be made:  

 theoretically, three models of the EU Council Presidency budget are possible; however, only 

two are applied in practice: centralized and mixed;  

 it was observed that in the countries analyzed, as all the funds allocated to the EU Council 

Presidency were divided into three groups, approximately 85% of expenses went to the 

Presidency logistics and personnel. All countries allocated the major part of expenses to 
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logistics: from 45% to 55%. Personnel costs represent a little more than one third of the total 

expenses (from 30% to 40%). About 15% of expenses in the three analyzed states represent 

other costs;  

 as regards the economic impact of the EU Council Presidency on the national economy, one 

of the aspects is increased flows of incoming foreign tourists and the economic benefit they 

generate;  

 the states that found suitable strategic partners managed to reduce the Presidency expenses;  

 budget reserves were provided for in the EU Council Presidency budgets of the Czech 

Republic and Sweden; 

 the issue of lack of personnel for the Presidency organisation and participant service  was 

resolved differently by the analyzed states. The most effective way to use the professional 

training budget was preparation of the graduate students and guaranteeing them jobs in the 

civil service.  

The Lithuanian EU Council Presidency budget was prepared in accordance with the inter-

institutional action plan 2012-2014 for the preparation of Lithuania to preside and presidency over 

the European Union Council in 2013. IAP Lithuanian Presidency funds are divided into the funds 

administered centrally by the MoFA and decentralised funds administered by other institutions in 

charge of Lithuania’s EU Council Presidency.  

Having performed a comparative analysis of the Lithuanian EU Council Presidency budget  

expenses and EU Council Presidency budget expenses of the other states, we noticed certain 

differences in the expenses and, taking into account the budget expense nature and its utilisation 

impact on the general quality of EU Council Presidency, we presented recommendations that could 

insure against shortage of the EU Council Presidency budget funds and maximize their utilisation 

benefits. Based on these observations and impact increase recommendations, we performed a 

recalculation of the planned expenses of Lithuania’s EU Council Presidency and prepared a second 

EU Council Presidency budget alternative for Lithuania. 

The first alternative based on IAP provides for expenses of LTL 265.4 million, whereas its 

forecasted positive impact on the Lithuanian economy is LTL 191.35 million. 

The main changes we proposed when preparing the second Presidency budget alternative based on 

the budget analysis of other states and expert insights were as follows: 
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 To use export and FDI impact inducements by making thorough consideration of the event 

programmes, harmonising the event programmes with the Lithuanian strategic document 

priorities, employing expert advice; it would increase the added value generated by 

Lithuania’s presidency and contribute to the long-term positive impact on the economy.  

 To take into account the foreign experience analysis results, reduce the number attaches 

from Lithuanian ministries intended to be sent on a secondment to the Permanent 

Representation of Lithuania To The European Union; it would encourage more efficient 

work of the personnel on the secondment and facilitate significant Presidency budget 

savings.  

 To enhance coordination of the Presidency activities using the project management 

competency of external experts; it would facilitate assurance of the effective management of 

various EU Council Presidency areas, timely identification and management of risks and 

achievement of the established goals without exceeding the limit of available funds. 

 To recruit more experienced personnel (and increase the salary fund accordingly) thus 

improving the quality of service extended to the delegates; 

 To specify the expenses estimated by the Ministry of Environment of the Republic of 

Lithuania during the EU position preparation, coordination and presentation during the 

United Nations events.  

 To devote more effort to the decoration works of Justus Lipsius building that attracts a lot 

Brussels visitors’ and media attention: an original Justus Lipsius decoration project may 

become one of the most effective presentation instruments of Lithuania’s EU Council 

Presidency and contribute significantly to the formation of a positive image of the country; 

by decorating Justus Lipsius building Lithuania will have an opportunity not only to 

correspond to the Presidency priorities but also to emphasize those aspects that make the 

country exceptional and attractive; 

 Allocate more funds to the Presidency website, as, according to the data of research 

performed in other presiding countries, it is the most effective instrument to spread 

information about a country’s Presidency.   

 To assess the forecasted inflation and changes in the salaries during the period of utilising 

the Lithuania’s EU Council Presidency budget funds, which would allow to manage the risk 

of price and salary increase;  
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 To plan a reserve of funds in the Presidency budget; it would allow to ensure successful 

performance of Presidency activities even in the event of a significant change in the 

economic situation. 

If the above changes are made in the Presidency budget of Lithuania, the expenses would amount to 

LTL 298.9 million (increase of 11%), whereas the expected impact on the national economy would 

be double – LTL 344.04 million. 

It should be noted that the budget of Lithuanian EU Council Presidency was planned in 2011, i.e. 

more than a year prior to the start of Lithuania’s EU Council Presidency. Therefore, various risks 

can arise in connection with the utilisation of Lithuania’s EU Council Presidency funds. Therefore, 

in this feasibility study we performed an analysis of the highest risks in our opinion and presented 

recommendations for their management instruments. 
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Įvadas 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. 

biudžeto“ (toliau – Galimybių studija) yra parengta vykdant 2010 m. gruodžio 6 d. Paslaugų viešojo 

pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 462-10-SD, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerijos ir UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Sutartis). 

Sutartyje numatyti šie Galimybių studijos rengimo uždaviniai: 

1. Atlikti ES Tarybai pirmininkavusių valstybių patirties analizę, siekiant nustatyti 

efektyviausius biudžeto panaudojimo modelius; 

2. Pateikti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. poveikio Lietuvos ekonomikai 

vertinimus, išplėtojant išvadas ir pasiūlymus dėl teigiamo poveikio didinimo būdų 

atskirose pirmininkavimo ES Tarybai veiklose; 

3. Pateikti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto sąmatos alternatyvas; 

4. Pateikti siūlymus dėl procesų, susijusių su Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto valdymu. 

Pirmame Galimybių studijos rengimo etape išanalizavome trijų ES Tarybai pirmininkavusių šalių 

(Slovėnijos, Čekijos, Švedijos) patirtį, didelį dėmesį skirdami šių šalių Pirmininkavimo biudžetų 

privalumams ir trūkumams bei būdams racionalizuoti išlaidas. Atlikta analizė apėmė šias sritis: 

 pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto formavimo modeliai; 

 pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų grupės ir procentinis lėšų pasiskirstymas tarp 

grupių; 

 pagrindinės iškilusios problemos; 

 pirmininkavimo ES Tarybai poveikis analizuojamos šalies ekonomikai. 

Pirmininkavusių ES Tarybai šalių patirties analizės rezultatus panaudojome rengdami Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžeto alternatyvas ir siūlydami efektyvaus lėšų panaudojimo užtikrinimo 

priemones. Šiame etape atliktos analizės rezultatai buvo naudojami kituose dvejuose Galimybių 

studijos rengimo etapuose, atliekant Lietuvos Pirmininkavimo poveikio Lietuvos ekonomikai 

vertinimą, rengiant išvadas bei pasiūlymus dėl teigiamo poveikio didinimo atskirose 

pirmininkavimo ES Tarybai veiklose. 

Galimybių studijos antrojo etapo rengimo metu atlikome šiuos darbus: 

 atlikome anksčiau vykdytų pirmininkavimo ES Tarybai poveikio šalių ekonomikoms tyrimų 

apžvalgą; 

 sukūrėme modelį, leidžiantį kiekybiškai įvertinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

poveikį šalies ekonomikai; 
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 remiantis modeliu padarėme išvadas apie galimą Lietuvos Pirmininkavimo poveikį šalies 

ekonomikai; 

 pateikėme pasiūlymus dėl teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai didinimo (privačiame ir 

viešajame sektoriuose). 

Trečiojo Galimybių studijos etapo rengimo metu pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, remiantis 

pirmo ir antro etapų išvadomis/ įžvalgomis ir vadovaujantis LR biudžeto sudarymo ir valdymo 

principus reglamentuojančia teisine baze, pateikėme dvi Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

biudžeto sąmatos alternatyvas. 

Vykdydami 2011 m. balandžio 13 d. susitikimo su URM atstovais metu mums pateiktas patikslintas 

užduotis, parengėme dvi Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvas: 

 Pirmoji alternatyva: remiantis Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. tarpinstituciniu veiklos planu 2012 – 2014 m. (toliau – 

TVP) sudaryta Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyva. 

 Antroji alternatyva: Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidas optimizuojanti ir 

pirmininkavimo poveikį eksporto ir tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) skatinimui 

didinanti alternatyva. 

Abiems biudžeto alternatyvoms įvertinome tikėtiną jose numatytų lėšų panaudojimo poveikį 

Lietuvos ekonomikai, pateikėme kiekvienos iš Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto modeliavimo 

alternatyvų aprašymą ir detalizavome pasiūlymus dėl: 

 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų grupių, pogrupių; 

 procentinio lėšų paskirstymo tarp atskirų biudžeto išlaidų grupių; 

 Lietuvos pirmininkavimo biudžeto lėšų dalies, kuriai įsisavinti būtina atlikti viešųjų pirkimų 

procedūras; 

 asignavimų valdytojų pagal atskiras išlaidų grupes; 

 išlaidų paskirstymo pagal metus (2012 - 2014 m.); 

 kiekvienos alternatyvos pasirinkimo ir įgyvendinimo poveikio Lietuvos ekonomikai. 

Vertindami Lietuvos Pirmininkavimo poveikį atskiroms ekonomikos sritims ir bendrai visai 

Lietuvos ekonomikai, naudojomės Galimybių studijos antrojo etapo metu sukurtu poveikio 

vertinimo modeliu, o pirmininkavusių ES Tarybai šalių patirties analizės rezultatus, gautus 

pirmajame Galimybių studijos rengimo etape, panaudojome teikdami pasiūlymus dėl procentinio 
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lėšų paskirstymo tarp atskirų biudžeto išlaidų grupių bei Lietuvos Pirmininkavimo išlaidų 

pasiskirstymo per 2012 – 2014 metų laikotarpį. 

Ketvirtojo Galimybių studijos rengimo etapo metu pateikėme pasiūlymus dėl procesų, susijusių su 

Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto organizavimu bei valdymu: 

 centralizuotai ir decentralizuotai finansuojamų išlaidų; 

 institucinio kompetencijos ir atsakomybės pasiskirstymo ir institucinės sąrangos; 

 Pirmininkavimo biudžeto valdymo metodikos; 

 biudžeto įgyvendinimo stebėsenos sistemos. 

Šiame etape taip pat įvertinome rėmėjų pritraukimo galimybes ir pateikėme rekomendacijas dėl 

optimalių jų pritraukimo būdų. Taip pat įvertinome ir aprašėme siūlomų sprendimų alternatyvų 

rizikas, apibūdinome sklandų Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto organizavimą ir valdymą 

ribojančius veiksnius, susijusius su teisiniais, socialiniais ir kitais aspektais. Pateikėme pasiūlymus 

dėl šių rizikų valdymo (mažinimo). 

Visi paminėtuose Galimybių studijos rengimo etapuose atliktų darbų rezultatai pagal Sutartyje 

nustatytus reikalavimus apibendrinami šioje Galimybių studijoje. 
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1. Galimybių studijos rengimo metodika 

1.1. Užsienio šalių patirties analizės metodai 

Vadovaudamiesi Galimybių studijos įgyvendinimui iškeltais reikalavimais, atlikome trijų ES 

Tarybai pirmininkavusių valstybių: Slovėnijos, Čekijos ir Švedijos, patirties analizę. Valstybes, 

kurių patirtį analizavome, pasirinkome pagal toliau nurodytus kriterijus. 

 Pirmasis kriterijus: Pirmininkavimo laikotarpis 

Europos Sąjungos šalies pirmininkavimo ES Tarybai kadencija trunka šešis mėnesius. Mums 

aktualus periodas – visas šalies pasiruošimo Pirmininkauti ir paties Pirmininkavimo laikotarpis. 

Tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti šalies Pirmininkavimo išlaidų panaudojimą bei 

pasiskirstymą, analizavome tas ES šalis, kurios jau baigė savo Pirmininkavimo kadenciją, nes tik 

tokiu atveju galėjome remtis galutiniais pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpio išlaidų 

duomenimis. Taip pat tik pasibaigus šalies kadencijai galime daryti išvadas apie Pirmininkavimo 

poveikį šalies ekonomikai. 

Kadangi Lietuvos ekonomikai šios studijos ruošimo metu nebuvo prognozuojamas staigus 

atsigavimas po anksčiau (2008 metais) ištikusios ekonominės krizės, rengiantis Pirmininkauti verta 

remtis neseniai (per paskutiniuosius tris metus) pirmininkavusių ES Tarybai šalių praktika. Tokių 

šalių Pirmininkavimo biudžetai nebuvo pertekliniai, nes krizė paveikė beveik visas (Lenkija - viena 

iš nedaugelio ES šalių, kurių ekonomiką krizė paveikė palyginus nedaug ir jos BVP augimas 2009 

metais išliko teigiamas) ES šalis, tame tarpe ir mūsų pasirinktas analizuoti šalis. 

 Antrasis kriterijus: Pirmininkavimo biudžeto dydis 

Dėl sunkios ekonominės situacijos, planuojant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą, buvo 

vadovaujamasi principine nuostata, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai bus „mažo biudžeto“ 

(maksimali kokybė už minimalią kainą). Todėl analizei aktualios buvo tos šalys, kurių biudžetai 

galėjo būti artimi Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetui, planuojamam skirti 

Pirmininkavimo tikslams įgyvendinti. 

 Kiti kriterijai 

Pasirinkome šalis, kuriose įžvelgėme panašumo į Lietuvą įvairiais aspektais, galinčiais turėti įtakos 

planuojant bei panaudojant Pirmininkavimo biudžeto lėšas. Dvi iš mūsų analizuotų šalių (Švedija ir 

Čekija) buvo ne euro zonos valstybės, dvi (Slovėnija ir Čekija) – naujos ES narės, prie sąjungos 

kaip ir Lietuva prisijungusios 2004 metų gegužės 1 dieną. Pastarosios šalys taip pat nepasižymėjo 
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giliomis demokratinėmis tradicijomis, neturėjo daug Pirmininkavimui savo mastu prilygstančio 

koordinavimo ir organizavimo darbo patirties. Švedijai kaip ir Lietuvai būdingas geografinis 

atitolimas nuo daugelio Vakarų ir Vakarų Centrinės Europos ES narių valstybių. 

Analizės aspektai 

Analizuodami pasirinktų trijų ES Tarybai pirmininkavusių šalių patirtį, dėmesį sutelkėme į tokius 

aspektus: 

 biudžeto formavimo modelius; 

 pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų grupes ir procentinį lėšų pasiskirstymą tarp 

grupių; 

 pagrindines iškilusias problemas; 

 pirmininkavimo ES Tarybai poveikį analizuojamos šalies ekonomikai. 

Nurodytais aspektais atlikta analizė leido nustatyti skirtingų valstybių taikytų Pirmininkavimo 

biudžeto formavimo metodikų privalumus ir trūkumus, palyginti Pirmininkavimo biudžeto lėšų 

panaudojimą. Pasiruošimo ir Pirmininkavimo laikotarpiais kilusių problemų analizė suteikė 

galimybę pasinaudoti kitų valstybių išmoktomis pamokomis ir nekartoti tų pačių klaidų rengiantis 

Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, o Pirmininkavimo poveikio analizuotų šalių ekonomikoms 

įvertinimas buvo naudingas planuojant Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto lėšų paskirstymą. 

1 lentelė. Analizės metodai 

Metodas Metodo aprašymas 

Antrinių informacijos šaltinių analizė Antriniai informacijos šaltiniai apima egzistuojančią 

faktinę, kontekstinę informaciją, susijusią su 

pirmininkavimu ES Tarybai, Pirmininkavimo biudžetu ir 

jo modeliais, atliktais tyrimais, studijomis, vertinimais. 

Analizė skirta daugiau kokybiniam vertinimui, 

palyginimams, tendencijoms, priežastims ir pagrindiniams 

veiksniams, lėmusiems vienus ar kitus pasikeitimus, būklę 

ar pasiekimus, analizuojamose srityse nustatyti ir pagrįsti, 

sudaryti prielaidas ekspertiniam vertinimui, kuris taptų 

nepakankamai pagrįstu, nenaudojant antrinių informacijos 

šaltinių analizės. 
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Metodas Metodo aprašymas 

Statistinių duomenų analizė Atliekant ES Tarybai pirmininkavusių valstybių patirties 

analizę didelis dėmesys buvo skirtas statistinių duomenų 

(daugiausiai turizmo sektoriaus) analizei. Tai padėjo 

suformuluoti išvadas dėl Pirmininkavimo poveikio 

analizuojamų šalių atvykstamojo konferencijų, poilsinio/ 

pažintinio turizmo srautams ir ekonomikoms. 

Palyginamoji analizė Palyginamosios analizės metodą, atliekant ES Tarybai 

pirmininkavusių šalių patirties analizę, taikėme duomenų, 

faktų, tendencijų ir rodiklių, susijusių su kiekvienos iš 

analizuotų ES Tarybai pirmininkavusių šalių patirtimi, 

tarpusavio palyginimui. Metodas taikytas išvadoms 

suformuluoti ir rekomendacijoms parengti. 

Turinio analizė Metodą teikėme nekiekybiniams, neišmatuojamiems 

klausimams analizuoti, taip pat nustatyti priežasties - 

pasekmės ryšius, sudaryti prielaidas pagrįstoms ir 

argumentuotoms išvadoms bei rekomendacijoms parengti. 

Metodas buvo taikytas labiau kokybinio pobūdžio 

informacijai analizuoti ir leido geriau suprasti 

analizuojamų šalių Pirmininkavimo kontekstą. 

Panaudoję visą mums prieinamą anksčiau paminėtų ES Tarybai pirmininkavusių šalių 

Pirmininkavimo biudžeto išlaidų informaciją
1
, ją palyginome su atitinkamomis planuojamomis 

Lietuvos Pirmininkavimo išlaidomis. Kadangi pirmoji Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto 

alternatyva yra apskaičiuota remiantis TVP bei logistikos studijos rezultatais, ji pasižymi išlaidų 

detalumu lyginant su turimais kitų šalių Pirmininkavimo biudžetų išlaidų duomenimis. Todėl, 

siekdami palyginamumo su kitų šalių Pirmininkavimo biudžetų išlaidų informacija, mes sumavome 

išlaidas į išlaidų grupes pagal šalį, su kuria lyginamos Lietuvos Pirmininkavimo biudžete 

planuojamos išlaidos. Turime pastebėti, jog šalys, skaičiuodamos planuojamas arba faktines 

Pirmininkavimo išlaidas, rėmėsi skirtingais metodais ir nevienodai traktavo išlaidas, siejamas su 

Pirmininkavimo biudžetu ir finansuojamas iš kitų šaltinių. Kadangi šalys, kurių išlaidų grupes mes 

lyginome, nepateikia detalios informacijos apie tos išlaidų grupės sąnaudas, yra rizika, kad šalių 

Pirmininkavimo išlaidų palyginimuose ne visos eilutės gali tiksliai atvaizduoti tą pačią išlaidų 

informaciją. 

                                                           
1 Apie Čekijos pirmininkavimo ES tarybai biudžetą detalesnių duomenų nei tie, kurie buvo panaudoti Galimybių studijos rengimo 

pirmojo etapo ataskaitoje, neturime, todėl šios šalies išlaidų su planuojamomis Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto lėšomis 

nelyginame. 
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Analizėje naudotų duomenų šaltiniai 

Viešojoje erdvėje prieinama tik nedidelė ES Tarybai pirmininkavusių valstybių patirties analizei 

atlikti reikalingų duomenų dalis. Kaupdami informaciją ir siekdami įgyti papildomų žinių apie ES 

Tarybai pirmininkavusių valstybių patirtį, pasinaudojome anksčiau LR ir kitų šalių institucijų 

atliktų tyrimų ataskaitomis bei jų išvadomis. Rengdami Galimybių studiją, panaudojome URM 

pateiktų užsienio šalių Pirmininkavimo vertinimo ataskaitų, aprašų, darbinių dokumentų duomenis. 

Analizei atlikti taip pat naudojome ambasadorių, dirbusių ES Tarybai pirmininkavusiose šalyse, 

surinktus duomenis ir URM atstovų, vykusių į Pirmininkavusias šalis, vizitų atmintinėse užfiksuotą 

informaciją. 

1.2. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikio vertinimo metodai 

Pirmininkavimas ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai daro išmatuojamą ekonominį poveikį, kuris 

gali būti palyginamas su didelių vienkartinių renginių poveikiu (pvz., sporto ar kultūros srityse). 

Remiantis anksčiau atliktų studijų ir tyrimų
2
 rezultatų analize, ekspertų (UAB “Ernst & Young 

Baltic”, VšĮ “Investuok Lietuvoje” ir VšĮ “Eksportuojančioji Lietuva”) vertinimais, 

pirmininkavimas ES Tarybai didžiausią poveikį daro šioms sritims: 

 turizmas; 

 eksportas; 

 tiesioginės užsienio investicijos; 

 kitos ekonomikos šakos. 

Per šešis pirmininkavimo ES Tarybai mėnesius šalyje vyksta neformalios tarybos, tarptautinės 

aukšto lygio konferencijos ir kiti su ES reikalais susiję susitikimai bei renginiai. Taip sukuriama 

papildoma paklausa, kurią skatina politikų, delegatų, jų pagalbinio personalo, šeimų narių, 

žiniasklaidos atstovų ir stebėtojų iš viso pasaulio išlaidos. Jie leidžia pinigus apgyvendinimui, 

maistui, pramogoms, pirkiniams ir daugeliui įvairių kitų paslaugų. 

Politiniai įvykiai, tokie kaip pirmininkavimas ES Tarybai, taip pat turi sunkiai ar visai 

nepamatuojamą poveikį dėl gerėjančio šalies įvaizdžio ir vardo žinomumo. Didesnis žiniasklaidos 

dėmesys Pirmininkaujančiai šaliai prisideda prie jos įvaizdžio formavimo ir lemia vartotojų bei 

investuotojų elgesį. 

                                                           
2 Tyrimų sąrašas pateiktas Galimybių studijos skyriuje “Literatūros šaltiniai”. 
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Lietuvos Pirmininkavimo poveikį eksporto ir TUI skatinimui galėjome įvertinti tik tuo atveju, jei 

būtume žinoję, kiek lėšų Lietuvos Pirmininkavimo biudžete bus skirta jų skatinimui. Mes atlikome 

planuojamų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių turinio ekspertinį vertinimą, kuris buvo 

paremtas užsienio šalių reginių organizavimo praktikos bei už šių renginių organizavimą atsakingų 

institucijų veiklos prioritetų analize. Nustatę skatinamąjį poveikį turinčius renginius, išlaidas, 

patirtas šių renginių organizavimui, susiejome su minėtų veiklų skatinimo išlaidomis, o šių išlaidų 

poveikį eksporto ir TUI skatinimui įvertinome remdamiesi tyrimų rezultatais. 

Paties Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidos pasiskirstys po ekonominės veiklos 

sritis. Dėl tarpusavio vartojimo ir gamybos sąryšio su Pirmininkavimu susijusios išlaidos, eksporto 

ir TUI pokytis nulems įvairių ekonomikos šakų produkcijos paklausą. Tokiu būdu Pirmininkavimo 

biudžeto lėšos šalies ūkyje sukurs pridėtinę vertę, kurią mes įvertinome. 

Siekdami kiekybiškai įvertinti Lietuvos Pirmininkavimo poveikį kiekvienai iš minėtų sričių ir 

bendrai visai Lietuvos ekonomikai, sukūrėme poveikio vertinimo modelį, kurio pagrindą sudaro 

Leontjevo modelis. Šio modelio pagalba ir naudojantis padarytomis prielaidomis apskaičiavome 

išlaidų tenkančių atitinkamoms ekonomikos šakoms sukuriamą pridėtinę vertę. Tokių būdu imdami 

visą Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto išlaidų Lietuvoje sukuriamą pridėtinę vertę apskaičiavome 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikį šalies ekonomikai. 

Kadangi apskaičiavome, jog didžiausią Pirmininkavimo poveikį ekonomikai nulems dėl jo atsiradęs 

eksporto ir TUI srauto pokytis, pateikėme pasiūlymus dėl renginių tematikos parinkimo, turinio 

derinimo objektų, ekspertų panaudojimo galimybių, kurios leistų padidintų Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai poveikį eksporto ir TUI skatinimui. 

Leontjevo modelio taikymas 

Siekdami įvertinti pinigų srautų, nulemtų ir pritrauktų dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai, 

galimą įtaką Lietuvos ekonomikai rėmėmės UAB „Ernst & Young Baltic“ poveikio ekonomikai 

vertinimo srityje atliktais tyrimais ir užsienio šalyse atliktų studijų rezultatais. Pirmininkavimo ES 

Tarybai poveikio Lietuvos ekonomikai įvertinimo metodologijos pagrindą sudaro Leontjevo 

modelis, pagrįstas šalies ekonominių veiklų tarpšakinio balanso matematine (matricos) išraiška. 

Tarpšakinis balansas parodo visų šalies ekonomikos šakų tarpusavio gamybos ir vartojimo sąryšius, 

t.y. kiek vienos ekonomikos šakos produkcijos yra panaudojama kitų ekonomikos šakų produkcijai 

pagaminti. 

Leontjevo modelis leidžia nustatyti, kokį poveikį vienos ekonomikos šakos produkcijos apimčių 

padidėjimas turės kitų ekonomikos šakų produkcijos padidėjimui ir taip įvertinti bendrą – tiek 
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tiesioginį, tiek netiesioginį, lėšų poveikį visos šalies ekonomikai. Leontjevo modelį Lietuvos 

ekonomikai pritaikėme panaudodami Statistikos departamento prie LRV parengtą 2005 metų 

Lietuvos ekonomikos sąnaudų – produkcijos lentelę bazinėmis kainomis. Kadangi šio pobūdžio 

lentelė sudaroma tik kas penkerius metus, naujesnių duomenų Statistikos departamentas prie LRV 

nepateikia. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikio šalies ekonomikai vertinimo modelis skurtas 

atsižvelgiant į vertinimo pobūdį, suformuluotus vertinimo tikslus ir uždavinius bei būtinybę 

tarpusavyje derinti įvairius vertinimo metodus. Pasiūlyta metodika leido atlikti objektyvų, nuoseklų 

poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimą ir pateikti pagrįstas išvadas bei parengti kokybiškas, 

praktiškai pritaikomas rekomendacijas dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto sąmatų 

alternatyvų. 

Poveikio ekonomikai vertinimo prielaidos 

Atsižvelgiant į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikio vertinimui reikalingų duomenų 

trūkumą, buvo priimtos skaičiavimuose panaudotos prielaidos. Siekdami padidinti skaičiavimų 

tikslumą, priimdami prielaidas atlikome įvairius tarpinius skaičiavimus, vadovavomės kitų šalių 

patirtimi arba pasinaudojome anksčiau atliktų tyrimų rezultatais. Žemiau pateikiamos mūsų 

poveikio skaičiavimuose naudotos prielaidos, sugrupuotos pagal Pirmininkavimo poveikio sritis. 

Skaičiuodami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikį turizmo sektoriui ir turizmo pokyčio 

poveikio Lietuvos ekonomikai, rėmėmės žemiau išvardintomis prielaidomis: 

 poilsinio/ pažintinio segmento turistų skaičius – 20 tūkst. asmenų. Dydį nustatėme 

remdamiesi užsienio šalių Pirmininkavimo patirties analize ir preliminariais duomenimis 

apie Lietuvoje vyksiančius Pirmininkavimo renginius bei jų dalyvių skaičių; 

 poilsinio/ pažintinio segmento turisto vidutinės dienos išlaidos – 1004 litų; 

 poilsinio/ pažintinio segmento turisto vidutinė viešnagės trukmė – 2 dienos, kurią nustatėme 

atlikę užsienio šalių Pirmininkavimo patirties analizę; 

 ekonominės veiklos rūšių, kurioms pasiskirsto turistų Lietuvoje patiriamos išlaidos, 

ekonominio poveikio daugikliai3. Šiuos daugiklius nustatėme remdamiesi Lietuvos 

ekonomikai pritaikytu Leontjevo modeliu; 

 turistų išlaidų pasiskirstymas ekonominės veiklos rūšims (duomenys pateikti 2 lentelėje). 

                                                           
3
 Daugikliai nurodomi prie pridėtinės vertės skaičiavimų skyriuje „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos ir jų 

poveikis ekonomikai“. 
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2 lentelė. Turistų išlaidų pasiskirstymas ekonominės veiklos rūšims 

Užsienio turistų išlaidų grupės 
Dalis bendroje išlaidų 

struktūroje 

Maistas ir gėrimai 28% 

Apgyvendinimas 19% 

Transportas 10% 

Laisvalaikis ir kultūra 7% 

Pirkiniai 24% 

Kita 12% 

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidinys „Turizmas 

Lietuvoje 2009“. 

Poveikio turizmo srityje vertinimas 

Didelio masto tarptautinis renginys turi turėti įtakos turizmo srautų pokyčiams. Mūsų tikslas buvo 

įvertinti, kokie tai yra pokyčiai ir kaip jie gali paveikti šalies ūkį. Remiantis aprašytomis 

prielaidomis, Pirmininkavimo poveikis turizmo srityje neturėtų priklausyti nuo pasirinktos Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos, todėl toliau pateikiame pridėtinės vertės turizmo srityje 

skaičiavimų rezultatus, kurie naudojami vertinant abiejų alternatyvų poveikį Lietuvos ekonomikai 

(17 ir 28 lentelės). 

Atsižvelgdami į anksčiau aptartas prielaidas apskaičiavome, kad laukiamo dėl Pirmininkavimo 

atvykusių turistų srauto patiriamos Lietuvoje išlaidos sudarys 40 milijonų 160 tūkstančių litų. 

Vieno turisto patiriamų išlaidų Lietuvoje sukuriama pridėtinę vertę buvo skaičiavome naudodami 

formulę:       , kur j = {1,2,3,4,5,6}; 

j – išlaidų srities indikatorius; 

I – vieno į Lietuvą atvykstančio užsienio turisto per vieną vizitą patiriamos išlaidos; 

Dj – užsienio turisto Lietuvoje patiriamų išlaidų dalis, skirta tam tikros išlaidų srities produktams/ 

paslaugoms įsigyti; 

Mj – išlaidų srities pridėtinės vertės daugiklis. 

Pasinaudoję šia formule ir Leontjevo modelio pagalba nustatytais išlaidų sričių pridėtinės vertės 

koeficientais apskaičiavome vieno turisto išlaidų Lietuvos ūkyje sukuriamą pridedamąją vertę. 

Bendra turistų srauto pokyčio sukuriama pridėtinė vertė, lygi 25 milijonams 850 tūkstančių litų, 

gaunama kiekvienoje išlaidų srityje sukuriamą pridėtinę vertę dauginant iš turistų srauto ir 

susumuojant visų išlaidų srityse sukuriamas pridėtines vertes. Turistų išlaidų poveikio skaičiavimų 

rezultatai pateikti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Turizmo srauto pridėtinės vertės skaičiavimas 

Išlaidų sritis 

Turistų išlaidų 

pasiskirstymas, 

% 

Turistų išlaidų 

pasiskirstymas

, mln., Lt 

Ekonominio 

poveikio 

daugikliai 

Sukurta 

pridėtinė 

vertė, mln. Lt 

Maisto ir gėrimų prekybos 

sektorius 
28,3% 11,37 0,60 6,86 

Apgyvendinimo paslaugų sektorius 18,5% 7,43 0,60 4,48 

Transporto sektorius 9,8% 3,94 0,52 2,06 

Laisvalaikio ir kultūros paslaugų 

sektorius 
6,9% 2,77 0,52 1,43 

Mažmeninės prekybos sektorius 24,1% 9,68 0,92 8,95 

Kiti sektoriai 12,4% 4,98 0,42 2,07 

Iš viso dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai, mln. Lt   25,85 

Skaičiuodami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikį eksportui ir eksporto pokyčio poveikį 

Lietuvos ekonomikai rėmėmės žemiau išvardintomis prielaidomis: 

 finansavimas veikloms, skirtoms eksporto skatinimui, yra lygus skatinamąjį poveikį turinčių 

renginių organizavimo išlaidų ir jų poveikio koeficiento sandaugai; 

 eksporto skatinimo veiklos eksporto skatinimui turi tokį patį poveikį kaip VšĮ 

„Eksportuojanti Lietuva“ vykdomos eksporto skatinimo veiklos; 

 finansavimo veikloms, skirtoms eksporto skatinimui, padidėjimas vienu litu lemia eksporto 

padidėjimą 40 litų. Tai empirinio tyrimo “Export Promotion Agencies: What Works and 

What Doesn’t” išvada; 

 eksporto pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis nesikeis ir atitiks Galimybių 

studijos rengimo metu Statistikos departamento prie LRV skelbiamą 2008 m. struktūrą4 

(duomenys pateikti 4 lentelėje). 

                                                           
4 Struktūra nurodyta prie pridėtinės vertės  skaičiavimų, skyriuje „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvų 

poveikis ekonomikai“ 
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4 lentelė. Eksporto pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis 

Ekonominės veiklos rūšis 
Eksporto 

pasiskirstymas 

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusių paslaugų produktai 6,0% 

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos 0,5% 

Žuvys ir kiti žvejybos produktai; su žvejyba susiję paslaugos 0,1% 

Akmens ir rusvosios anglys; durpės 0,2% 

Nevalyta nafta ir gamtinės dujos; paslaugos, glaudžiai susijusios su naftos ir 

dujų gavyba, išskyrus žvalgymą 0,4% 

Metalų rūdos 0,0% 

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai 0,1% 

Maisto produktai ir gėrimai 9,4% 

Tabako gaminiai 0,7% 

Tekstilės gaminiai 2,8% 

Apranga; kailiniai 2,9% 

Oda ir jos dirbiniai 0,3% 

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); 

gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų 3,0% 

Plaušiena, popierius ir popieriniai gaminiai 1,0% 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0,4% 

Koksas, rafinuoti naftos produktai; branduolinis kuras 23,6% 

Chemikalai, chemijos pramonės gaminiai ir cheminiai pluoštai 12,7% 

Guminiai ir plastikiniai gaminiai 3,1% 

Kiti nemetalo mineraliniai produktai 1,1% 

Pagrindiniai metalai 2,9% 

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą 2,2% 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir įranga 5,1% 

Įstaigos įranga ir kompiuteriai 1,0% 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektros mašinos ir aparatūra 2,5% 

Radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra 2,2% 

Medicinos, tikslieji optiniai prietaisai; įvairių tipų laikrodžiai 2,4% 

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės 6,6% 

Kita transporto įranga 1,8% 

Baldai; kiti, niekur nepriskirti, pramonės gaminiai 4,4% 

Elektros energija, dujos, garas ir karštas vanduo 0,5% 

Kiti 0,2% 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV internetinis puslapis 

 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nulemtas eksporto pokytis pasiskirstys per tris metus. 

2013 metais jis sudarys 60 %, 2014 metais - 30% ir 2015 metais – 10 % viso eksporto 

pokyčio; 



Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministerija 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto” 23 lapas iš 110 

 

 

 

 ekonominės veiklos rūšių, kurioms pasiskirsto eksporto išlaidos, ekonominio poveikio 

daugikliai5. Šiuos daugiklius nustatėme remdamiesi Lietuvos ekonomikai pritaikytu 

Leontjevo modeliu. 

Skaičiuodami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikį TUI ir TUI pokyčio poveikį Lietuvos 

ekonomikai rėmėmės tokiomis prielaidomis: 

 finansavimas veikloms, skirtoms eksporto skatinimui, yra lygus skatinamąjį poveikį turinčių 

renginių organizavimo išlaidų ir jų poveikio koeficiento sandaugai; 

 TUI skatinimo veiklos TUI skatinimui turi tokį patį poveikį kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 

vykdomos TUI skatinimo veiklos; 

 finansavimo veikloms, skirtoms TUI skatinimui, 1% padidėjimas lemia 0,25 % TUI augimą. 

Pasaulio banko atliktos studijos „The effectiveness of promotion agencies at attracting FDI” 

išvada; 

 į ūkio šaką nukreiptos TUI paskirstytos ekonominės veiklos rūšims, kurių produkcija ir 

paslaugos reikalingos tos ūkio šakos veiklai vystyti
6
; 

 ekonominės veiklos rūšių, kurioms pasiskirsto TUI išlaidos, ekonominio poveikio 

daugikliai
7
. Šiuos daugiklius nustatėme remdamiesi Lietuvos ekonomikai pritaikytu 

Leontjevo modeliu. 

 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nulemtas TUI srauto pokytis pasiskirstys per tris 

metus. 2013 metais jis sudarys 60 %, 2014 metais - 30% ir 2015 metais – 10 % viso TUI 

srauto pokyčio; 

 TUI pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis nesikeis ir atitiks Galimybių studijos 

rengimo metu Statistikos departamento prie LRV  skelbiamą 2009 m. struktūrą (duomenys 

pateikti 5 lentelėje): 

                                                           
5 Daugikliai nurodomi prie pridėtinės vertės skaičiavimų, skyriuje „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvų 

poveikis ekonomikai“. 
6 TUI paskirstymas ekonominės veiklos rūšims pateikiamas 3 priede. 
7 Daugikliai nurodomi prie pridėtinės vertės skaičiavimų skyriuje „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvų 

poveikis ekonomikai“. 
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5 lentelė. TUI pasiskirstymas ekonominės veiklos rūšims 

Ekonominės veiklos rūšis TUI pasiskirstymas 

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė 0,8% 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,5% 

Apdirbamoji gamyba (mašinos ir įranga) 27,4% 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 7,9% 

Statyba 1,9% 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 13,3% 

Viešbučiai ir restoranai 0,7% 

Transportas; sandėliavimas; paštas 14,0% 

Finansinis tarpininkavimas 14,6% 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 15,9% 

Švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0,2% 

Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla 0,6% 

Kita 2,1% 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV internetinis puslapis 

Eksportas ir tiesioginės užsienio investicijos 

Peržiūrėję planuojamų organizuoti renginių sąrašus, nustatėme renginius, kurie turės įtakos 

eksporto ir TUI skatinimui. Šių renginių organizavimo išlaidas, kurios buvo nustatytos remiantis 

logistikos galimybių studijos skaičiavimų rezultatais, siejome su VšĮ „Eksportuojanti Lietuva“ ir 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vykdomų veiklų finansavimo išlaidomis. Šios dvi įmonės pagrindiniai 

Lietuvoje veikiantys subjektai, kurių vykdoma veikla nukreipta į eksporto ir TUI skatinimą. 

Remdamiesi studijos (“Export Promotion Agencies: ”What Works and What Doesn’t” empirical 

study) rezultatais darome prielaidą, jog veikloms, skirtoms eksporto skatinimui finansuoti, 

skiriamas vienas litas nulemia eksporto padidėjimą 40 litų, o pasinaudoję studijos (“The 

effectiveness of promotion agencies at attracting FDI” the World Bank study) rezultatais, tariame, 

jog 10 % finansavimo padidėjimas TUI skatimo veikloje, nulemia 2,5 % TUI padidėjimą. Šias 

prielaidas savo skaičiavimuose pritaikėme kaip eksporto ir TUI pokyčio priklausomybes ir, 

panaudoję atitinkamai pagal pasirinktą biudžeto alternatyvą eksporto ir TUI skatinimui tenkančią 

lėšų dalį, apskaičiavome jų nulemtą eksporto ir TUI srauto padidėjimą. 

Kitos ekonominės veiklos šakos 

Dėl 2012 - 2014 m. planuojamų patirti su Lietuvos pasiruošimu pirmininkauti ES Tarybai ir pačiu 

Pirmininkavimu susijusių išlaidų padidės įvairių ekonomikos šakų produkcijos paklausa. Susumavę 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetų alternatyvų išlaidas, kurios bus naudojamos 

Lietuvoje pagal ekonominės veiklos rūšis, panaudoję Leontjevo modelio pagalba apskaičiuotus 



Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministerija 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto” 25 lapas iš 110 

 

 

 

ekonominio poveikio daugiklius, apskaičiavome kiekvienos alternatyvos sukuriamą pridėtinę vertę 

Lietuvos ūkiui. Pastebime, poveikis iš biudžeto lėšų panaudojimo būtų pasiektas tik tuo atveju, jei 

prekes ir paslaugas tiektų Lietuvos teikėjai. 

Kitos poveikiui apskaičiuoti naudotos prielaidos: 

 diskonto norma – 5 %; 

 į valstybės biudžetą surenkama 16 %
8
 pajamų nuo visos Lietuvoje sukuriamos pridėtinės 

vertės. 

Prielaidos priimtos atsižvelgiant į Galimybių studijos rengimo metu buvusią šalies ekonominę 

situaciją. 

                                                           
8 Apskaičiuojama kaip valstybės biudžeto ir BVP santykis. 
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2. ES Tarybai pirmininkavusių šalių patirties analizė 

Po Lisabonos sutarties pasirašymo ES Tarybai pirmininkavusios šalys Pirmininkavimui skirdavo 

nuo 61,8 milijonų eurų iki 154,0 milijonų eurų. Pirmininkavimo užduočių mastas šalims būna 

panašus, todėl dėl skirtingos jų ekonominės padėties kiekvienai valstybei tekusi Pirmininkavimo 

finansinė našta skyrėsi. Pasirinktų analizuoti šalių Pirmininkavimo laikotarpiai ir biudžetai yra 

pateikti 6 lentelėje. 

6 lentelė. Šalių pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiai ir biudžetai 

Šalis Pirmininkavimo laikotarpis 
Pirmininkavimo 

biudžetas, mln. eurų 

Slovėnija 2008 metų I pusm. 61,8 

Čekija  2009 metų I pusm. 120,2 

Švedija 2009 metų II pusm. 97,1 

Šaltinis: Šalių pirmininkavimo ataskaitos. 

Pirmininkavimo biudžetų skirtumus lėmė ne tik skirtingos su Pirmininkavimu susijusių veiklų 

apimtys, šalyse vykdytų susitikimų skaičius, bet taip pat ir skirtinga biudžetų apskaičiavimo 

metodika. Be to, dalis išlaidų, kurias pirmininkaudamos ES Tarybai patyrė Slovėnija ir Švedija, 

neįskaičiuotos į tų šalių Pirmininkavimo biudžetus. 

1 paveikslas. Procentinis išlaidų pasiskirstymas ES Tarybai pirmininkavusiose šalyse. 

 

Pirmininkavimo biudžetas paprastai planuojamas pagal jo išsidėstymą laike, išlaidų grupes, 

atskiroms institucijoms skiriamus asignavimus. Praktikoje dažniausiai taikomi trys biudžeto 

administravimo modeliai: 

 centralizuotas – numatyta atskira eilutė valstybės biudžete; 
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 decentralizuotas – kiekviena institucija nusimato atskirai savo biudžetuose Pirmininkavimui 

skirtas lėšas; 

 mišrus – sudarytas iš centralizuotos ir decentralizuotos Pirmininkavimo biudžeto dalių. 

Per Pirmininkavimo laikotarpį surengti renginiai skirstomi į oficialiuosius ir žemesnio rango 

renginius. Oficialiaisiais renginiais vadinami viršūnių susitikimai, ministerijų ir aukštesnio lygio 

institucijų renginiai, o žemesnio lygio renginiais - darbo grupių susitikimai, pasitarimai, 

konferencijos. Duomenys, kiek ir kokių renginių įvyko trijose analizuotose šalyse jų 

Pirmininkavimo laikotarpiais, pateikti 7 lentelėje. 

7 lentelė. Renginių skaičius
9
 ES Tarybai pirmininkavusiuose šalyse.

10
 

Šalis 
Oficialių renginių 

skaičius 

Žemesnio lygio 

renginių skaičius 

Bendras 

renginių skaičius 

Slovėnija 160 140 300 

Čekija 98 70 168 

Švedija 111 90 201 

Remdamiesi pateiktais duomenimis galime padaryti išvadą, kad daugiau nei pusė Pirmininkavimo 

renginių būna oficialieji. Visose šalyse, kurių patirtį mes analizavome, jie sudarė daugiau nei pusę 

viso renginių skaičiaus. Tokių renginių šalyse buvo daugiau kaip pusė – 55,6 proc. 

2.1. Slovėnijos atvejo analizė 

Slovėnija pirmininkaujančių valstybių trejetą, vadinamąją „Trio“, sudarė kartu su Vokietija ir 

Portugalija. Iš analizuojamų šalių Slovėnijos Pirmininkavimo biudžetas buvo mažiausias. 

Atsižvelgiant į BVP vienam gyventojui rodiklį, šios šalies Pirmininkavimo ES Tarybai kaina taip 

pat buvo mažiausia. Lyginant su kitomis analizuojamomis valstybėmis personalo išlaidos sudarė 

didesnę dalį visų išlaidų, o logistikos – mažesnę. Tokį biudžeto pasiskirstymą lėmė visų 

Pirmininkavimo renginių vykdymas Brdo vietovėje esančiame konferencijų centre: tai leido 

sutaupyti išlaidas patalpų nuomai, buvo galima efektyviau suplanuoti išlaidas transportui ir sudaryti 

ilgalaikes sutartis su apgyvendinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Pirmininkavimo laikotarpiu 

Slovėnijoje buvo surengta 300 renginių, o tai yra didžiausias renginių skaičius, lyginant su Čekija ir 

Švedijos Pirmininkavimo praktika. 

                                                           
9 Į šį skaičių neįskaičiuoti kultūriniai ir panašaus pobūdžio renginiai 
10 Šioje dalyje remtasi informacija, užfiksuota „Pamokos išmoktos iš Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai“ ataskaitoje, „Čekijos 

Respublikos pirmininkavimo ES Tarybai“ darbo apraše, „Švedijos pirmininkavimas ES Tarybai“ ataskaitoje, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Kanceliarijos atstovų vizito į Švediją atmintinėje. 
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Biudžeto formavimo modelis 

Slovėnija taikė centralizuotą Pirmininkavimo biudžeto administravimo modelį: lėšos numatytos 

2005 – 2008 metų valstybės biudžetuose. 2005 m. išskirta 0,148 mln. eurų, kurie sudarė 0,3% 

bendro pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto. Antraisiais (2006 m.) metais išskirta 5,5 mln. eurų, 

trečiaisiais (2007 m.) – 19,5 mln. eurų, ketvirtaisiais (2008 m.) – 37,3 mln. eurų: atitinkamai 8,8%, 

31,2% ir 59,7% viso Pirmininkavimo biudžeto. 

2 paveikslas. Slovėnijos Pirmininkavimo biudžeto išlaidų pasiskirstymas laike. 

 

Išlaidų grupės ir procentinis lėšų pasiskirstymas tarp grupių 

Logistikai skirta apie 28 mln. eurų, arba 44,9% viso biudžeto: 

 renginių organizavimui – 11 mln. eurų, iš kurių materialinėms išlaidoms (apgyvendinimui, 

maitinimui, papildomoms kelionių išlaidoms) – 4 mln. eurų; 

 saugumo užtikrinimui – 5 mln. eurų; 

 pervežimo paslaugoms – 4 mln. eurų; 

 techninei paramai (tame tarpe informacinė sistema) – 2 mln. eurų; 

 šalies pristatymui (dovanos, tinklapis, intranetas) – 3,5 mln. eurų; 

 Europos Vadovų taryboms Briuselyje (2 susitikimai) – 2,5 mln. eurų. 

Personalo išlaidos sudarė apie 25 mln. eurų, arba 40,1% viso biudžeto: 

 nuolatinei atstovybei – 10 mln. eurų; 

 kitoms ambasadoms – 3 mln. eurų; 

 sostinei (papildomi etatai) – 5 mln. eurų; 

 apmokėjimui už papildomą krūvį, viršvalandžius – 5 mln. eurų; 

 centralizuotiems mokymams – 1,6 mln. eurų. 

Detalesnis Slovėnijos išlaidų Pirmininkavimo laikotarpiu išskaidymas pateikiamas 8 lentelėje. 

0,3% 8,8% 

31,2% 

59,7% 

2005 metais

2006 metais

2007 metais

2008 metais
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8 lentelė. Slovėnijos Pirmininkavimo ES Tarybai išlaidų pasiskirstymas 2005 – 2008 m., tūkst. eurų 

Laikotarpis 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2005-2008 m. 
Biudžeto 

dalis, % 

Darbo užmokesčio išlaidos 10,1 815,7 8.788,0 9.500,4 19.114,2 30,6% 

Darbuotojų socialinio 

draudimo išmokos 1,6 56,2 897,9 962,1 1.917,8 3,1% 

Prekių ir paslaugų pirkimo 

išlaidos 69,4 811,7 4.361,2 25.439,7 30.682,0 49,2% 

Subsidijos 0 0 0 21,5 21,5 0,0% 

Pavedimai nepelno 

organizacijoms ir institucijoms 0 0 197,5 114,3 311,8 0,5% 

Kiti einamieji vietiniai 

mokėjimai 0 3,4 358,1 1.132,6 1.494,1 2,4% 

Vietiniai einamieji pavedimai 

mokami užsienio subjektams 0 0 2.600,0 0 2.600,0 4,2% 

Ilgalaikio turto pirkimai ir 

gamyba 67,1 742,5 428,1 81,2 1.318,8 2,1% 

Investiciniai pavedimai 

teisininkams, kurie nėra 

finansuojami biudžeto lėšomis 0 3.061,7 1.251,9 0,3 4.314,0 6,9% 

Investiciniai pavedimai 

biudžeto lėšų naudotojams 0 0,0 600,0 0,0 0,0 1,0% 

Iš viso 148,3 5.491,2 19.482,5 37.252,2 62.374,2 

 Šaltinis: Ataskaita „Slovėnijos pirmininkavimas ES Tarybai (2008 metų sausio mėn. 1 d. – liepos 

mėn. 30 d.)“. 

Būdai racionalizuoti išlaidas 

 Rėmėjų pritraukimas 

23 Slovėnijos įmonės (vietinė oro linijų bendrovė, kompiuterinės ir buitinės technikos gamintojai, 

maisto ir gėrimų gamintojai, ryšio tiekėjų bendrovės ir kt.) atsakė į šalies kvietimą prisidėti prie 

Pirmininkavimo ir tapo partneriais, teikusiais savo paslaugas pasiruošimo ir paties Pirmininkavimo 

metu. Mainais už paramą įmonės galėjo naudotis Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai simbolika 

reklamuojant savo produkciją: jų pavadinimai buvo išspausdinti ant įvairių su Pirmininkavimu 

susijusių lankstinukų, skelbiami oficialiame tinklapyje, iškabinti renginių prieigose bei patalpose. 

 Renginių vykdymas viename konferencijų centre 

Svarbiausi Pirmininkavimo renginiai Slovėnijoje vyko specialiai tam Brdo vietovėje pastatytame 

Konferencijų centre. Organizuojant renginius vienoje susitikimų erdvėje nereikėjo skirti lėšų 

techninio inventoriaus pervežimams iš vienos vietos į kitą. Tokiu būdu sutrumpintas pasiruošimo 

renginiams laikas ir sumažinta jų kaina, padidintas iškilusių problemų sprendimo efektyvumas ir 



Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministerija 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto” 30 lapas iš 110 

 

 

 

sumažinta tų pačių klaidų pasikartojimo rizika. Sąlyginai netoli nuo sostinės įkurtas konferencijų 

centras buvo lengvai pasiekiamas, todėl delegatų pervežimų iš sostinės ar oro uosto į centrą ir atgal 

išlaidos buvo nedidelės. 

Išmoktos pamokos
11

 

 Susitikimų biudžeto plano paruošimas ir jo laikymasis 

Išlaidų ribos visada turi būti aiškios. Būtina numatyti pakankamą biudžeto rezervą, nes 

Pirmininkavimo metu dėl netikslaus prognozavimo dažnai atsiranda neplanuotų išlaidų arba 

nenumatytų kainų pokyčių. 

 Stabilios viešųjų pirkimų vykdymo komandos subūrimas 

Privalu turėti patikimą ir kvalifikuotą viešųjų pirkimų komandą. Keičiantis darbuotojams, dalis 

pradėtų darbų gali laikinai nebevykti. Laikas, kurio reikia naujai priimtam darbuotojui perimti 

užduočių atlikimą ir įsilieti į komandos darbą, gali tapti per didele investicija, todėl iki 

Pirmininkavimo pabaigos keisti komandos nepatartina. 

 Šalies pirmininkavimo ES Tarybai rėmėjų paieška 

Pirmininkavimo rėmėjų (partnerių) paieška turi būti pradėta kuo anksčiau. Slovėnijai pavyko 

pritraukti daugiau nei dvidešimt susidomėjusių kompanijų, kurių parama sudarė 500 tūkstančių 

eurų. Tai buvo šiek tiek mažiau nei 1% viso šalies pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto. 

 Papildomo renginių finansavimo galimybių iš ES institucijų paieška 

Ieškoti renginių finansavimo galimybių ES Tarybos generalinio sekretoriato arba Europos 

Komisijos lėšomis. Sulaukus pažado padengti dalį išlaidų, įvertinti, kad išlaidų kompensavimo 

procesas iš ES institucijų užtrunka. 

 Nenumatytų renginių organizavimo spaudimo atrėmimas 

Būti pasirengusiems spaudimui organizuoti papildomus arba lydinčiuosius renginius. Tokių 

renginių organizavimo kaštai dideli ir didžiausia dalis jų finansavimo naštos tenka Pirmininkavimo 

biudžetui. 

Pirmininkavimo poveikis Slovėnijos ekonomikai 

Turistų srautai pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu šalyje išliko nepakitę lyginant su 7 metų 

(2003 metų III ketv. – 2010 metų II ketv.) atitinkamų ketvirčių vidurkiais. Toks periodas 

pasirinktas, tam, kad galėtume išžvelgti turistų srautų pokyčių tendencijas, o ne aklai lyginti tik 

                                                           
11 Šioje dalyje remtasi informacija, kuri pateikta „Pamokos, išmoktos iš Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai“, ataskaitoje. 
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dviejų laikotarpių duomenis, kurie nebūtinai atspindi realią padėtį regione. Pažvelgus į grafiką 

galime matyti, kad neužfiksuotas reikšmingas turistų skaičiaus pokytis nuo vidurkio 2008 metų I ir 

II ketvirčiais (3 paveikslas). 

3 paveikslas. Turistų skaičiaus pokyčiai Slovėnijoje (2003 metų III ketv. – 2010 metų II ketv.). 

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė (atsižvelgta į sezoniškumą). 

Pirmininkavimo laikotarpiu apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių pajamos stabilizavosi. 

Oficialiųjų susitikimų dalyviams, kurių sulaukta daugiau nei 17 tūkstančių, buvo iš anksto 

užsakomi kambariai viešbučiuose Liublianoje ir Brdo bei netoliese esančiuose miestuose. Tokios 

stabilios ir užtikrintos pajamos leido paslaugų tiekėjams investuoti į paslaugų kokybę, kas vėliau 

(nuo 2008 IV ketvirčio) galėjo paskatinti turistų susidomėjimo šalimi padidėjimą. Renginių, kurie 

nebuvo oficialiajame pirmininkavimo ES Tarybai renginių kalendoriuje, dalyviai apgyvendinimu 

turėjo pasirūpinti patys. 

Slovėnijos turizmo departamento duomenimis, per pirmąjį 2008 metų pusmetį Slovėnijos 

viešbučiuose apsistojo 3% daugiau užsienio svečių. Didžiausią įtaką turizmo srauto aktyvėjimui 

turėjo Italijos, Vokietijos, Austrijos turistai. Daugiau kaip dešimčia procentų padidėjo svečių iš 

Skandinavijos ir Beniliukso šalių skaičius. Japonijos ir Kinijos turistų skaičiaus augimas viršijo 

50%. Slovėnijos nacionalinės avialinijos „Adria Airways“ per Pirmininkavimo laikotarpį pervežė 

26% daugiau keleivių lyginant su atitinkamu buvusiųjų metų laikotarpiu. Šiam prieaugiui 

reikšmingos įtakos turėjo ir Slovėnijos pirmininkavimas ES Tarybai. 

Konferencijų centro Brdo vietovėje statybos padarė teigiamą poveikį šalies ekonomikai, nes 

prasidėjus ekonominei krizei ir mažėjant darbų, statybų sektoriuje dirbančios įmonės gavo naujų 

užsakymų, buvo sukurta naujų laikinų darbo vietų. 
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2.2. Čekijos atvejo analizė 

Pirmininkaujančių valstybių trejetą Čekija sudarė kartu su Prancūzija ir Švedija. Šalis turėjo 

didžiausią pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą iš visų mūsų analizuotų valstybių. Lyginat su 

kitomis valstybėmis, Čekija logistikai ir personalui numatytų lėšų apimtys yra vidutinės, tačiau 

bendras biudžetas yra didesnis nei kitose dvejose šalyse. Šalyje įvyko 168 Pirmininkavimo renginiai 

– tai mažiausias renginių skaičius tarp mūsų analizuojamų šalių. Renginiai buvo organizuojami 

skirtingose šalies regionuose ir net 50 (beveik 30%) iš ES lygio renginių įvyko už Prahos ribų. 

Biudžeto formavimo modelis 

Čekija pasirinko mišrų pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto administravimo modelį. 

Pirmininkavimo biudžeto lėšos buvo paskirstytos decentralizuotai ir centralizuotai dalims: 

1) Decentralizuotai Pirmininkavimo biudžeto daliai skirta 69,2 mln. eurų, t.y. 57,6% viso biudžeto. 

Šios lėšos numatytos įvairių institucijų biudžetuose 2007 – 2009 metais. Pasiruošimo laikotarpiu 

2007 m. numatyta 7,3 mln. eurų, o 2008 m. – 25,5 mln. eurų, t.y. atitinkamai 10,5% ir 36,9% 

decentralizuotos Pirmininkavimo biudžeto dalies. Pirmininkavimo metais (2009 m.) numatyta 

52,6% decentralizuoto biudžeto – 36,4 mln. eurų. 

4 paveikslas. Čekijos decentralizuotos Pirmininkavimo biudžeto dalies išlaidų pasiskirstymas laike 

 

2) Centralizuota pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto dalis – 51 mln. eurų, arba 42,4% viso 

Pirmininkavimo biudžeto. Duomenys apie šios biudžeto dalies skaidymą į išlaidų grupes viešai nėra 

publikuojami. 

Išlaidų grupės ir procentinis lėšų pasiskirstymas tarp grupių 

Iš decentralizuotos biudžeto dalies buvo finansuojamos žemesnio lygio susitikimų sinchroninio 

vertimo paslaugos, apgyvendinimas, maitinimas ir pan. Dalis centralizuotos biudžeto (apie 18,3 

mln. eurų) buvo paskirta Čekijos atstovybėms užsienyje. Šios išlaidos pasiskirstė taip: 

 garso ir vaizdo įranga – 7,3 mln. eurų; 

 patalpų nuoma renginiams – 4,7 mln. eurų; 

10,5% 

36,9% 52,6% 
2007 metais

2008 metais

2009 metais
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 patalpų vidaus įranga (baldai, patalpų dekoravimas) – 1,5 mln. eurų; 

 sinchroninio vertimo ir vertimo paslaugos (tik neformalių ministrų lygio susitikimų ir kitų 

aukšto lygio susitikimų metu) – 0,6 mln. eurų; 

 maitinimas (tik neformalių ministrų lygio susitikimų ir kitų aukšto lygio susitikimų metu) – 

0,6 mln. eurų; 

 avansas mokamas ES Tarybos generaliniam sekretoriatui (išlaidos, susijusios su Europos 

Vadovų Tarybos posėdžių organizavimu Briuselyje) – 2,6 mln. eurų; 

 kultūriniai renginiai Briuselyje ir Prahoje – 0,7 mln. eurų; 

 transportas – 0,3 mln. eurų. 

Būdai racionalizuoti išlaidas 

 Rėmėjų pritraukimas 

Rasta nemažai rėmėjų, kurie suteikė reikalingų paslaugų pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu. 

Vienas svarbiausių rėmėjų buvo automobilių gamintojas „Škoda“, kuris svečių pervežimui 

reikalingus automobilius išnuomojo už simbolinę vienos Čekijos kronos kainą. Pirmininkavimo 

renginių dalyviai buvo aprūpinti vandeniu ir alumi, kurio tiekimu rūpinosi Čekijos gamintojai, rėmę 

valstybės pirmininkavimą ES Tarybai. 

 Aukštųjų mokyklų studentų panaudojimas 

Ryšio pareigūnų funkcijoms atlikti buvo samdomi aukštųjų mokyklų vyresniųjų kursų studentai. Jie 

dirbo pagal darbo sutartis ir gaudavo valandinį atlyginimą. Užsienio reikalų ministerija stažuotojais 

įdarbino diplomatinės akademijos studentus, kuriems darbo užmokestis nebuvo mokamas, o 

atlyginta juos įtraukiant į valstybės tarnybos rezervą, suteikiant įdarbinimo pirmumo teisę. 

Pastarasis darbuotojų modelis įvertintas teigiamai, nes stažuotojų darbo krūvis atitiko Užsienio 

reikalų ministerijos darbuotojų darbo krūvį, jie turėjo reikiamą motyvaciją ir tai leido sutaupyti lėšų. 

 Sutarties dėl maitinimo paslaugų teikimo sudarymas 

Laiko prasme naudinga sutartis buvo sudaryta su maitinimo paslaugas Kongresų rūmuose teikusia 

įmone. Gerai paruošta komanda gebėjo greitai transformuoti konferencijų salę į erdvę, tinkamą 

kavos pertraukėlei, pietums ar vakarienei. Ji iš anksto pateikė galimus maisto bei stalo serviravimo 

variantus su kainoraščiais, o pasirašyta sutartis leido išvengti nenumatytų maitinimo paslaugų kainų 

pokyčių. 

 Renginių skirstymas į kategorijas, finansavimas 
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Užsienio reikalų ministerijos įvestas griežtas renginių skirstymas į kategorijas, nustatant 

atitinkamam renginiui skirtų lėšų limitą, ir šių nuostatų laikymasis leido sutaupyti lėšų. Nors iš 

Pirmininkavimo biudžeto finansuoti tik tie renginiai, kurie buvo centriniame Pirmininkavimo plane 

(oficialieji renginiai), sutaupyti pinigai panaudoti Pirmininkavimo metu nutartiems surengti 

papildomiems renginiams. Šis Užsienio reikalų ministerijos taupymo – finansavimo modelis 

pasiteisino. 

Išmoktos pamokos
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 Planavimas, kur po Pirmininkavimo panaudoti žmogiškuosius išteklius 

Pirmininkavimo laikotarpiu buvo sukurtos 365 papildomos darbo vietos, tačiau pasibaigus 

pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiui žmogiškųjų išteklių panaudojimas liko nesuplanuotas. Po 

Pirmininkavimo kiekvieno papildomo darbuotojo karjera buvo palikta savieigai, nepasinaudojant jų 

sukaupta patirtimi ir įgytomis žiniomis. Siekiant Pirmininkavimo išlaidų efektyvaus panaudojimo 

būtų tikslinga iš anksto suplanuoti, kur pasibaigus Pirmininkavimui apmokyti asmenys galėtų 

panaudoti sukauptą patirtį ir žinias. 

 Ryšio pareigūnų pasirengimas 

Valstybės tarnautojų mokymo programa įgyvendinta tik dalinai. Tai buvo nepakankamos jų 

kompetencijos priežastis. Vėlyvas ryšio pareigūnų instruktavimas neleido jiems tinkamai atlikti 

ryšininko tarp delegatų, ambasadų ir renginį kuravusių institucijų vaidmens. Taip pat samdyti 

papildomą „palydovų – informacijos teikėjų“ komandą nebuvo efektyvus sprendimas, nes su šia 

užduotimi susidorojo ryšio pareigūnai. Vadovaujantis šia patirtimi būtų praktiška didelį dėmesį 

skirti darbuotojų rengimo planavimui. Tai leistų tinkamai paskirstyti žmogiškuosius resursus ir 

mažintų neefektyvaus lėšų naudojimo riziką. 

 Būtinų nuostatų įtraukimas į patalpų nuomos sutartis 

Sudarant patalpų nuomos sutartį su Kongresų centru, kuriame vyko Čekijos Pirmininkavimo 

renginiai, buvo padaryta reikšmingų klaidų: nenumatytos konferencijų dalyvių transporto priemonių 

parkavimo vietos, nesusitarta dėl draudimo Konferencijų centre tuo pačiu metu organizuoti 

komercinius renginius, nuomotojas neįpareigotas vizualiniais aspektais tinkamai paruošti patalpas 

Pirmininkavimo renginiams. Visi šie sutarties trūkumai sukėlė nemažai rūpesčių, dėl kurių atsirado 

papildomų išlaidų. 

                                                           
12 Ši dalis parengta remiantis LR ambasados Čekijos Respublikoje pažyma „Čekijos Respublikos pirmininkavimo ES Tarybai 

organizavimas”. 
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 Lanksčios sutarties su transporto priemonių tiekėju sudarymas 

Padaryta klaidų sudarinėjant sutartis su transporto paslaugų tiekėju. Sutarta dėl didelių autobusų 

nuomos, todėl pasikeitus kelionių planams ir prireikus mikroautobusų paslaugų teko už jas mokėti 

dideliems autobusams taikomais įkainiais. Nebuvo tinkamai įvertintas užsakomųjų skrydžių ir VIP 

salės nuomos poreikis Prahos oro uoste. Už šias paslaugas paslaugos teikėjui buvo apmokama 

komerciniais tarifais. Dėl šių priežasčių yra tikslinga su transporto priemonių tiekėju pasirašyti 

sutartį, kuri leistų prisitaikyti prie pasikeitusių poreikių. 

 Renginių biudžeto naudojimo kontrolė 

Čekijos Vicepremjero ES Reikalams biuras organizuodamas renginius dažnai panaudodavo 

maksimalią planuotą išlaidų sumą arba net ją viršydavo. Trūkstamos lėšos būdavo skiriamos iš 

rezervinio fondo. Likus keliems mėnesiams iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai pabaigos pajustas 

lėšų stygius. Tokia situacija susiklostė dėl griežtos lėšų panaudojimo kontrolės trūkumo ir galimo 

darbuotojų nesuinteresuotumo, nes didžioji dalis ES biuro darbuotojų buvo įdarbinti laikinai – 

Pirmininkavimo laikotarpiui. 

 Kokybiško maisto tiekimo ir aptarnavimo užtikrinimas 

Regionuose organizuojamų susitikimų metu kildavo problemų dėl maitinimo: būdavo sunku rasti 

tinkamo dydžio maitinimo įstaigų, reikiamą maisto kokybę galinčių užtikrinti tiekėjų, užsienio 

kalbas mokančio aptarnaujančio personalo. Žmones, galinčius patenkinti šiuos poreikius, tekdavo 

vežti iš Prahos. 

 Dalyvių akreditavimo sistemos sukūrimas 

Vėlyvas akreditavimo sistemos paleidimas nulėmė laiko stygių sistemos trūkumams pašalinti. 

Vienas esminių sistemos trūkumų buvo tai, jog į ją nebuvo įtraukti renginių dalyvių kreditinių 

kortelių duomenys. Tai būtų leidę padidinti asmenų, planavusių dalyvauti renginiuose, atsakomybę. 

Analizuojamu atveju apgyvendinimo išlaidas, kai delegatas neatvykdavo, tekdavo padengti iš 

Čekijos Pirmininkavimo biudžeto. 

 Didesnio skirtingų originalių dovanų kiekio išankstinis užsakymas 

Netinkamai išspręstas dovanų klausimas. Buvo didelis reprezentatyvių, numatytų VIP asmenims, 

dovanų trūkumas, kurias Pirmininkavimo metu teko papildomai užsakinėti. Pagaminta per daug 

vienodų dovanų nepagalvojus, jog tie patys asmenys dalyvauja ne viename renginyje. Be to, 

dovanos dažnam dalyviui pasirodė nuobodžios. Paprastų dovanėlių, tokių kaip plastikiniai 
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pakabukai su Pirmininkavimo ženklu, pagamintas per didelis kiekis. Jos taip ir liko neišdalintos. Iki 

pat Pirmininkavimo pradžios užsitęsęs sutarčių dėl atributikos gamybos pasirašymo procesas ir 

vėlyvas jų vykdymas įnešė sumaišties. Siekiant organizuoti kuo greitesnį jų pristatymą ambasadoms 

buvo perkamos brangiai kainuojančios pasiuntinių tarnybos DHL paslaugos. 

 Šalies gyventojų pasididžiavimo valstybe didinimas ir šalies vardo populiarinimas užsienyje 

Nors komunikacijai skirta nemažai lėšų, nepanaudotas liko tiek vidinis, tiek tarptautinis šalies vardo 

populiarinimo potencialas. Labai vėlai parengta „Čekijos pirmininkavimo ES Tarybai 

komunikacijos strategija“. Kaip informavimo priemonė pasitelkta tik nacionalinė televizija. Nors 

Čekija susitvarkė su Pirmininkavimo uždaviniais, spaudoje žymiai dažniau galima buvo pastebėti 

niūriomis spalvomis apibūdinamą šalies Pirmininkavimą. 

Pirmininkavimo poveikis Čekijos ekonomikai 

Čekijos verslas, ypač turizmo, konferencijų organizavimo, viešbučių, transporto ir logistikos ruošėsi 

Čekijos Pirmininkavimui (dalyvavo viešuose konkursuose paslaugoms teikti, rengė specialius 

rinkodaros planus ir pan.). Tai kėlė šių sektorių konkurencingumą, paslaugų lygį. Išaugo turistų 

susidomėjimas Čekija, o tai sumažino neigiamas tendencijas nacionaliniame turizmo sektoriuje 

pasaulinės krizės metu ir prisidėjo prie Čekijos ekonomikos stabilizavimo 2009 m. Šias išvadas 

pagrindžia turistų srautų pokyčių grafikas (5 paveikslas). 

5 paveikslas. Turistų skaičiaus pokyčiai Čekijoje (2003 m. III ketv. – 2010 m. II ketv.) 

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė (atsižvelgta į sezoniškumą). 

Paveiksle galime matyti, kaip neigiamų pokyčių periodo tendencijos Pirmininkavimo laikotarpiu 

(2009 metų I ir II ketvirčiais) reikšmingai sušvelninamos. Apskaičiuota, jog per Pirmininkavimo 

pusmetį šalį aplankė apie 30 tūkstančių delegatų, ir virš 2 tūkstančių žurnalistų iš užsienio. 
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2.3. Švedijos atvejo analizė 

Švedija pirmininkaujančių valstybių trejetą sudarė kartu su Čekija ir Prancūzija. Lyginant su 

kitomis mūsų analizuotomis valstybėmis, Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas yra antras 

pagal dydį. Kadangi Pirmininkavimo renginiai Švedijoje vyko skirtinguose regionuose (iš viso 

surengtas 201 renginys), daugiau nei pusė biudžeto išlaidų skirta logistikai. Personalo išlaidos 

sudarė palyginus mažą biudžeto dalį. 

Biudžeto formavimo modelis 

Švedija pasirinko centralizuotą pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto lėšų administravimo modelį. 

Pirmininkavimo veiklų vykdymui reikalingos lėšos numatytos 2008 – 2010 metų valstybės 

biudžetuose. Pirmaisiais (2008 m.) metais išleista 6,4 mln. eurų, kurie sudarė 7,9% bendro 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto. Antraisiais (2009 m.) metais išleista 70,2 mln. eurų, 

trečiaisiais (2010 m.) – 4,6 mln. eurų, atitinkamai 86,5% ir 5,6% viso Pirmininkavimo biudžeto. 

Šalies Pirmininkavimo biudžete buvo išskirtas rezervas nenumatytų renginių organizavimo 

išlaidoms padengti. Tačiau daugelio pagrindinių renginių organizavimas pareikalavo mažesnių 

išlaidų nei buvo planuota, todėl biudžeto rezervo lėšos liko nepanaudotos. 

6 paveikslas. Švedijos Pirmininkavimo biudžeto išlaidų pasiskirstymas laike 

 

Išlaidų grupės ir procentinis lėšų pasiskirstymas tarp grupių 

Logistikai ir komunikacijai skirta apie 44,3 mln. eurų, arba 54,7% viso biudžeto: 

 susitikimams ir renginiams, organizuojamiems Švedijoje – 38,3 mln. eurų; 

 spaudai, informavimui ir kultūrai – 5,5 mln. eurų; 

 rėmimui ir kitoms paslaugoms – 0,5 mln. eurų. 

Personalo kaštai sudarė apie 24 mln. eurų, arba 29,6% viso biudžeto: 

 papildomos lėšos Švedijos nuolatinei atstovybei ES – 11,2 mln. eurų; 

 atstovybėms Ženevoje ir Niujorke – 2,9 mln. eurų; 

7,9% 

86,5% 

5,6% 

2008 metais

2009 metais

2010 metais
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 papildomų 70 darbuotojų samdymui – 6,4 mln. eurų; 

 administracinių gebėjimų tobulinimui – 1,2 mln. eurų; 

 papildomam darbo užmokesčiui pagrindiniams Pirmininkavimo proceso tarnautojams – 2,3 

mln. eurų. 

Detalesnis Švedijos planuotų Pirmininkavimo išlaidų modelis pateikiamas lentelėje (9 lentelėje). 

9 lentelė. Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai išlaidų pasiskirstymas 2008-2010 m., mln. eurų 

Išlaidos 

Planuotos Faktinės 

mln. 

eurų % 

mln. 

eurų % 

ES susitikimų sekretoriatui 42,6 43,9% 39,4   

   Logistikai ir vertimų paslaugoms 12,4 29,1% 12,8 32,5% 

   Patalpų nuomai 10,6 24,9% 10,1 25,6% 

   Technologijoms 9,6 22,5% 8,2 20,8% 

   Apsaugai ir transportui 4,6 10,8% 3,9 9,9% 

   Vietiniam transliuotojui 0,8 1,9% 0,7 1,8% 

   Ryšio pareigūnų paslaugoms 1,2 2,8% 1,0 2,5% 

   ES Tarybos susitikimams Briuselyje  3,4 8,0% 2,7 6,9% 

Susitikimų koordinavimui 4,8 4,9% 

  Ministerijų vykdomų veiklų finansavimui 9,7 10,0% 

  Briuselyje vykdomų veiklų finansavimui 15,5 16,0% 

  Kvalifikacijos kėlimui 1,2 1,2% 

  Informaciniams ir kultūriniams renginiams 6,0 6,2% 

  Užsienio diplomatų paslaugoms valstybės 

tarnyboje 1,0 1,0% 

  Nenumatytoms išlaidoms 16,3 16,8% 

  Šaltinis: Švedijos Ministro Pirmininko tarnybos parengtas pristatymas „Švedijos pirmininkavimo ES 

Tarybai 2009 metais sekretoriatas“ 

Būdai racionalizuoti išlaidas
13

 

 Pirmininkavimo biudžeto finansuojamų susitikimų skaičiaus optimizavimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai planuojamų susitikimų sąrašas buvo parengtas pagal ministerijų 

poreikius ir pageidavimus. Taip sąraše buvo atsiradę apie 200 susitikimų, kurie turėjo būti 

organizuojami iš pirmininkavimo ES Tarybai skirto biudžeto. Siekiant sumažinti išlaidas buvo 

deramasi dėl susitikimų būtinumo, kurį galima pagrįsti tradicija, - susitikimo temos tęstinumas per 

paskutinių trijų valstybių Pirmininkavimą. Tokiu būdu Švedijoje vyko 111 centralizuotai 

organizuotų susitikimų, o likusių renginių, kurie nepateko į pagrindinių reginių planą, finansavimu 

palikta pasirūpinti pačioms institucijoms. Taip buvo surengta dar 90 Pirmininkavimo renginių. 

                                                           
13 Šioje dalyje remtasi informacija, užfiksuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovų vizito į Švediją atmintinėje. 
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 ES susitikimų sekretoriato įkūrimas 

Centralizuotų susitikimų organizavimo valdymo darbus atliko ES susitikimų Švedijoje 2009 metų 

sekretoriatas, kuris ir buvo įkurtas Pirmininkavimo tikslais. Šiam dariniui buvo priskirta pasirūpinti 

viskuo, kas susiję su susitikimų ir komunikacijų logistika. Tai leido reikiamus sprendimus 

nenumatytų situacijų atveju priimti sparčiau, nei samdant susitikimų organizatorių. Šiuo veiksmu 

siekta sutaupyti lėšų mokantis iš 2001 metų šalies pirmininkavimo ES Tarybai praktikos. 

 Asmenų teikti ryšio pareigūnų paslaugas įdarbinimas 

Ryšio pareigūnų darbui atlikti buvo įdarbinti 63 žmonės. 20 darbuotojų pasitelkta iš valstybinio 

sektoriaus, o 43 atrinkti iš išorės. Didžioji dalis žmonių iš išorės buvo studentai. Apie pusė jų buvo 

įdarbinti pilnu etatu, o likusieji – valandiniam darbui. Likus mėnesiui iki Pirmininkavimo buvo 

surengti dviejų savaičių trukmės mokymai ryšio pareigūnams, kurie suteikė žmonėms reikiamų 

žinių ir leido sutaupyti, lyginant su išlaidomis, kurių būtų pareikalavęs atitinkamų paslaugų teikėjo 

samdymas. 

 Viešųjų pirkimų strategijos sukūrimas 

Su kompanija „American Express“ buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią paslaugos teikėjas 

įsipareigojo pateikti po 3 pasiūlymus dėl kiekvieno sektoriaus paslaugų teikėjo. Tai paspartino 

paslaugų įsigijimo veiklas ir, priklausomai nuo rinkos atitinkamų paslaugų paklausos tendencijų, 

galėjo padėti sumažinti išlaidas renginių organizavimo paslaugų įsigijimui. 

 Kultūrinių renginių vykdymo optimizavimas 

Kultūrinė Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai programa pasižymėjo nedideliu biudžetu. Buvo 

tikima, jog kultūriniai renginiai sulaukia nedidelio žiniasklaidos susidomėjimo, todėl siekta su 

pirmininkavimu ES Tarybai susieti tuo laikotarpiu vykstančius kultūrinius renginius. 

 Pirmininkavimo ES Tarybai internetinio puslapio kūrimas 

Atlikus įvairių tikslinių grupių apklausą ir išsiaiškinus poreikius bei lūkesčius priimti teisingi 

sprendimai dėl internetinio puslapio turinio. Jame patalpintas kompetentingų komentuoti 

Pirmininkavimo klausimais asmenų sąrašas buvo teigiamai įvertintas žiniasklaidos atstovų, nes tai 

suteikė jiems prieigą prie tiesioginės informacijos šaltinių. Ankstyva puslapio poreikių studija leido 

sukurti gerą produktą ir išvengti išlaidų dėl netikėto tinklapio struktūros pakeitimų poreikio 

prasidėjusio pirmininkavimo ES Tarybai metu. 
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Išmoktos pamokos 

 Surenkamų baldų įsigijimas 

Švedijoje Pirmininkavimo renginiai vyko skirtinguose šalies regionuose. Susitikimams užsakyti 

surenkami baldai, kurie buvo pervežami iš vienos susitikimo vietos į kitą. Šis racionalus sprendimas 

leido sumažinti Pirmininkavimo biudžeto išlaidas. 

 Akreditavimo sistemos pirkimas 

Taupymo sumetimais įsigyta jau panaudota akreditavimo sistema sukėlė duomenų saugumo bei 

judėjimo problemų. Prieita prie išvados, jog specialiai šiam įvykiui pritaikytos sistemos įsigijimas 

būtų buvęs efektyvesnis spendimas. 

 Susitikimų organizavimas 

Švedija dar prieš Pirmininkavimą 2009 m. turėjo nelabai senos pirmininkavimo ES Tarybai 

patirties. Kadangi ankstesnis šalies Pirmininkavimas vyko 2001 metais, o tai buvo šalies ūkio 

augimo laikotarpis, todėl ji sukaupė renginių organizavimo patirties, kai mažų išlaidų klausimas 

nėra labai aktualus. Atsižvelgiant į turimą praktiką ir lėšų taupymo politiką, antros Pirmininkavimo 

kadencijos metu ES Tarybos susitikimai, kitaip nei anksčiau, vyko Briuselyje. Švedijoje vykę 

dideliu dalyvių skaičiumi pasižymėję renginiai dažniausiai organizuoti darbo savaitės pabaigoje, 

trečiadieniais – penktadieniais
14

. 

Pirmininkavimo poveikis Švedijos ekonomikai 

Nors pagal tinklalapyje www.hospitalitynet.org pateikiamą Šiaurės regiono apgyvendinimo 

paslaugų 2009 metais apžvalgą sektoriaus pajamos smuko, remiantis Eurostat pateikiamais 

statistiniais duomenimis turistų skaičius Švedijos Pirmininkavimo laikotarpio antrąjį ketvirtį aiškiai 

išaugo. Remiantis 7 paveiksle pateiktu grafiku, paskutiniame 2009 metų ketvirtyje matomas 

išskirtinis turistų srauto padidėjimas. Jis nusvėrė 2008 pirmų trijų ketvirčių teigiamus nuokrypius 

nuo vidurkio, ir 2009 metais fiksuotas turistų skaičiaus šalyje augimas lyginant su prieš tai buvusiu 

periodu. Tai turėjo turėti reikšmingos įtakos aptarnavimo sektoriui, nepaisant fakto, jog Švedijos 

Kronos kursas Euro atžvilgiu tuo laikotarpiu buvo smukęs. 

                                                           
14 Detalesni duomenys apie Švedijoje organizuotus Pirmininkavimo renginius pateikiami ataskaitos 1 priede. 

http://www.hospitalitynet.org/


Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministerija 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto” 41 lapas iš 110 

 

 

 

7 paveikslas. Turistų skaičiaus pokyčiai Švedijoje (2003 m. III ketv. – 2010 m. II ketv.) 

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė (atsižvelgta į sezoniškumą). 

Per šešis mėnesius Pirmininkavimo renginius Švedijoje aplankė 21 tūkstantis delegatų ir 1,5 

tūkstančio akredituotų žiniasklaidos atstovų. 

Švedijos ekonomikos ir regioninio augimo agentūros duomenimis iš užsienio atvykusių turistų 

šalyje praleistų nakvynių skaičius per 2009 metus, lyginant su 2008 metais, išaugo 2,1%. Padidėjo 

svečių iš daugelio ES šalių praleistų nakvynių skaičius šalyje (10 lentelė). 

10 lentelė. Švedijoje praleistų nakvynių skaičiai pagal asmenų gyvenamąją šalį 

Šalis 

Nakvynių 

skaičius 

2008 m. 

(tūkst.) 

Nakvynių 

skaičius 

2009 m. 

(tūkst.) 

Pokytis 

(%) 
Šalis 

Nakvynių 

skaičius 

2008 m. 

(tūkst.) 

Nakvynių 

skaičius 

2009 m. 

(tūkst.) 

Pokytis 

(%) 

Austrija 68,3 78,9 15,6 Lenkija 176,9 203,7 15,2 

Belgija 74,9 81,6 9,0 Lietuva 19,8 36,2 82,4 

Danija 1348,4 1625,2 20,5 

Liuksemburga

s 7,7 7,1 -7,2 

Didžioji 

Britanija 648,2 585,2 -9,7 Norvegija 3084, 3345,8 8,5 

Estija 28,7 27,2 -5,3 Olandija 751, 708,1 -5,7 

Graikija 25,8 26,4 2,4 Prancūzija 270,8 280,5 3,6 

Islandija 17,7 13,8 -21,9 Slovakija 11,4 25,7 125,7 

Ispanija 167,6 171,2 2,1 Suomija 475,6 521,7 9,7 

Italija 262,2 314,4 19,9 Šveicarija 177,6 194,9 9,8 

Latvija 21,8 29,1 33,2 Vokietija 648,2 585,2 -9,7 

Šaltinis: Švedijos ekonomikos ir regioninio augimo agentūra. 

Pastebėta, jog Stokholmo apgyvendinimo sektorius per 2009 metus patyrė tik apytiksliai 4 – 5 % 

pajamų nuosmukį lyginant su prieš tai buvusių metų duomenimis. Recesijos laikotarpiu buvo 
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prognozuotas žymiai didesnis sumažėjimas, todėl galima teigti, jog pirmininkavimas ES Tarybai 

taip pat turėjo teigiamą poveikį šiam rinkos segmentui. 

Pirmininkavimo laikotarpiu darbas vienoje iš Švedijos strateginių sričių „Ekonomika ir darbo rinka 

– ES vystosi greičiau dėl ekonominės krizės“, stiprinant Europos kaip ekologiškai naudingos 

ekonomikos konkurencingumą, turėjo įtakos ES šalių ekonomikos raidai. Koncentruotasi į 

antikrizinių apribojimų įvedimą ir finansų sistemos priežiūros didinimą. Pastarieji veiksmai 

pristabdė neigiamas ES ekonomikos tendencijas. 

2.4. Užsienio šalių patirties analizės išvados ir pasiūlymai 

Išvados 

1. Teoriškai galimi trys pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto formavimo modeliai, tačiau 

pastebėta, jog praktikoje taikomi tik du formavimo variantai: centralizuotas ir mišrus. Pasirinkus 

visą Pirmininkavimo biudžetą formuoti decentralizuotai, tikėtina, jog kiltų neaiškumų dėl bendrųjų 

delegatų išlaidų dengimo pasiskirstymo. Be to, Pirmininkavimo metu tenka organizuoti renginių, 

kurie negali vienareikšmiškai būti priskirti konkrečios ministerijos interesų sferai, todėl tektų 

nustatyti, kokią dalį iš ministerijų Pirmininkavimui paskirtų pinigų pervesti į bendrą fondą. 

2. Pastebima, jog mūsų analizuotose šalyse visas pirmininkavimui ES Tarybai skirtas lėšas 

dalinant į tris grupes apie 85% išlaidų tenka Pirmininkavimo logistikai ir personalui. Visose šalyse 

logistikai skirta didžiausia dalis išlaidų, kuri kinta nuo 45% iki 55%. Personalo kaštai vidutiniškai 

sudaro truputį daugiau nei trečdalį visų išlaidų (nuo 30% iki 40%). Apie 15% išlaidų trijose 

analizuotose šalyse skirta kitoms išlaidoms. 

3. Vertinat pirmininkavimo ES Tarybai ekonominį poveikį šalies ūkiui, vienas iš aspektų yra 

padidėję iš užsienio atvykstančių turistų srautai ir jų sukurta ekonominė nauda. Kadangi laikotarpis, 

kai ES Tarybai pirmininkavo analizuojamos šalys, pasižymėjo smukusia paklausa ne tik Europoje, 

bet ir visame pasaulyje, negalima tiesmukai tikėtis turistų skaičiaus augimo pirmininkaujančioje ES 

Tarybai šalyje. 

4. Pirmininkavimas turi dvejopą poveikį turizmui. Pirma, auga konferencijų turizmas, nes į 

Pirmininkavimo renginius atvyksta užsienio šalių delegatai. Antra, dėl išaugusio žiniasklaidos 

dėmesio ir delegatų skleidžiamos informacijos didėja šalies žinomumas ir užsienyje gyvenančių 

asmenų susidomėjimas šalimi. Dėl to auga poilsinio/pažintinio turizmo mastai Pirmininkavimo 

laikotarpiu ir po jo. 
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5. Visose analizuotose šalyse Pirmininkavimas lėmė nors ir ne tiesiogiai, bet teigiamas 

tendencijas apgyvendinimo paslaugų sektoriuje. Ekonominės krizės laikotarpiu pirmininkavimas ES 

Tarybai bent jau sustabdė atvykstančių į šalį turistų skaičiaus mažėjimą, o kai kur prisidėjo prie jo 

augimo. 

6. Tiksliai apskaičiuotas laukiamas Pirmininkavimo renginių dalyvių skaičius leidžia iš anksto 

suplanuoti kiek ir kokių paslaugų prireiks. Tokiu atveju galima sudaryti išankstines sutartis su 

tiekėjais, įsigyti paslaugas mažesnėmis kainomis. 

7. Pirmininkavimo išlaidas pavyko sumažinti šalims, kurios surado tinkamus strateginius 

partnerius. Gamintojai ir paslaugų teikėjai rėmė šalių Pirmininkavimą teikdami savo produkciją ir 

paslaugas. Mainais už tai gaudavo teisę panaudoti pirmininkavimo ES Tarybai logotipą, reklamos 

galimybę renginių metu bei buvo paminėti šalies Pirmininkavimo reklaminiuose klipuose ir 

brošiūrose. 

8. Esminius pirmininkavimo ES Tarybai renginius, kuriuos numatoma rengti pirmininkaujančioje 

šalyje, racionalu organizuoti toje pačioje vietoje. Pagrindinis vienos Pirmininkavimo susitikimų 

vietos trūkumas, jog nepopuliarinami kiti šalies regionai. Tačiau mažos šalies atveju tai gali būti 

pateisinama, siekiant mažesnių Pirmininkavimo išlaidų. 

9. Šalyse skirtingai spręstas Pirmininkavimo organizavimui ir jo dalyvių aptarnavimui trūkstamų 

darbuotojų skaičiaus klausimas. Aukštesniųjų kursų studentų paruošimas ir rezervinių vietų 

valstybės tarnyboje jiems garantavimas buvo efektyviausias pinigų kvalifikacijos kėlimui 

panaudojimo būdas. 

10. Renginių suskirstymas ir finansavimo kriterijų laikymasis leidžia apsidrausti nuo per didelio 

lėšų panaudojimo bei biudžeto stygiaus. 

11. Akreditavimo sistema, kuri leidžia sekti Pirmininkavimo renginių dalyvių judėjimą, suteikia 

galimybę planuoti dalyvių srauto pokyčius. Jei sistemoje įtraukta aktuali asmens kreditinės kortelės 

informacija, tai sukelia didesnį atsakomybės jausmą pačiam asmeniui pranešti, kai jis neatvyksta į 

planuotą renginį. 

12. Čekijos ir Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetuose buvo numatyti biudžetų rezervai. 

Lėšas iš jų buvo planuota skirti nenumatytų renginių ir dėl objektyvių priežasčių išaugusių kitų 

išlaidų finansavimui, tačiau Čekijoje dėl nepakankamos kontrolės biudžeto rezervo lėšos buvo 

skiriamos išaugusių renginių išlaidų finansavimui. 
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Pasiūlymai 

1. Pasiruošimo pirmininkauti ES Tarybai laikotarpiu didelį dėmesį skirti priemonių, kurios 

labiausiai padidintų Lietuvos vardo žinomumą ir pagerintų šalies įvaizdį, nustatymui ir jų 

įgyvendinimo Pirmininkavimo laikotarpiu planavimui. Pirmininkavimas ES Tarybai, galintis 

reikšmingai padidinti šalies vardo žinomumą, turėtų būti derinamas su Lietuvos eksporto skatinimo 

bei investicijų į Lietuvą pritraukimo iniciatyvomis, kurių sėkmė didele dalimi priklauso nuo šalies 

įvaizdžio užsienio šalyse. 

2. Surasti pirmininkavimo ES Tarybai strateginius partnerius, siūlant reklamos galimybes 

Lietuvos Pirmininkavimo laikotarpiu. 

3. Su paslaugų tiekėjais sudaryti sutartis, kurios būtų lanksčios užsakomų paslaugų apimties 

atžvilgiu. Arba pasirašyti sutartį su rangovu, kuris būtų įpareigotas pasiūlyti tinkamą subtiekėją. 

4. Paruošti aukšto lygio vidurinės grandies specialistų grupę. Jie padėtų užtikrinti sklandų 

pirmininkavimo ES Tarybai koordinavimą, o tai savo ruoštu padėtų sudaryti geresnį Lietuvos 

įvaizdį užsienio svečiams, bei kompensuotų žemesniosios grandies darbuotojų kompetencijos 

trūkumus, jei tokių iškiltų. 

5. Nesuplanuoti per didelio susitikimų dalyvių skaičiaus, tačiau būti pasiruošusiems, jei atvykusių 

dalyvių skaičius viršytų lūkesčius. Tam būtų naudinga turėti kilnojamąją susirinkimų įrangą, kuri 

būtų greitai transportuojama ir leistų padidinti sėdimųjų vietų skaičių ten, kur jų reikia. 

6. Sklandus paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų procesas leistų sutaupyti ir sumažintų proceso 

neskaidrumo riziką. Pastojo proceso vykdymui būtina paskirti patikimus asmenis ir pradėti vykdyti 

pirkimo konkursus kuo anksčiau. Skundų atveju įsigijimų procesas labai užsitęstų, o sutrumpėjęs 

paslaugos įvykdymo terminas padidintų įsigijimo kaštus. 

7. Remiantis Čekijos praktika būtina Vilniaus oro uosto infrastruktūrą pritaikyti ir VIP 

poreikiams. Iš anksto sudaryti sutartis su oro uosto valdytoju dėl nekomercinių oro kompanijų 

orlaiviais atvykstančių svečių priėmimo įkainių. Užtikrinti susitikimo dalyvių poreikius tenkinantį 

susisiekimą oro linijomis su pagrindinėmis ES šalių sostinėmis. 

8. Išnaudoti reklaminį renginių potencialą. Sklandus Pirmininkavimo procesas gali stiprinti 

piliečių pasitikėjimą valstybe, tačiau nereiktų apsiriboti visuomenės informavimu apie renginį vien 

šalies ribose. Pirmininkavimas ES Tarybai savaime pritraukia didžiosios pasaulio žiniasklaidos 

dėmesį, todėl gerai organizuota ir sėkminga kampanija sukeltų ne tik teigiamus dalyvių atsiliepimus 
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apie Lietuvą, tačiau pasiektų ir platesnes auditorijas per įtakingas visuomenės informavimo 

priemones, už kurias tiesiogiai (kaip perkant reklamą) netektų mokėti. 

9. Pirmininkavimo ES Tarybai renginius Lietuvoje vykdyti darbo savaitės antroje pusėje, sudarant 

sąlygas delegatams likti šalyje ir praleisti savaitgalį. Ši viešnagės dalis jau būtų nebefinansuojama iš 

Pirmininkavimo biudžeto lėšų, todėl asmeninės delegatų išlaidos darytų papildomą teigiamą poveikį 

šalies ekonomikai. 

10. Didelio masto renginius organizuoti Vilniuje, nes mažesniuose miestuose gali pasireikšti 

apgyvendinimo ir kvalifikuoto aptarnaujančio personalo resursų trūkumas. Be to, tai leistų svečiams 

pasiūlyti daugiau laisvalaikio praleidimo ir pramogų galimybių. 

11. Lėšų pavyktų sutaupyti, jei pagrindiniai Lietuvoje organizuojami Pirmininkavimo renginiai 

vyktų toje pačioje vietoje, o dalis delegatų aptarnavimo užduočių (apgyvendinimas, maitinimas, 

transporto paslaugų suteikimas) būtų pavestos jų šalių ambasadoms Lietuvoje. 

12. Pirmininkavimo ES Tarybai biudžete numatyti rezervą, aiškiai reglamentuojant jo lėšų skyrimą 

ir griežtai kontroliuojant panaudojimą. Lėšos iš biudžeto rezervo tūrėtų būti skiriamos 

papildomiems nenumatytiems renginiams ir dėl objektyviu priežasčių padidėjusioms kitoms 

išlaidoms finansuoti. 
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3. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos ir jų poveikis ekonomikai 

Rengdami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto sąmatas
15

 pasinaudojome TVP 

pateikiamais duomenimis apie planuojamas išlaidas. TVP buvo parengtas vykdant 2010 m. spalio 

14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. veiklos prioritetų“ patvirtintą prioritetinę kryptį „Valstybės valdymo sistemos 

modernizavimas – už rezultatus atsakingos ir atskaitingos valstybės tarnybos kūrimas ir rengimasis 

2013 m. pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai“ ir vadovaujantis 2010 m. rugpjūčio 25 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1220 patvirtinta Strateginio planavimo metodika. 

Rengime dalyvavo visų ministerijų, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ministro Pirmininko 

tarnybos ir Prezidento kanceliarijos atstovai pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai koordinatorių 

tinklo formatu. 

Atlikdami skaičiavimus taip pat atsižvelgėme į galimybių studijų „Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai renginių Lietuvoje organizavimo sprendimai“ ir „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo 

ES Tarybai 2013 m. komunikacijos strategijos ir veiksmų plano“ rezultatus. 

3.1 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto sudarymo principai 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai išlaidų grupės ir pogrupiai 

Atlikdami užsienio šalių pirmininkavimo ES Tarybai patirties analizę pastebėjome, kad vienas iš 

dažniausiai pasitaikančių išlaidų, skirtų Pirmininkavimo reikmėms tenkinti, skaidymo variantų yra 

išskyrimas į logistikos, personalo ir kitas išlaidas. Mūsų nuomone, šis išlaidų skaidymas gerai 

atspindi strateginius Pirmininkavimo biudžeto lėšų paskirstymo tikslus, todėl šią struktūrą galima 

taikyti skaidant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą. Pastebime, jog Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžete tikslinga iškirti lėšų, numatomų komunikavimo tikslams tenkinti, grupę, 

nes visos į šią grupę patenkančios išlaidos savo turiniu skiriasi nuo likusių išlaidų. Jos nepriklausys 

nuo to, kiek ir kokių renginių bus organizuojama, t.y. bus horizontalios viso Lietuvos 

Pirmininkavimo laikotarpiu. Detalesnis išlaidų grupavimas suteikia galimybę tiksliau paskirstyti 

lėšas grupėms, o biudžeto įgyvendinimo metu tampa paprasčiau stebėti ir kontroliuoti lėšų 

panaudojimą. Todėl savo ruožtu kiekvieną išlaidų grupę mes siūlome skaidyti į pogrupius, kurie 

apima vieną ar kelis išlaidų objektus. Išlaidų grupes į pogrupius siūlome skaidyti atsižvelgiant į 

tikslus, kurių bus siekiama panaudojant to pogrupio lėšas. 

                                                           
15 Sąmata pateikiama 4 priede. 
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Logistikos išlaidų grupė: 

 Dalyvių aptarnavimas: pogrupis apima užsienio šalių delegatų apgyvendinimo ir renginių 

dalyvių maitinimo, kelionės bilietų, transportavimo bei sveikatos apsaugos išlaidas. 

 Renginių organizavimas, aptarnavimas, darbo vietų įrengimas ir išlaikymas: pogrupis apima 

patalpų nuomos, įrangos įsigijimų ir jos techninės priežiūros vykdymo, telekomunikacijos 

paslaugų renginių organizavimui, darbo vietų įrengimo ir išlaikymo, kultūrinių renginių 

organizavimo Lietuvoje, vertimų, apsaugos, informacijos sklaidos bei transliuotojo ir 

fotografo paslaugų išlaidas. 

 Administravimas, dovanos ir jų tiekimas: pogrupis apima administravimo išlaidas, dovanų 

gamybos ir jų tiekimo, dalomosios medžiagos leidybos išlaidas. 

Personalo išlaidų grupė: 

 Darbuotojų mokymas: pogrupis apima išlaidas darbuotojų mokymams. 

 Atlygis už atliktus darbus: pogrupis apima darbuotojų, kurie bus papildomai priimti 

Lietuvos Respublikos institucijose, diplomatinėse Lietuvos Respublikos atstovybėse 

užsienio šalyse ir prie tarptautinių organizacijų bei Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES su 

Pirmininkavimo, darbo užmokesčio, atlyginimo už išdirbtus viršvalandžius ir skatinimo 

priemonių išlaidas. 

 Komandiruotės: pogrupis apima išlaidas susijusias su darbuotojų komandiravimu. 

Komunikacijos išlaidų grupė: 

 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai internetinis puslapis: pogrupis apima Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai internetinio puslapio sukūrimo ir palaikymo išlaidas; 

 „Kūrybiniai darbai“: pogrupis apima logotipo ir stiliaus vadovo bei Justus Lipsius 

apipavidalinimo sukūrimo, paruošimo ir realizavimo išlaidas; 

 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pristatymo organizavimas: pogrupis apima su Lietuvos 

Pirmininkavimo pristatymu Lietuvoje ir už jos ribų susijusias išlaidas. 

Kitų išlaidų grupė. Išlaidų grupę sudaro vienintelis pogrupis – Kiti Pirmininkavimo organizavimo 

ir koordinavimo poreikiai. 

Rezervas. Išlaidų grupę sudaro vienintelis pogrupis – Biudžeto rezervo lėšos. 

Atkreipiame dėmesį, jog grupės, pogrupiai, išlaidų objektai nesudaro baigtinės pirmininkavimo ES 

Tarybai išlaidų skaidymo hierarchijos. Kai kurių išlaidų objektų lėšų valdytojais bus kelios 
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institucijos, todėl, kur yra poreikis, siekdami aiškumo išlaidų objektus dar išskaidėme į galutinius 

išlaidų objektus
16

. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų paskirstymas pagal metus 

Lietuvos Pirmininkavimas ES Tarybai vyks nuo 2013 metų liepos 1 dienos, tačiau pirmininkavimo 

ES Tarybos biudžeto lėšos panaudojimas išsidėsto pasiruošimo Pirmininkavimui, Pirmininkavimo 

ir po Pirmininkavimo laikotarpio. Kadangi dalies biudžeto lėšų naudojimas išlaidų objektams dažnu 

atveju yra tęstinis procesas ir kiltų sunkumų atskirti išlaidas pasiruošimo ir paties Pirmininkavimo 

laikotarpių sandūroje, mes siūlome naudoti išlaidų paskirstymą pagal metus. 

Nors 2011 m. jau patiriamos su pasiruošimu pirmininkauti ES Tarybai susiję išlaidos (Užsienio 

reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamento darbuotojų darbo 

užmokestis, mokymų paslaugos, su pasiruošimu Pirmininkauti susijusių galimybių studijų rengimo 

paslaugos ir kt.) Pirmininkavimo biudžeto lėšos bus pradėtos naudoti 2012 metais. Šiuo laikotarpiu 

bus vykdomi pirkimai, kurie siejami su horizontaliomis Pirmininkavimo išlaidomis. Tai patalpų 

nuoma, pritaikymas, akreditavimo, logistikos sistemų įsigijimas ir įdiegimas, maitinimo, IT, ryšio, 

apsaugos priemonių ir paslaugų pirkimas. Taip pat Lietuvos Respublikos institucijose bus įsteigti 

papildomi etatai, kurie bus reikalingi: 

 užtikrinti sklandų ES Tarybos darbą Pirmininkavimo laikotarpiu ir atstovauti ES Tarybai 

santykiuose su kitomis ES institucijomis; 

 atstovauti ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai tarptautinėse organizacijose ir santykiuose 

su trečiosiomis šalimis; 

 atlikti parengiamuosius ir horizontalius Pirmininkavimo susitikimų Lietuvoje organizavimo 

darbus; 

 atlikti parengiamuosius ir horizontalius su Pirmininkavimo komunikacija susijusius darbus; 

 sudaryti prielaidas efektyviam pirmininkavimui ES Tarybai; 

 užtikrinti Lietuvos Respublikos Parlamento dalyvavimą Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai procesuose. 

Biudžeto lėšos bus panaudotos naujų darbo vietų įkūrimui, jų išlaikymui ir išlaidoms, susijusioms 

su darbuotojų darbo užmokesčiu. 2012 metais bus finansuojami vizitai (stažuotės ir komandiruotės) 

į kitas šalis, siekiant perimti Pirmininkavimo patirtį, rengiant 18 mėnesių Trio ir 6 mėnesių Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai programas, dalyvauti ES Tarybos, kitų ES institucijų ir tarptautinių 

                                                           
16 Žiūrėti biudžeto sąmatas prieduose Nr. 3 ir 4. 
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organizacijų veikloje. Taip pat lėšos numatomos esamų institucijų darbuotojų apmokymui, 

kvalifikacijos kėlimui ir ekspertų konsultacijoms samdymui. 

Daugelis šių procesų tęsis ir 2013 metais. Tai bus įkurtų papildomų darbo vietų išlaikymas, 

darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimai, mokymai. Bus toliau finansuojami numatyti vizitai į 

užsienio šalis, o prasidėjus Pirmininkavimui lėšos bus naudojamos veikloms, susijusioms su 

renginių dalyvių aptarnavimu ir renginių organizavimu, finansuoti. 

2014 metais lėšos vis dar bus naudojamos papildomų etatų išlaikymui ir darbo užmokesčio 

mokėjimams, iki Pirmininkavimo tikslais papildomai įkuri etatai nebus likviduoti. Pasibaigus 

Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, bus atsiskaitoma su darbuotojais už darbo viršvalandžius ir 

darbą švenčių dienomis. Taip pat bus paskirstomos darbuotojų motyvavimo fondo lėšos. Kurį laiką 

lėšos bus skiriamos vertinimų, atgarsių ir kitos su Pirmininkavimu susijusios informacijos 

talpinimui Pirmininkavimo puslapyje bei jo techninei priežiūrai. 

Procentinis kiekvienos srities išlaidų pasiskirstymas biudžete pateikiamas toliau prie abiejų 

pirmininkavimo ES Tarybai sąmatų alternatyvų aprašų. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų paskirstymas asignavimų valdytojams 

Lietuvoje buvo pasirinktas mišrus pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto administravimo modelis. 

Tokiu būdu administruojamo biudžeto lėšos dalinamos į centralizuotai ir decentralizuotai valdomas 

dalis. Lietuvoje centralizuotai valdomų lėšų valdytoju bus URM, o decentralizuotos biudžeto dalies 

lėšas valdys kitos su Pirmininkavimu susijusios institucijos. 

Institucijų ir jų atskirų padalinių, valdysiančių pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto asignavimus, 

sąrašas: 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

 Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija 

 Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerija 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijas 

 Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerija Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija (toliau - VRM) 

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerija 

 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

 Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto 

ir veterinarijos tarnyba 

 Informatikos ir ryšių departamentas prie 

VRM 

 Migracijos departamentas prie VRM 

 Muitinės departamentas prie VRM 

 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentas 
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ministerija 

 Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija 

 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

 Statistikos departamentas prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

 Policijos departamentas prie VRM 

Šios institucijos bus dalies personalo ir kitų išlaidų grupėms priskiriamų išlaidų valdytojos. 

Ministerijoms, departamentams ir Nacionalinei atstovybei bus suteikta teisė valdyti lėšas, susijusias 

su jų kuruojamomis Pirmininkavimo sritimis, steigiant naujus etatus ir apmokant darbuotojų 

komandiruočių bei užsakomųjų (tikslinių) konsultacijų išlaidas. Institucijos arba jų padaliniai taip 

pat valdys savo srities Pirmininkavimo programos paruošimui skiriamas lėšas. Visos kitos 

Pirmininkavimo išlaidos bus dengiamos iš centralizuotai valdomos biudžeto dalies, kurios valdytoju 

bus URM. 

3.2 Pirmoji biudžeto alternatyva ir jos poveikis ekonomikai 

Lėšų grupavimas 

Aprašytą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų grupavimą pritaikėme abiems 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvoms. Procentinis pirmosios Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos, sudarytos TVP pagrindu, lėšų pasiskirstymas pagal lėšų 

panaudojimo laikotarpį ir procentinis pasiskirstymas tarp grupių vaizduojamas 8 paveiksle, o 11 

lentelėje pateikiama pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo alternatyvos lėšų skaidymo skaitinė 

reprezentacija. 

8 paveikslas. Procentinis TVP pagrindu sudarytos Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos 

lėšų paskirstymas 2012-2014 m. ir tarp atskirų biudžeto išlaidų grupių 

  

21,4% 

67,3% 

11,3% 

2012

2013

2014

51,8% 
43,1% 

5,2% 1,8% 
Logistikos

išlaidos

Personalo išlaidos

Komunikacijų

išlaidos

Kitos išlaidos
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11 lentelė. Pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų paskirstymas tarp 

atskirų biudžeto išlaidų grupių bei pogrupių
17

 

Išlaidų skaidymas 
2012 m., 

tūkst. Lt 

2013 m., 

tūkst. Lt 

2014 m., 

tūkst. Lt 

2012-2014 m., 

tūkst. Lt 

Dalis 

biudžete, % 

Logistikos išlaidų grupės pogrupiai          

Dalyvių aptarnavimas  100,00 31.499,42 0,00 31.599,42 11,91% 

Renginių organizavimas, 

aptarnavimas, darbo vietų išlaikymas 22.479,13 69.688,13 3.350,00 95.517,26 35,99% 

Administravimas, dovanos ir jų 

tiekimas 2.000,00 8.343,61 0,00 10.343,61 3,9% 

  43,2% 61,3% 11,2% 137.460,29 51,8% 

Personalo išlaidų grupės pogrupiai          

Darbuotojų mokymas 4.370,00 4.244,00 

 

8.614,00 3,25% 

Atlygis už atliktus darbus 22.065,45 40.372,33 26.166,87 88.604,65 33,38% 

Komandiruotės 4.670,69 12.011,45 422,33 17.104,47 6,44% 

  54,7% 31,7% 88,7% 114.323,12 43,07% 

Komunikacijų išlaidų grupės 

pogrupiai       

 

  

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

internetinis puslapis 300,00 400,00 28,00 728,00 0,27% 

Kūrybiniai darbai 40,00 400,00 0,00 440,00 0,17% 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

pristatymo organizavimas 0,00 7.746,00 0,00 7.746,00 2,92% 

  0,6% 4,8% 0,1% 8.914,00 3,36% 

Kitų išlaidų grupės pogrupis          

Kiti Pirmininkavimo organizavimo ir 

koordinavimo poreikiai 860,00 3.849,49 

 

4.709,49 1,77% 

  1,5% 2,2% 0,0% 4.709,49 1,77% 

Iš viso 56.885,27 178.554,44 29.967,20 265.406,90 100% 

Biudžeto alternatyvos ekonominės naudos skaičiavimas 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų papildomiems eksporto ir TUI srautams 

nustatėme remdamiesi šios studijos skyriuje 1.2. „Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai poveikio 

vertinimo metodai“ priimtomis prielaidomis. 

12 lentelė. Pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų poveikis Lietuvos 

eksportui 

 

Rezultatas 

ES pirmininkavimo biudžeto lėšos, skirtos veikloms labiausiai atitinkančioms 

„Eksportuojanti Lietuva“ vykdomas veiklas, mln. Lt 

 

2,24 

Eksporto pokyčio priklausomybė 40 

Papildomas eksportas dėl Lietuvos ES pirmininkavimo, mln. Lt 89,66 

 

                                                           
17

 Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto lėšos tarp metų paskirstytos atsižvelgiant į tai, kada bus atliekamas išlaidų 

apmokėjimas. 
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13 lentelė. Pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų poveikis TUI Lietuvoje 

 

Rezultatas 

ES pirmininkavimo biudžeto lėšos, skirtos veikloms labiausiai atitinkančioms 

„Investuok Lietuvoje“ vykdomas veiklas, mln. Lt 

 

2,24 

Metinis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ biudžetas, mln. Lt 6,00 

Tiesioginių užsienio investicijų pokytis Lietuvoje 2009 m., mln. Lt 1.590,00 

Tiesioginių užsienio investicijų pokyčio priklausomybė 0,25 

Pritrauktos papildomos TUI dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai, mln. Lt 148,54 

Turėdami eksporto padidėjimo mastą, kurį, manome, nulems Lietuvos Pirmininkavimo veiklos, ir 

pasinaudoję Statistikos departamento prie LRV pateikiamu Lietuvos eksporto pasiskirstymu 

ekonominės veiklos rūšių produkcijai bei naudodamiesi Leontjevo modeliu apskaičiavę jų 

ekonominės naudos daugiklius įvertinome laukiamą eksporto padidėjimo sukuriamą pridėtinę vertę. 

14 lentelė. Dėl pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų padidėjusio 

Lietuvos eksporto sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

% 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

mln. Lt 

Sukurta 

pridėtinė 

vertė, mln. Lt 

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusių paslaugų 

produktai 6,0% 5,38 
3,49 

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios 

paslaugos 0,5% 0,46 
0,25 

Žuvys ir kiti žvejybos produktai; su žvejyba 

susiję paslaugos 0,1% 0,05 
0,01 

Akmens ir rusvosios anglys; durpės 0,2% 0,18 0,06 

Nevalyta nafta ir gamtinės dujos; paslaugos, 

glaudžiai susijusios su naftos ir dujų gavyba, 

išskyrus žvalgymą 0,4% 0,34 

0,15 

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo 

produktai 0,1% 0,12 
0,02 

Maisto produktai ir gėrimai 9,4% 8,41 2,59 

Tekstilės gaminiai 2,8% 2,55 0,56 

Apranga; kailiniai 2,9% 2,57 0,96 

Oda ir jos dirbiniai 0,3% 0,29 0,02 

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai 

bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš 

šiaudų ir pynimo medžiagų 3,0% 2,72 

0,98 

Plaušiena, popierius ir popieriniai gaminiai 1,0% 0,86 0,18 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0,4% 0,32 0,16 

Koksas, rafinuoti naftos produktai; 

branduolinis kuras 23,6% 21,13 
0,00 

Chemikalai, chemijos pramonės gaminiai ir 

cheminiai pluoštai 12,7% 11,38 
3,31 

Guminiai ir plastikiniai gaminiai 3,1% 2,81 0,93 

Kiti nemetalo mineraliniai produktai 1,1% 0,95 0,31 
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Ekonominės veiklos rūšis 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

% 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

mln. Lt 

Sukurta 

pridėtinė 

vertė, mln. Lt 

Pagrindiniai metalai 2,9% 2,63 0,27 

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą 2,2% 2,00 0,50 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir 

įranga 5,1% 4,62 
0,73 

Įstaigos įranga ir kompiuteriai 1,0% 0,87 0,03 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektros 

mašinos ir aparatūra 2,5% 2,20 
0,49 

Radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra 2,2% 1,95 0,29 

Medicinos, tikslieji optiniai prietaisai; įvairių 

tipų laikrodžiai 2,4% 2,11 
0,35 

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir 

puspriekabės 6,6% 5,91 
0,54 

Kita transporto įranga 1,8% 1,66 0,49 

Baldai; kiti, niekur nepriskirti, pramonės 

gaminiai 4,4% 3,99 
1,73 

Elektros energija, dujos, garas ir karštas 

vanduo 0,5% 0,44 
0,33 

Kiti 0,2% 0,16 0,11 

Iš viso     19,85 

 

Atitinkamai nustatę TUI prieaugį ir remdamiesi Statistikos departamento skelbiamu TUI 

pasiskirstymu ekonominės veiklos srityse, įvertinome, kiek kiekvienai sričiai tektų investicijų, o jas, 

remdamiesi ekspertiniu vertinimu, išskaidėme į potencialias investavimo sritis pagal ekonominės 

veiklos rūšis, kurios yra reikalingos vystant plėtrą atitinkamose ekonominės veiklos srityse. Taip 

įvertinome, kurios ekonominės veiklos rūšys sukuria pridėtinę vertę šaliai iš TUI. Turėdami 

kiekvienos biudžeto alternatyvos nulemtą TUI srautą ir galutinį investicijų pasiskirstymą 

ekonominės veiklos šakoms, panaudoję anksčiau apibrėžtus daugiklius, apskaičiavome TUI 

pagrindu sukuriamą ekonominę naudą Lietuvai. 
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15 lentelė. Dėl pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų padidėjusių TUI 

Lietuvoje sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

TUI 

pasiskirstymas, 

mln. Lt 

Ekonominio 

poveikio 

daugikliai 

Sukurta 

pridėtinė 

vertė, mln. Lt 

Apdirbamoji gamyba (mašinos ir įranga) 40,74 0,23 9,87 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 11,73 0,71 9,70 

Statyba 2,76 0,67 20,12 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; 

variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų 

taisymas 19,74 0,88 

 

 

 

20,00 

Viešbučiai ir restoranai 1,08 0,60 0,92 

Transportas; sandėliavimas; paštas 20,81 0,56 6,13 

Finansinis tarpininkavimas 21,70 0,54 0,10 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 

veikla 23,64 0,68 
11,00 

Švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis 

darbas 0,31 0,72 
1,05 

Kita 3,19 0,61 3,65 

Iš viso     82,54 
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16 lentelė. Pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

Ekonom. 

naudos 

daugikliai   

Išlaidos 

2012 m., 

mln. Lt 

Išlaidos 

2013 m., 

mln. Lt 

Išlaidos 

2014 m., 

mln. Lt   

Pridėtinė 

vertė 2012 m., 

mln. Lt 

Pridėtinė 

vertė 2013 m., 

mln. Lt 

Pridėtinė 

vertė 2014 m., 

mln. Lt 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0,50 

  

0,58 

   

0,29 

 Viešbučių, restoranų paslaugos 0,60 

  

20,09 

   

12,12 

 Sausumos transportas, transportavimas 

vamzdynais 0,78 

  

4,01 

   

3,13 

 Oro transportas 0,27 

  

7,18 

   

1,95 

 Paštas ir telekomunikacijos 0,73 

 

2,79 1,10 

  

2,05 0,81 

 Švietimas 0,81 

 

4,37 4,24 

  

3,56 3,46 

 Poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė 

veikla 0,52 

 

0,44 2,44 

  

0,23 1,26 

 Baldų gamyba 0,43 

 

0,37 0,47 

  

0,16 0,21 

 Fizinė gerovė, organizavimo paslaugos 0,47 

 

1,00 2,73 

  

0,47 1,28 

 Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 

veikla 
0,68 

  

6,35 

   

4,31 

 Statyba 0,67 

  

0,00 

     Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos 0,48 

 

12,36 3,09 

  

5,94 1,48 

 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 

paslaugos 0,52 

        Kitos verslo paslaugos 0,93 

 

0,28 3,62 

  

0,26 3,37 

 Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos 

paslaugos; privalomojo socialinio draudimo 

paslaugos 0,60 

 

5,78 9,02 8,92 

 

3,45 5,38 5,33 

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 

paslaugos 0,62 

 

0,10 0,22 

  

0,06 0,13 0,00 

Nuotekų ir atliekų šalinimo, komunalinės ir 

kitos panašios paslaugos, elektros ir dujų 

tiekimas 0,72 

 

0,02 0,01 

  

0,02 

  Dovanos 0,28 

 

2,00 6,74 

  

0,55 1,86 

 Viso     29,53 71,89 8,92   16,75 41,05 5,33 
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Pirmosios Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos išlaidų suma yra 265,41 mln. 

litų. Šios biudžeto alternatyvos
18

 lėšų panaudojimo poveikio ekonomikai skaičiavimų rezultatus 

pateikėme 17 lentelėje. Nors, remiantis mūsų pateikiamais skaičiavimo rezultatais, šios alternatyvos 

įgyvendinimas neduotų teigiamos ekonominės grąžos, tačiau reikia pabrėži, jog, tinkamai 

panaudojant lėšos biudžeto alternatyvos lėšas, Lietuvos ekonomika galėtų įsisavinti 191,35 milijono 

litų. 

17 lentelė. Pirmosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos poveikis Lietuvos 

ekonomikai 

  

2012 m., 

mln. Lt 

2013 m., 

mln. Lt 

2014 m., 

mln. Lt 

2015 m., 

mln. Lt 

Viso, 

mln. Lt 

Ekonominiai kaštai           

Investicijos, mln. Lt. 56,89 178,55 29,97   265,41 

Ekonominė nauda           

Pritrauktų turistų srautas, tūkst. asmenų  20,00    

Turistų išlaidos Lietuvoje  40,16    

Turizmo sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt.  25,85    

Pirmininkavimo išlaidų sukurta pridėtinė 

vertė, mln. Lt. 

16,75 41,05 5,33  63,12 

Tiesioginių užsienio investicijų sukurta 

pridėtinė vertė, mln. Lt. 

 49,52 24,76 8,25 82,54 

Eksporto sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt.  11,91 5,95 1,98 19,85 

Bendrai sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt 16,75 128,33 36,04 10,24 191,35 

Papildomos valstybės biudžeto pajamos, 

mln. Lt 

2,68 20,53 5,77 1,64 30,62 

Ekonominė grąža -40,14 -50,23 6,07 10,24 -74,05 

Laikotarpio ekonominės grąžos dabartinė 

vertė, mln. Lt
19

 -62,38 

    Papildomų valstybės biudžeto pajamų 

dabartinė vertė, mln. Lt 27,50 

     

3.3 Lietuvos ir kitų šalių Pirmininkavimo biudžetų palyginimas 

Remdamiesi pirmojo Galimybių studijos etapo metu gauta informacija, lyginome Lietuvos 

pirmosios alternatyvos biudžetą su Slovėnijos ir Švedijos Pirmininkavimo biudžetais. Palyginamoji 

analizė parodė, kad Lietuvos Pirmininkavimo biudžete yra numatytos praktiškai visos su 

pasiruošimu pirmininkauti ir pačiu Pirmininkavimu susiję išlaidos, o kitos šalys dalies išlaidų į savo 

viešai skelbiamus centralizuotus biudžetus neįtraukė. Dėl šios priežasties, siekdami atskirų išlaidų 

grupių palyginamumo, atlikome Lietuvos pirmininkavimo išlaidų grupavimą. Nustatytus skirtumus 

                                                           
18 Pirmosios Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos sąmata pateikta 4 priede. 
19

 Ekonominės grąžos dabartinė vertė ir papildomų valstybės biudžeto pajamų dabartinė vertė apskaičiuota taikant 5 % 

diskonto normą. 
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panaudojome formuodami antrąją Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvą. Palyginimas su 

Čekijos Pirmininkavimo biudžetu buvo neįmanomas dėl skirtingo išlaidų grupių detalumo lygio ir 

duomenų apie faktines šios šalies išlaidas trūkumo. 

Lietuvos ir Slovėnijos Pirmininkavimo biudžetų palyginimas 

Norėdami palyginti Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu patirtas Pirmininkavimo 

biudžeto išlaidas, Lietuvos planuojamo Pirmininkavimo biudžeto išlaidas padalinome į dvi dalis: 

išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu bei išlaidas prekių, turto ir paslaugų pirkimams. Procentine 

išraiška darbo užmokesčio išlaidos abiejų šalių biudžetuose sudaro labai panašią dalį, o išlaidos 

prekėms, turtui ir paslaugoms įsigyti Lietuvoje planuojamos 15,31 % didesnės, nei buvo Slovėnijoje 

(18 lentelėje pateikiami duomenys). Likusi išlaidų dalis, kurią Slovėnija išskyrė savo biudžete be 

išlaidų darbo užmokesčiui ir prekių, turto, paslaugų pirkimams, buvo subsidijos, investicijos, 

mokėjimai ne pelno organizacijoms ir t.t. Kadangi ši Slovėnijos Pirmininkavimo biudžeto išlaidų 

dalis negali būti palyginama su Lietuvos biudžeto išlaidų dalimi, visas jas apjungėme į išlaidų grupę 

pavadinimu „Likusios išlaidos“. Tačiau, jei apjungtume Slovėnijos prekių, turto ir paslaugų pirkimo 

išlaidas ir „Likusių išlaidų“ grupę į vieną sumą, gautume labai panašią proporciją su visu biudžetu į 

Lietuvos planuojamas biudžeto išlaidas (be darbo užmokesčio dalies). Todėl galime teigti, jog 

procentinis išlaidų pasiskirstymas Lietuvoje ir Slovėnijoje, remiantis turimais duomenimis, yra 

labai panašus. 

18 lentelė. Lietuvos ir Slovėnijos Pirmininkavimo biudžetų duomenys 

Biudžeto išlaidos 
Slovėnija, 

mln. Lt 
Slovėnija, % 

Lietuva, 

mln. Lt 
Lietuva, % 

Darbo užmokestis 72,62 33,72% 88,60 33,4% 

Prekės, turtas ir paslaugos 110,49 51,30% 176,80 66,6% 

Likusios išlaidos 32,25 14,98% 0,00 0,0% 

Iš viso 215,37   265,41   

Lygindami dviejų šalių pirmininkavimo ES Tarybai biudžetų pinigines išraiškas, nustatėme didesnį 

nei 50 milijonų litų skirtumą. Tačiau į analizuotą Slovėnijos Pirmininkavimo biudžetą nėra įtrauktos 

konferencijų centro, skirto Pirmininkavimo renginiams organizuoti, statybos ir įrengimo išlaidos 

(apie 52 mln. Lt), ir ES pozicijų rengimo, derinimo ir pristatymo Jungtinių Tautų renginių metu, 

išlaidos. 
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Lietuvos ir Švedijos išlaidų palyginimas 

Švedijos, palyginus su Slovėnijos, pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų detalumas yra 

didesnis, o išlaidų grupavimas artimesnis Lietuvos planuojamo Pirmininkavimo išlaidų skaidymui. 

Tačiau, norint palyginti Švedijos Pirmininkavimo biudžeto išlaidas su Lietuvos planuojamo 

Pirmininkavimo biudžeto išlaidomis, kai kurias Lietuvos išlaidas sumavome, atsižvelgdami į 

Švedijos pasirinktą išlaidų skaidymą. Apjungdami nepalyginamą išlaidų dalį, kaip ir Slovėnijos 

atveju, 19 lentelėje įvedėme eilutę pavadinimu „Likusios išlaidos“. Ši Pirmininkavimo biudžetų 

išlaidų dalis sudaro panašią biudžeto proporciją abiejose šalyse. Tai parodo, jog visa likusi dalis 

turėjo apimti tas išlaidas, kurias ir siekėme palyginti. 

19 lentelė. Lietuvos ir Švedijos Pirmininkavimo biudžetų palyginimas 

Biudžeto Išlaidos 
Švedija, 

mln. Lt 
Švedija, % 

Lietuva, 

mln. Lt 
Lietuva, % 

Patalpų nuoma 34,87 10,8% 6,35 2,4% 

Apsauga ir transportas 13,47 4,2% 7,74 2,9% 

Technika ir įranga 28,31 8,7% 11,86 4,5% 

Renginių transliavimas 2,42 0,7% 3,04 1,1% 

Informaciniai ir kultūriniai renginiai 20,72 6,4% 10,23 3,9% 

Ryšio pareigūnų darbo užmokestis 3,45 1,1% 1,51 0,6% 

Parama ministerijoms 33,49 10,3% 32,36 12,2% 

Parama Nuolatinei atstovybei 

Briuselyje 53,52 16,5% 65,91 24,8% 

Likusios išlaidos 133,97 41,3% 126,42 47,6% 

Iš viso 324,22   265,41   

Lygindami patalpų nuomos, apsaugos ir transporto, technikos ir įrangos išlaidas Švedijoje ir 

Lietuvoje turime atsižvelgti į tai, kad Švedijoje renginiai buvo organizuojami skirtingose šalies 

vietose. Todėl akivaizdu, jog Švedijai prireikė didesnių šių sričių išlaidų. Išlaidos, į kurias vertėtų 

atkreipti dėmesį, lyginat šių dviejų šalių duomenis, yra informacinių ir kultūrinių renginių, ryšio 

pareigūnų darbo užmokesčio, paramos Nuolatinei atstovybei lėšos. Lietuvos atveju planuojama 

daugiau nei du kartus mažiau išleisti informacijos apie Pirmininkavimą sklaidai ir kultūrinių 

renginių organizavimui. 

Švedija savo Pirmininkavimo ataskaitoje nurodė, kad išlaidos kultūriniams renginiams organizuoti 

nebuvo didelės, nes, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, kultūrinių renginių poveikis 

Pirmininkavimo kokybei neturi didelės reikšmės. Nors mes negalėjome išskirti vien kultūrinių 

renginių organizavimo išlaidų iš bendros išlaidų sumos, kuri nurodyta Švedijos biudžeto eilutėje 

„Informaciniai ir kultūriniai renginiai“, manome, jog reiktų atkreipti dėmesį į tai, ar tikrai Lietuvoje 
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bus užtikrintas užsibrėžtų informavimo bei kultūrinių renginių organizavimo tikslų pasiekimas 

panaudojant tam planuojamas Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto išlaidas. 

Lyginant su Švedija, Lietuvoje numatytos pakankamai mažos ryšio pareigūnų darbo užmokesčio 

išlaidos. Skirtumas, tikėtina, atsiranda dėl darbo užmokesčio skirtumų šalyse, tačiau, siūlytume 

atsižvelgti į galimybę Lietuvoje ryšio pareigūnų funkcijoms atlikti samdyti aukštesnės 

kvalifikacijos asmenis, kurie galėtų prisidėti prie geresnio šalies įvaizdžio kūrimo. 

Skaičiuodami paramos ministerijoms išlaidas apjungėme visų Lietuvos Respublikos institucijose 

planuojamų įkurti papildomų etatų ir darbo vietų įrengimo bei išlaikymo išlaidas, kurios 

pateikiamos pirmojoje Pirmininkavimo biudžeto alternatyvoje. Gautą išlaidų sumą, atsižvelgdami į 

tai, kokią viso biudžeto dalį sudaro „Paramos ministerijoms“ išlaidos, palyginome su Švedijos 

išlaidų duomenimis ir reikšmingo skirtumo nepastebėjome. Nors būtų galima kelti šių išlaidų 

Lietuvos Pirmininkavimo biudžete pagrįstumo klausimą dėl šalių pragyvenimo lygio skirtumų, 

reikia atkreipti dėmesį, kad Švedija 2009 metų Pirmininkavimo metu jau turėjo sukaupusi 

Pirmininkavimo ES Tarybai patirties. 

Paramą NA Briuselyje apskaičiavome kaip visų išlaidų, reikalingų naujų etatų ir darbo vietų 

įkūrimui, sumą. Apjungėme tiek pačios NA poreikius, tiek kitų Lietuvos Respublikos institucijų 

planuojamų į Briuselį siųsti atašė išlaikymo išlaidas. Lygindami Lietuvos planuojamas išlaidas su 

Švedijos duomenimis, pastebime, kad Lietuvoje numatytos išlaidos yra reikšmingai didesnės. Todėl 

siūlome peržiūrėti planuojamus etatus ir apsvarstyti NA skirtų išlaidų mažinimo galimybes. 

3.4 Antroji biudžeto alternatyva ir jos poveikis ekonomikai 

Formuodami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvą pritaikėme anksčiau 

aprašytus pastebėjimus dėl planuojamų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai lėšų panaudojimo. 

Šioje biudžeto alternatyvoje planuojamomis lėšomis siekiama kuo didesnio Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai poveikio, atsižvelgiant į poveikio sritis, numatomos papildomos 

Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto lėšos. Kadangi didžiausią poveikį Lietuvos ekonomikai 

pirmininkavimas ES Tarybai gali padaryti per eksporto ir TUI skatinimą, antrojoje alternatyvoje 

numatėme papildomų lėšų jų skatinimo priemonių finansavimui. Taip pat atsižvelgdami į tai, kad 

pirmininkavimo ES Tarybai sėkmė priklauso nuo šalies Pirmininkavimo pristatymo, numatėme 

didesnes išlaidas komunikacijos veikloms. Be to, atsižvelgdami į rinkos tendencijas, antrojoje 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvoje įvertinome infliacijos ir darbo 

užmokesčio prognozuojamų pokyčių įtaką planuojamoms išlaidoms, bei numatėme biudžeto 

rezervą nenumatytų išlaidų finansavimui. 
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Lėšų grupavimas 

Mūsų siūlomos Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos lėšų pasiskirstymas pagal lėšų 

panaudojimo laikotarpį ir procentinis pasiskirstymas tarp grupių vaizduojamas atitinkamai 9 

paveiksle, o 20 lentelėje pateikiame mūsų siūlomos Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos 

lėšų skaidymo skaitinę reprezentaciją. 

9 paveikslas. Procentinis antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos lėšų 

paskirstymas 2012-2014 m. ir tarp atskirų biudžeto išlaidų grupių 

  

20 lentelė. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų paskirstymas tarp 

atskirų biudžeto išlaidų grupių bei pogrupių grupėse 

Išlaidų skaidymas 
2012 m., 

tūkst. Lt 

2013 m., 

tūkst. Lt 

2014 m., 

tūkst. Lt 

2012-2014 m., 

tūkst. Lt 

Dalis 

grupėje, % 

Logistikos išlaidų grupės pogrupiai          

Dalyvių aptarnavimas  105,80 34.426,16 

 

34.531,96 11,55% 

Renginių organizavimas, aptarnavimas, 

darbo vietų išlaikymas 23.481,00 72.599,88 3.350,00 

 

99.430,88 33,26% 

Administravimas, dovanos ir jų tiekimas 2.116,00 9.118,85 0,00 11.234,85 3,76% 

  40,9% 56,8% 10,6% 145.197,69 48,57% 

Personalo išlaidų grupės pogrupiai          

Darbuotojų mokymas 4.623,46 4.638,33 

 

9.261,79 3,1% 

Atlygis už atliktus darbus 19.889,95 38.077,64 24.558,96 82.526,55 27,61% 

Komandiruotės 4.673,27 12.011,45 422,33 17.107,05 5,72% 

  46,4% 26,8% 79,1% 108.895,39 36,43% 

Komunikacijų išlaidų grupės 

pogrupiai       

 

  

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

internetinis puslapis 519,29 715,23 51,57 

 

1.286,09 0,43% 

Kūrybiniai darbai 42,32 800,00 

 

842,32 0,28% 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

pristatymo organizavimas 

 

7.759,94 

 

 

7.759,94 2,60% 

  0,9% 4,5% 0,2% 9.888,35 3,31% 

Kitų išlaidų grupės pogrupis          

Kiti Pirmininkavimo organizavimo ir 

koordinavimo poreikiai 1.709,88 6.488,80 200,00 

 

8.398,68 2,81% 

  2,7% 3,2% 0,6% 8.398,68 2,81% 

Rezervas          

Pirmininkavimo biudžeto rezervas 5.688,53 17.855,44 2.996,72 26.540,69 8,88% 

  9,1% 8,7% 9,5% 26.540,69 8,88% 

Iš viso 62.849,50 204.491,72 31.579,57 298.920,79 100% 

18,3% 

78,0% 

3,7% 

2012

2013

2014

48,57% 36,43% 

3,31% 

2,81% 8,88% Logistikos

išlaidos

Personalo išlaidos

Komunikacijos

išlaidos

Kitos išlaidos



Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministerija 

Galimybių studija „Sprendimai dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto” 61 lapas iš 110 

 

 

 

 

Poveikio Lietuvos eksportui ir TUI skatinimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu šalis organizuoja labai skirtingo turinio renginius. Dalies tų 

renginių turinio kryptingai neorientuojant į šalies eksporto ir TUI skatinimą, jų poveikis šalies 

ekonomikai yra minimalus. Tokiu atveju ekonominė nauda gaunama tik iš pridėtinės vertės, kurią 

sukuria renginio organizavimo išlaidos šalies ūkyje. Žemiau pateikiame pasiūlymus dėl mūsų 

išvardintų priemonių panaudojimo, rengiant susitikimų programas. Jei mūsų siūlomos priemonės 

būtų integruotos į renginių darbotvarkę, aktualios temos būtų pateiktos ES politikos ir bendrųjų 

interesų kontekste, tinkamai pristatant Lietuvą būtų galima pasiekti didesnį poveikį
20

 eksporto ir 

TUI skatinimui. 

1. LR Susisiekimo ministerija, neformali taryba transporto klausimais. 

Renginio tematiką reikėtų orientuoti į transporto koridoriaus tarp Europos Sąjungos ir Rytų šalių 

(Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (toliau – NVS), Vakarų ir Pietryčių Azijos, įskaitant Kiniją) 

kūrimą. Lietuva turėtų būti išskiriama iš kitų rytinių ES šalių kaip itin tinkama tapti šio koridoriaus 

dalimi, pateikiant argumentus, kodėl verta investuoti į Lietuvos transporto infrastruktūros plėtrą bei 

kokios iš to naudos turėtų kitos ES šalys. 

2. LR Susisiekimo ministerija, renginys "Information and communication technologies 2013 

(ICT 2013)" 

Tai pirmininkavimo ES Tarybai renginys, kurio turinys siejamas su informacinių technologijų 

plėtra. Lietuva pasižymi aukštos kvalifikacijos specialistais šioje srityje. Žinant, jog didžiosios 

pasaulio kompanijos svarsto galimybę perkelti savo informacinių technologijų aptarnavimo centrus 

į Lietuvą, renginio tikslas turėtų būti šio sprendimo priėmimo skatinimas. Renginio metu, 

organizuojant diskusiją šalių konkurencingumo didinimo informacinių technologijų paslaugų 

srityje, reikėtų skleisti žinią apie Lietuvoje turimus šios srities aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir 

Lietuvos galimybes pritraukti išsilavinusius aukštos kvalifikacijos IT srities specialistus iš NVS 

šalių (plačiau aprašoma 4 punkte), nes aukšto išsivystymo lygio šalyse prognozuojamas šios srities 

specialistų stygius. Susitikimo turinį rekomenduojame derinti su Europos Komisijos paruoštos 

„Europos 2010 – 2020 skaitmeninės darbotvarkės“ tikslais. 

                                                           
20 Renginio biudžeto dalies poveikio eksporto ir TUI skatinimui koeficientai pateikiami 2 priedo „Poveikio koeficientas be 

priemonių“ ir „Poveikio koeficientas, taikant priemones“ stulpeliuose. 
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3. LR Sveikatos apsaugos ministerija, tarptautinė aukšto lygio konferencija visuomenės 

sveikatos klausimais. 

Lietuvoje gali būti geriau plėtojama sveikatos turizmo infrastruktūra. Renginio metu, skatinant 

diskusijas asmens sveikatos klausimais, būtų galima pristatyti šalyje siūlomas aukštos kokybės SPA 

ir kitas privačių bei viešųjų įstaigų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuo renginiu, siekiant 

padaryti įtaką Lietuvos sveikatos priežiūros ir SPA sektorių paslaugų eksporto padidėjimui, 

renginio turinį rekomenduojame rengti pasitelkus LR turizmo departamento prie ŪM ekspertus. 

Taip pat reikėtų akcentuoti ES piliečių mobilumą ES viduje, gaunant aukšto lygio paslaugas 

mažesniais kaštais naujose šalyse narėse, tarp jų ir Lietuvoje. 

4. LR Švietimo ir mokslo ministerija, konferencija mokslo ir inovacijų klausimais, 

konferencija švietimo klausimais.  

Renginių metu tikslinga būtų plėtoti galimybių mokslinių tyrimų veiklą vystyti Lietuvoje temą. 

Šalies darbo rinka gali pasiūlyti aukštos kvalifikacijos mokslininkų. Specialistų trūkumo atveju, į 

Lietuvą būtų nesudėtinga prisikvieti mokslininkų iš NVS šalių, nes Lietuva ir kitos kaimyninės ES 

šalys narės yra jiems artimos geografiškai, o socialiniai ir kultūriniai skirtumai prisitaikant yra 

mažesni, nei senosiose šalyse narėse. 

5. LR Energetikos ministerija, tarptautinė aukšto lygio konferencija. 

Lietuvai itin aktualus energetinio nepriklausomumo nuo Rusijos klausimas, todėl renginio metu 

reiktų ieškoti partnerių, kurie investuotų į energetinių jungčių su Vakarų Europos šalimis projektus. 

Renginio turinį reiktų kreipti bendrai visoms Europos šalims naudingų naujų energetinio saugumo 

projektų kūrimo tema bei skatinti atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir gamybos bazę 

naujose šalyse narėse (tarp jų ir Lietuvoje kaip konkurencingoje ekonominėje aplinkoje). 

6. LR Ūkio ministerija, tarptautinė aukšto lygio konferencija turizmo klausimais. 

Šio renginio koncepcija turėtų būti itin glaudžiai suderinta su „Lietuvos 2009 – 2013 metų turizmo 

rinkodaros strategija“. Renginio metu siūlome ne tik supažindinti su Lietuvos turizmo objektais, 

kurie įtraukti į UNESCO paveldo objektų sąrašą, tačiau apžvelgti sveikatos, kaimo bei vasaros 

vidaus vandenų turizmo galimybes Lietuvoje. Lietuvą galima būtų pristatyti, kaip patrauklią rinką, 

investuoti į turizmo infrastruktūrą. 
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7. LR Ūkio ministerija, tarptautinė aukšto lygio konferencija "Business Europe prezidentų 

tarybos susitikimas (COPRES)". 

Renginio tematika turėtų būti derinama su anksčiau paminėtuose dokumentuose numatytomis 

prioritetinėmis sritimis. Ruošiant turinį, reiktų glaudžiai bendradarbiauti su VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“. Manome, jog šiame renginyje galima apjungti visų 

prieš tai išvardintų susitikimų turinio rengimo poveikio skatinimo temas, kurių poveikis pasireikštų 

įvairiose šalies ekonominės veiklos srityse. Lietuva bei kitos aplinkinės ES šalys narės yra labai 

konkurencingos gyvenimo lygio prasme bei dėl kaimynystės su ES Rytų kaimynėmis, iš kurių gali 

pritraukti kompetentingų darbuotojų, reikalingų veiklų mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų 

srityse plėtrai. 

8. LR Užsienio reikalų ministerija, ES narių ir Rytų partnerystės šalių užsienio reikalų ministrų 

susitikimas ir konferencija patekimo į rinkas strateginio įgyvendinimo klausimais. 

Renginių pavadinimai parodo, jog šių renginių metu bus svarstomi klausimai, kurių spendimo 

vykdyme Lietuva gali turėti reikšmingą vaidmenį. Lietuva – šalis, tarpininkas, jungiantis Rytų ir 

Vakarų rinkas. Todėl profesionaliai parengta ir įgyvendinta renginių programa leistų panaudoti 

Lietuvos potencialą ir turėtų reikšmingą poveikį Lietuvos eksporto ir TUI skatinime. Mūsų pokalbių 

su eksporto plėtros ekspertais metu buvo akcentuota, jog siekiant skatinti Lietuvos eksportą į NVS 

šalis ypač svarbus vaidmuo tenka Lietuvos diplomatams NVS šalyse: jų pagalba reikalinga vykdant 

patekimo į rinkas strategijas ir didinant eksporto apimtis. 

Pasiūlymai ir rekomendacijos 

Palyginę Lietuvos ir užsienio šalių pirmininkavimo ES Tarybai biudžetus, nustatėme skirtumus, 

kurie gali turėti reikšmingos įtakos Lietuvos Pirmininkavimo kokybei ir poveikio šalies ekonomikai 

potencialo išnaudojimui. Atsižvelgdami į palyginamosios analizės rezultatus, siūlome atlikti tokius 

Lietuvos Pirmininkavimo biudžetą optimizuojančius ir poveikį šalies ekonomikai didinančius 

veiksmus: 

1. Panaudoti eksporto ir TUI poveikio skatinimo priemones. 

Gerai apgalvota renginių tematika, renginių programų derinimas su Lietuvos strateginių dokumentų 

prioritetais, pasitelkiant ekspertų
7
 konsultacijas, leistų ne tik padidinti su Lietuvos Pirmininkavimu 

susijusių išlaidų sukuriamą ekonominę naudą, tačiau nulemtų ir ilgalaikį teigiamą poveikį. 

Manome, jog ekspertų darbo užmokestis turėtų sudaryti vieną milijoną 30 tūkstančių litų. Tai 
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apskaičiuota kaip 5 procentai planuojamų renginių organizavimo išlaidų, kuriais bus siekiama 

didinti poveikį Lietuvos ekonomikai. 

2. Sustiprinti projektų valdymo biurą, pasinaudojant išorės ekspertų paslaugomis. 

Išorės ekspertų
21

 kompetencija projektų valdymo srityje leistų užtikrinti efektyvų įvairių projekto 

sričių valdymą ir organizavimą, užtikrinti jų kokybę, iš anksto pastebėti kylančias rizikas ir jas 

suvaldyti, suderinti renginių organizavime ir koordinavime naudojamų priemonių sąveikas, siekiant 

geresnių jų panaudojimo rezultatų. Tam siūlome skirti 2,5 milijono litų. 

3. Priimti daugiau patyrusių darbuotojų (atitinkamai padidinant darbo užmokesčio fondą) taip 

pagerinant delegatų aptarnavimo kokybę. 

Visų pirma, remdamiesi Švedijos
22

 praktika, siūlome priimti dalį asmenų, turinčių aukštesnę nei 

vidutinę kvalifikaciją. Tai prisidėtų prie kokybiško Lietuvos Pirmininkavimo organizavimo. Be to, 

ryšio pareigūnai prisidės prie delegatų nuomonės apie Lietuvą formavimo. Siekiant sukurti geresnį 

Lietuvos įvaizdį, patariame numatyti daugiau lėšų ryšio pareigūnų darbo užmokesčiui ir funkcijai 

atlikti samdyti asmenis, pasižyminčius ne tik geromis užsienio kalbų žiniomis, tačiau ir išmanančius 

krašto istoriją, galinčius pristatyti lankytinus objektus ir net supažindinti su tarptautinėmis Rytų 

Europos regiono politinėmis aktualijomis
23

. Patikslinus naujų darbuotojų kvalifikacijos 

reikalavimus, reikėtų perskaičiuoti papildomiems etatams numatomą darbo užmokesčio fondą. 

Kadangi remiantis LR Finansų ministerijos prognozėmis Pirmininkavimo laikotarpiu 

prognozuojamas vidutinio darbo užmokesčio kilimas, ateityje, norint įdarbinti suplanuotus 

reikalavimus atitinkančius asmenis bei juos išlaikyti, reikėtų planuoti didesnį darbo užmokesčio 

fondą. 

4. Patikslinti LR Aplinkos ministerijos planuojamas ES pozicijų rengimo, derinimo ir 

pristatymo Jungtinių Tautų renginių metu, išlaidas. 

Planuojant šias išlaidas nebuvo pasinaudota konkrečia išlaidų vertinimo metodika, todėl siūlome 

atlikti pakartotinį planuojamų išlaidų vertinimą. 

5. Justus Lipsius pastato apipavidalinimas. 

Justus Lipsius pastato apipavidalinimas sulaukia didelio žiniasklaidos dėmesio ir yra dažnas 

diskusijų objektas Pirmininkavimo pradžioje, o pats pastatas yra itin lankomas Briuselio svečių per 

                                                           
21 Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai ataskaitoje pažymima, jog šalyje buvo pasinaudota išorės ekspertų teikiamų konsultacijų 

paslaugomos. Buvo pasamdyti 93 vietinėje rinkoje paslaugas teikiantys asmenys ir 6 asmenys iš užsienio. 
22 Švedijoje iš visų papildomai Pirmininkavimo tinklams įgyvendinti priimtų asmenų apytiksliai 25 procentai turėjo darbo patirties 

viešajame sektoriuje. 
23 Papildomas žinias ryšio pareigūnams taip pat galima būtų suteikti organizuojant mokymus. 
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visą Pirmininkavimo laikotarpį. Originalus ir sėkmingas Justus Lipsius apipavidalinimo projektas 

gali tapti viena iš efektyviausių pirmininkavimo ES Tarybai prisistatymo priemonių ir reikšmingai 

prisidėti prie teigiamo šalies įvaizdžio formavimo. Daugelis šalių kurdamos dekoracijas stengiasi 

jomis atskleisti savo išskirtinumą, pvz., Vengrija pastato viduje įrengė Rubiko kubo formos knygų 

lentyną, simbolizuojančią šalies inovatyvumą, ir muzikinę kėdę, grojančią Ferenco Listo kūrinius, o 

Švedijos dekoracijų kūrimo koncepcija buvo paremta gamtos bei rankų darbo aspektais ir siejosi su 

vienu iš šalies Pirmininkavimo prioritetų – aplinka ir klimato kaita. Dekoruodama Justus Lipsius 

pastatą ir naudodama jai būdingus elementus, Lietuva taip pat turės galimybę ne tik atskleisti 

Pirmininkavimo prioritetus, bet ir akcentuoti savo išskirtinumą bei patrauklumą. Atsižvelgdami į 

veiklos svarbą ir tai, kad anksčiau ES Tarybai pirmininkavusios šalys Justus Lipsius pastato 

apipavidalinimui numatydavo daugiau lėšų nei Lietuva, siūlome Lietuvos Pirmininkavimo biudžete 

padidinti tam planuojamų skirti lėšų dalį dvigubai iki 800 tūkst. Lt. 

6. Skirti daugiau lėšų Pirmininkavimo interneto puslapiui. 

Užsienio šalyse buvo atliekami įvairūs tyrimai apie Pirmininkavimo informacijos sklaidos 

priemones. Nustatyta, jog didžiausią auditoriją informacija apie šalies Pirmininkavimą pasiekia per 

būtent jam sukurtą internetinį puslapį. Mūsų nuomone, Pirmininkavimo internetinio puslapio 

apipavidalinimui, turiniui ir operatyviam atnaujinimui reiktų skirti daug dėmesio, nes tai vienas iš 

pagrindinių informacijos šaltinių ne tik Pirmininkavimu besidomintiems asmenims, bet ir 

straipsnių, radijo bei televizijos reportažų rengėjams. Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos 

pirmininkavimo biudžete planuojamos Pirmininkavimo puslapio kūrimo ir palaikymo išlaidos yra 

sąlyginai nedidelės ir galimai nepakankamos, siūlome jas padidinti puse milijono litų. Dalis šių lėšų 

taip pat galėtų būti panaudotos aktyviam ir individualizuotam su Lietuvos Pirmininkavimu 

susijusios informacijos skleidimui socialiniuose tinkluose. 

7. Planuoti Lėšų rezervą Pirmininkavimo biudžete. 

Remiantis ES Tarybai pirmininkavusių šalių praktika, yra tikimybė, jog atsiras poreikis organizuoti 

papildomus Pirmininkavimo renginius, kurių finansavimui planuojamame Lietuvos Pirmininkavimo 

biudžete lėšos nėra numatomos. Be to, dėl nenumatytų aplinkybių gali padidėti ir kitų veiklų 

apimtys. Taip pat yra rizika, jog skaičiavimai, pagal kuriuos sudarytas TVP, buvo netikslūs ir, 

vykdant planus, gali iškilti papildomų lėšų poreikis. Rekomenduojame Lietuvos Pirmininkavimo 

biudžete numatyti rezervines lėšas. Į rezervą taip pat galėtų patekti lėšos, kurios būtų skirtos 

padengti faktinių ir planuotų išlaidų skirtumą, galimai atsirasiantį dėl šalies ekonomikos tendencijų 
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pasikeitimo. Siūlome Lietuvos pirmininkavimo biudžetą numatyti lėšų rezervą, kuris būtų 26,54 

milijono litų ir sudarytų 10 procentų nuo Lietuvos pirmininkavimo biudžete planuojamų išlaidų. 

Infliacija ir darbo užmokesčio pokytis 

Rengiant TVP nebuvo atsižvelgta į infliaciją ir vidutinio darbo užmokesčio dinamiką. Pasinaudoję 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos puslapyje
24

 skelbiamomis suderinto vartotojų prekių ir 

paslaugų kainų indekso pokyčio ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio prognozėmis, mes 

apskaičiavome infliacijos ir vidutinio darbo užmokesčio 2011, 2012 ir 2013 metų prognozių 

projekcijas į 2011 metų kovo mėnesį (21 lentelė). Išvestinių makroekonominių rodiklių prognozes 

panaudojome skaičiuodami antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos sąmatą. 

21 lentelė. Išvestinių makroekonominių rodiklių prognozės 

Rodiklis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Infliacija 5,8% 9,3% 12,6% 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 

pokytis 3,3% 10,9% 17,2% 

Planuojant lėšas papildomų specialistų, kurie institucijose bus įdarbinti Pirmininkavimo 

laikotarpiui, darbo užmokesčiui, būtina atsižvelgti į darbo užmokesčio pokyčių tendencijas. Tai 

padėtų išlaikyti turimus darbuotojus bei patenkinti reikiamos kvalifikacijos naujų darbuotojų 

poreikius. Darbuotojų kvalifikacija yra ypač svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti sklandų ir 

kokybišką Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai procesą. 22 lentelėje detalizavome, kaip turėtų kisti 

planuojamų Lietuvoje papildomai įdarbinti asmenų darbo užmokestis iki 2013 metų pabaigos. 

Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos atveju skaičiuodami darbo užmokesčio 

fondą į šias Lietuvos darbo rinkos tendencijų prognozes atsižvelgėme ir numatėme didesnę sumą
25

. 

                                                           
24 http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika#bvp 
25 Skaičiuodami padarėme prielaidą, jog darbo išmokų laikotarpiu socialinio draudimo mokestis Lietuvoje nekis ir sudarys 31 

procentą viso asmens darbo užmokesčio. 
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22 lentelė. Darbuotojų bruto darbo užmokesčio kitimas 

  

Nustatytas 

tarifas 
Po 2011 m. Po 2012 m. Po 2013 m. 

Naujai priimto darbuotojo vidutinis bruto 

darbo užmokestis, litais
26

 2.196,00 2.268,47 2.434,38 2.573,14 

Ryšio pareigūno darbo bruto užmokestis, 

litais 1.830,00 1.890,39 2.028,65 2.144,29 

Pastaba. Kadangi negalime įvertinti infliacijos poveikio išlaidoms, kurios bus patiriamos užsienio 

šalyse, lėšos, reikalingos naujų darbo vietų įkūrimui užsienyje, skaičiavimuose panaudojamos 

neatsižvelgus į infliaciją. Taip pat darome prielaidą, jog užsienyje dirbančio personalo darbo 

užmokesčiui, komandiruotėms bei darbuotojų skatinimo priemonėms Lietuvos Pirmininkavimo 

biudžete planavimo metu numatytos lėšos nesikeis atsižvelgiant į rinkos pokyčius. 

Antrosios biudžeto alternatyvos ekonominės naudos skaičiavimas 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto išlaidų papildomiems eksporto ir TUI srautams 

nustatytas remiantis priimtomis prielaidomis. 

23 lentelė. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų poveikis Lietuvos 

eksportui 

 

Rezultatas 

ES pirmininkavimo biudžeto lėšos, skirtos veikloms labiausiai atitinkančioms 

„Eksportuojanti Lietuva“ vykdomas veiklas, mln. Lt 5,39 

Eksporto pokyčio priklausomybė 40 

Papildomas eksportas dėl Lietuvos ES pirmininkavimo, mln. Lt 215,86 

 

24 lentelė. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų poveikis TUI 

Lietuvoje 

 

Rezultatas 

ES pirmininkavimo biudžeto lėšos, skirtos veikloms labiausiai atitinkančioms 

„Investuok Lietuvoje“ vykdomas veiklas, mln. Lt 5,39 

Metinis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ biudžetas 6,00 

Tiesioginių užsienio investicijų pokytis Lietuvoje 2009 m. (mln. Lt)  1.590,00 

Tiesioginių užsienio investicijų pokyčio priklausomybė 0,25 

Pritrauktos papildomos užsienio investicijos dėl ES pirmininkavimo, mln. Lt 357,61 

Turėdami eksporto padidėjimo mastą, kurį, manome, nulems Lietuvos Pirmininkavimo veiklos ir 

pasinaudoję Statistikos departamento prie LRV pateikiamu Lietuvos eksporto pasiskirstymu 

ekonominės veiklos rūšių produkcijai bei naudodamiesi Leontjevo modeliu apskaičiavę jų 

ekonominės naudos daugiklius įvertinome laukiamą eksporto padidėjimo sukuriamą pridėtinę vertę. 

                                                           
26

 Vidutinis atlyginimas apskaičiuojamas pagal LRV 1993 m. nutarimo Nr.  511 4 priede patvirtintą tarnybinio atlyginimo 

skaičiavimo tvarką ministerijose (koeficientas – 18). 
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25 lentelė. Dėl antrosios Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų padidėjusio Lietuvos 

eksporto sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

% 

Eksporto 

pasiskirstymas, 

mln. Lt 

Sukurta pridėtinė 

vertė, mln. Lt 

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusių paslaugų 

produktai 6,0% 12,96 
8,40 

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios 

paslaugos 0,5% 1,10 
0,59 

Žuvys ir kiti žvejybos produktai; su žvejyba 

susiję paslaugos 0,1% 0,12 
0,02 

Akmens ir rusvosios anglys; durpės 0,2% 0,43 0,14 

Nevalyta nafta ir gamtinės dujos; paslaugos, 

glaudžiai susijusios su naftos ir dujų gavyba, 

išskyrus žvalgymą 0,4% 0,82 

0,35 

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai 0,1% 0,30 0,06 

Maisto produktai ir gėrimai 9,4% 20,24 6,24 

Tekstilės gaminiai 2,8% 6,13 1,35 

Apranga; kailiniai 2,9% 6,18 2,31 

Oda ir jos dirbiniai 0,3% 0,69 0,06 

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai 

bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš 

šiaudų ir pynimo medžiagų 3,0% 6,56 

 

2,36 

Plaušiena, popierius ir popieriniai gaminiai 1,0% 2,07 0,45 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0,4% 0,77 0,38 

Koksas, rafinuoti naftos produktai; branduolinis 

kuras 23,6% 50,86 
0,00 

Chemikalai, chemijos pramonės gaminiai ir 

cheminiai pluoštai 12,7% 27,39 
7,96 

Guminiai ir plastikiniai gaminiai 3,1% 6,75 2,24 

Kiti nemetalo mineraliniai produktai 1,1% 2,28 0,76 

Pagrindiniai metalai 2,9% 6,34 0,65 

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą 2,2% 4,82 1,21 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir 

įranga 5,1% 11,11 
1,77 

Įstaigos įranga ir kompiuteriai 1,0% 2,10 0,06 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektros mašinos 

ir aparatūra 2,5% 5,30 
1,19 

Radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra 2,2% 4,69 0,69 

Medicinos, tikslieji optiniai prietaisai; įvairių 

tipų laikrodžiai 2,4% 5,09 
0,85 

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir 

puspriekabės 6,6% 14,24 
1,30 

Kita transporto įranga 1,8% 3,99 1,17 

Baldai; kiti, niekur nepriskirti, pramonės 

gaminiai 4,4% 9,59 
4,17 

Elektros energija, dujos, garas ir karštas vanduo 0,5% 1,06 0,79 

Kiti 0,2% 0,40 0,26 

Iš viso pridėtinė vertė     47,78 
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Atitinkamai nustatę TUI prieaugį ir remdamiesi Statistikos departamento skelbiamu TUI 

pasiskirstymu ekonominės veiklos srityse įvertinome, kiek kiekvienai sričiai tektų investicijų, o jas, 

remdamiesi ekspertiniu vertinimu, išskaidėme į potencialias investavimo sritis pagal ekonominės 

veiklos rūšis, kurios yra reikalingos vystant plėtrą atitinkamose ekonominės veiklos srityse. Taip 

gauname, kurios ekonominės veiklos rūšys sukuria pridėtinę vertę šaliai iš TUI. Turėdami, 

kiekvienos biudžeto alternatyvos nulemtą TUI srautą ir galutinį investicijų pasiskirstymą 

ekonominės veiklos šakoms, panaudoję anksčiau apibrėžtus daugiklius, gavome TUI pagrindu 

sukuriamą ekonominę naudą Lietuvai. 

 

26 lentelė. Dėl antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų padidėjusių TUI 

Lietuvoje sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

TUI 

pasiskirs-

tymas, mln., 

Lt 

Ekonominio 

poveikio 

daugikliai 

Sukurta 

pridėtinė 

vertė, mln., 

Lt 

Apdirbamoji gamyba (mašinos ir įranga) 98,09 0,23 23,77 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 28,23 0,71 23,36 

Statyba 6,66 0,67 48,44 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, 

variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų 

taisymas 47,53 0,88 48,14 

Viešbučiai ir restoranai 2,59 0,60 2,22 

Transportas; sandėliavimas; paštas 50,09 0,56 14,76 

Finansinis tarpininkavimas 52,24 0,54 0,24 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 

veikla 56,91 0,68 26,49 

Švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis 

darbas 0,74 0,72 2,52 

Kita 7,67 0,61 8,79 

Viso sukurta pridėtinės vertės, mln. Lt     198,71 
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27 lentelė. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos išlaidų sukuriama pridėtinė vertė 

Ekonominės veiklos rūšis 

Ekonominės 

naudos 

daugikliai   

Išlaidos 

2012 m., 

mln. Lt 

Išlaidos 

2013m., 

mln. Lt 

Išlaidos 

2014 m., 

mln. Lt   

Pridėtinė vertė 

2012 m.,  

mln. Lt 

Pridėtinė vertė 

2013 m., mln. Lt 

Pridėtinė vertė 

2014 m., mln. 

Lt 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0,50 

  

0,69 

   

0,34 

 Viešbučių, restoranų paslaugos 0,60 

  

24,00 

   

14,48 

 Sausumos transportas, transportavimas 

vamzdynais 0,78 

  

4,79 

   

3,74 

 Oro transportas 0,27 

  

8,58 

   

2,33 

 Paštas ir telekomunikacijos 0,73 

 

3,13 1,32 

  

2,29 0,97 

 Švietimas 0,81 

 

4,89 5,07 

  

3,98 4,13 

 Poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė 

veikla 0,52 

 

0,50 4,03 

  

0,26 2,09 

 Baldų gamyba 0,43 

 

0,42 0,56 

  

0,18 0,25 

 Fizinė gerovė, organizavimo paslaugos 0,47 

 

1,12 3,26 

  

0,53 1,53 

 Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 

veikla 
0,68 

  

7,59 

   

5,15 

 Statyba 0,67 

        Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos 0,48 

 

13,84 3,69 

  

6,65 1,77 

 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 

paslaugos 0,52 

      

0,00 

 Kitos verslo paslaugos 0,93 

 

1,96 9,62 0,43 

 

1,82 8,95 0,40 

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos 

paslaugos; privalomojo socialinio draudimo 

paslaugos 0,60 

 

6,65 11,58 9,11 

 

3,97 6,91 5,44 

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 

paslaugos 0,62 

 

0,11 0,26 

  

0,07 0,16 

 Nuotekų ir atliekų šalinimo, komunalinės ir 

kitos panašios paslaugos, elektros ir dujų 

tiekimas 0,72 

 

0,02 0,01 

  

0,02 

  Dovanos 0,28 

 

2,24 8,05 

  

0,62 2,22 

 Viso     34,87 93,10 9,54   20,38 55,02 5,84 
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Dėl nevienodos Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto lėšų alternatyvų išlaidų struktūros 

skiriasi jų poveikio Lietuvos ekonomikai prognozės. Mūsų siūlomai Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai biudžeto alternatyvai prireiktų 298 milijonų 920 tūkstančių litų Pirmininkavimo biudžeto 

lėšų
27

. Šios biudžeto alternatyvos lėšų panaudojimo poveikio ekonomikai skaičiavimų rezultatus 

pateikėme 28 lentelėje. Tikslingai panaudojant šios biudžeto alternatyvos lėšas bendra eksporto 

srauto pokyčio sukuriama pridėtinė vertė išaugtų nuo 19.85 milijono litų iki 47,78 milijono litų, o 

TUI nuo 82,54 milijono litų iki 198,71 milijono litų. Tokiu būdu bendras poveikis ekonomikai 

išaugtų 152,69 milijono litų. 

28 lentelė. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos poveikis Lietuvos ekonomikai 

  

2012 m., 

mln. Lt. 

2013 m., 

mln. Lt. 

2014 m., 

mln. Lt. 

2015 m., 

mln. Lt. 

Viso, 

mln. Lt. 

Ekonominiai kaštai           

Investicijos tūkst. Lt., 62,85 204,49 31,58   298,92 

Ekonominė nauda           

Pritrauktų turistų srautas, tūkst. asmenų 

 

20       

Turistų išlaidos Lietuvoje 

 

40,16       

Turizmo sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt. 

 

25,85       

Pirmininkavimo išlaidų sukurta pridėtinė vertė, 

mln. Lt. 18,52 47,63 5,56   71,71 

Tiesioginių užsienio investicijų sukurta pridėtinė 

vertė, mln. Lt. 

 

119,23 59,61 19,87 198,71 

Eksporto sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt. 

 

28,67 14,33 4,78 47,78 

Bendrai sukurta pridėtinė vertė, mln. Lt 18,52 221,37 79,51 24,65 344,04 

Papildomos valstybės biudžeto pajamos, mln. Lt 2,96 35,42 12,72 3,94 55,05 

Ekonominė grąža -44,33 16,88 47,93 24,65 45,12 

Laikotarpio ekonominės grąžos dabartinė vertė, 

mln. Lt
28

 18,64 

    Papildomų valstybės biudžeto pajamų dabartinė 

vertė, mln. Lt 49,18 

    
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai socialinis poveikis 

Be ekonominio poveikio Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai turės socialinį poveikį. Lietuvos 

pirmininkavimas ES Tarybai turės įtakos šalies įvaizdžiui tarptautinėje politikos arenoje. Sėkmingai 

praėjęs Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai sustiprintų Lietuvos vaidmenį priimant sprendimus, 

įvairiose ES institucijose, o šalyje pakiltų gyventojų pasididžiavimas savo valstybe. 

Kadangi vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslų yra Lietuvos pristatymas Europoje ir 

pasaulyje, Pirmininkavimu reiktų siekti kuo didesnio socialinio poveikio. Šis poveikis galėtų būti 

                                                           
27 Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto alternatyvos sąmata pateikta 5 priede. 
28

 Ekonominės grąžos dabartinė vertė ir papildomų valstybės biudžeto pajamų dabartinė vertė apskaičiuota taikant 5 % diskonto 

normą. 
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pasiektas pasirinkus tinkamą komunikavimo strategiją bei numačius jos realizavimo išlaidas 

komunikavimo priemonėms pirmininkavimo ES Tarybai biudžete. 

Be to, Lietuvos rengimosi Pirmininkauti ES Tarybai laikotarpiu buvo ir bus organizuojami įvairių 

LR institucijų darbuotojų mokymai. Mokymais siekiama užtikrinti pakankamą darbuotojų 

kompetenciją atliekant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai su Pirmininkavimu siejamas veiklas. 

Tiek mokymų metu, tiek Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu asmenys, atliekantys 

Pirmininkavimo renginių organizavimo ir koordinavimo darbus, įgis žinių ir patirties, kuri po 

Lietuvos Pirmininkavimo, juos išlaikant viešojo administravimo sistemoje, galėtų būti panaudota 

valstybės naudai. 

3.5 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto finansavimo šaltiniai 

Pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai veiklų finansavimo šaltinis bus Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvose 

numatomas pasiruošimo ir paties Pirmininkavimo veiklų finansavimo išlaidos, tačiau šios išlaidos 

numatomos tik 2012 – 2014 metų laikotarpiu. Siekdama tinkamai pasirengti pirmininkauti ES 

Tarybai, LRV 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl Lietuvos Pasirengimo pirmininkauti 

Europos Sąjungoje 2006 – 2009 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtino veiksmų planą. Plane 

nurodytos pasiruošimo priemonės buvo pradėtos vykdyti dar 2008 metais, o kaip vienas jų 

finansavimo šaltinių buvo nurodytas ES struktūrinės pramos 2007 – 2013 metų programos 

priemonių lėšų panaudojimas. Patikslinus Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, 

patvirtintą LRV nutarimu Nr. 789, ir perkėlus finansavimą iš dviejų priemonių „Kvalifikacijos 

tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (18 147 058 Lt) ir „Geresnis 

Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (5 010 000 Lt) į naują priemonę „Sklandaus Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai užtikrinimas“, dalį su Pirmininkavimu susijusių išlaidų planuojama 

finansuoti ES socialinio fondo lėšomis. 

Kitas alternatyvus finansavimo šaltinis galėtų būti ES pramos lėšos, skiriamos LR ministerijoms 

pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą. Tačiau institucijos, planuodamos 

projektus ir veiklas, kurių finansavimui planuoja panaudoti techninės pagalbos lėšas, turėtų 

glaudžiai bendradarbiauti su URM. Pirmininkavimo renginių organizavimo išlaidas iš dalies taip 

pat būtų galima finansuoti iš ES paramos lėšų, jei renginio tematika būtų suderinama su ES 

struktūrinės pramos 2007 – 2013 laikotarpio prioritetais. 
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Už Lietuvos Pirmininkavimo veiklų Lietuvoje vykdymą atsakingos įstaigos prekes ir paslaugas 

turės įsigyti vykdydamos viešuosius pirkimus. Dalis tokio pobūdžio pirkimų galėtų būti 

organizuojami per centrinę perkančiąją organizaciją. Kaip anksčiau minėjome, per centrinę 

perkančiąją organizaciją galėtų būti vykdomi ir tie pirkimai, kai prekių ar paslaugų įsigijimas 

finansuojamas iš kelių šaltinių. Tai sudarytų sąlygas sumažinti Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai biudžeto išlaidas reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimui ir panaudoti ES paramos lėšas. 

Atlikdami užsienių šalių Pirmininkavimo ES Tarybai patirties analizę pastebėjome, jog ES Tarybai 

pirmininkavusios šalys rado rėmėjų, kurie už Pirmininkavimo metu suteiktas reklamos galimybes 

rėmė šalies Pirmininkavimą teikdamos savo prekes ir paslaugas. Vadovaudamasi šia užsienio šalių 

praktika Lietuva taip pat galėtų sumažinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai išlaidas 

pritraukdama rėmėjų. Toliau pateikiame galimus rėmėjų pritraukimo būdus. 

Rėmėjų pritraukimo būdai 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rėmėjų pritraukimo veiklas siūlome organizuoti tokia seka: 

1. Strateginių sprendimų priėmimas; 

2. Sričių, kuriose siekiama pritraukti rėmėjus, nustatymas; 

3. Rėmėjų segmentų nustatymas; 

4. Priemonių kiekvienam segmentui pritraukti parinkimas; 

5. Rėmėjų pritraukimo priemonių taikymas. 

Pirma, turėtų būti priimtas politinis sprendimas dėl rėmėjų pritraukimo strategijos, apsisprendžiant, 

kiek Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai norima sieti su rėmėjų vardais. Nuo sudaromų sąlygų 

reklamuotis priklauso rėmėjų skaičius ir rėmimo apimtys: didesnės galimybės reklamuotis leidžia 

pritraukti daugiau rėmėjų ir iš jų gauti maksimalią naudą, tačiau gali turėti neigiamų pasekmių 

šalies įvaizdžiui. Pavyzdžiui, Vengrija pritraukė visame pasaulyje žinomas įmones (Porsche, 

Samsung, Audi, Microsoft ir kt.), sudarydama palankias sąlygas jų reklamai: rėmėjai nurodomi net 

pačioje pirmininkavimo programoje. Tai viešojoje erdvėje sukėlė daug diskusijų ir gali neigiamai 

atsiliepti šalies įvaizdžiui. 

Antra, reikia nustatyti sritis, kuriose siekiama pritraukti rėmėjų. Remiantis ankstesnių šalių 

patirtimi, pagrindinės sritys yra tokios: 

 transporto priemonės: lengvieji automobiliai, autobusai, mikro – autobusai, limuzinai ir kt.; 

 biuro technika: kopijavimo aparatai, spausdintuvai, kompiuteriai ir pan.; 

 popierius; 

 maitinimas, gėrimai; 
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 mobilieji telefonai ir mobiliojo ryšio išankstinio apmokėjimo kortelės; 

 kita. 

Trečia, siūlome nustatyti galimų rėmėjų grupes: pvz., strateginiai viso Lietuvos pirmininkavimo 

rėmėjai, specifinio tam tikros srities renginio rėmėjai ir pan. 

Ketvirta, rėmėjų pritraukimo priemones siūlome parinkti atsižvelgiant į segmentą. Pagrindinės 

komunikacijos su galimais rėmėjais priemonės yra tokios: 

 oficialūs pranešimai apie rėmėjų paiešką: institucijų internetiniuose puslapiuose, spaudoje, 

televizijoje; 

 laiškai galimiems rėmėjams; 

 neformalūs susitikimai, dalyvaujant įvairių galimų rėmėjų atstovams; 

 individualūs susitikimai su galimų rėmėjų atstovais; 

 informaciniai renginiai bendradarbiaujant su VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“; 

 socialiniai tinklai (Facebook, LinkedIn ir pan.). 

Penkta. Rėmėjų paiešką siūlome pradėti ir pritraukimo priemones taikyti 2011 m. Kaip vienas iš 

pirmųjų žingsnių galėtų būti išankstinis pranešimas apie sritis, kuriose ieškoma rėmėjų. 
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4. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto valdymas 

4.1. Institucinis kompetencijos ir atsakomybės pasiskirstymas 

Lietuvos pasiruošimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu ir paties Lietuvos 

Pirmininkavimo metu planuojamos vykdyti veiklos ir už jų vykdymą atsakingos institucijos 

numatytos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. TVP. 

Atsižvelgdami į Pirmininkavimo ES Tarybai TVP suplanuotų vykdyti veiklų pobūdį, siūlome 

Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai valdyti kaip kompleksinį projektą (toliau – Projektas), 

sudarytą iš įvairių priemonių
29

. Žemiau esančiame paveiksle pateikta siūloma Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinė struktūra. 

10 paveikslas. Siūloma Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinė struktūra
30

. 

 

                                                           
29 Siūlomos Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinės struktūros aprašyme priemonėmis vadinamos TVP 

numatytos priemonės arba jų grupės. Priemonės pagal savo pobūdį yra horizontalios (jų rezultatai bus naudojami vykdant kitas 

priemones), pvz. Akreditacijos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, arba vertikalios, pvz., Aukšto politinio lygmens 

pirmininkavimo susitikimų vykdymas. 
30 Siūloma Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinė struktūra su priemonių pavadinimais pateikta 6 priede. 

Projekto

valdymo

biuras 

Priemonė Nr.1

Priemonė Nr.2

Priemonė Nr.8

Priemonė Nr.3

Projekto priežiūros komitetas 

(VESK)

Nuolatinė atstovybė

Priemonė 

Nr.7
Priemonė 

Nr.13

Priemonė 

Nr.14   Projektas
Priemonė 

Nr.15
Priemonė 

Nr.18

ES Tarybos Generalinis 

sekretoriatas

Priemonė 

Nr.5

Priemonė 

Nr.6

Projekto valdymo komitetas 

(Koordinatorių tinklas)
PESTD

Institucijos

Institucija 

Nr.1 (URM)

Institucija 

Nr.2 (SM)

Institucija 

Nr.n

Institucija 

Nr.3

Priemonė Nr.9

Priemonė Nr.10

Priemonė Nr.11

Priemonė Nr.12

Priemonė Nr.16

Priemonė Nr.17

Priemonė 

Nr.19

Priemonė Nr.4
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Siūlomą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinę struktūrą sudaro: 

 Projekto priežiūros komitetas; 

 Projekto valdymo komitetas; 

 Projekto valdymo biuras / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius; 

 Lietuvos nuolatinė atstovybė ES; 

 URM Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamentas; 

 institucijos, atsakingos už Pirmininkavimo projekto priemonių vykdymą. 

Projekto priežiūros komiteto funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos 

Sąjungos komisija
31

 (VESK). Vykdydama Projekto priežiūros komiteto funkcijas, VESK būtų 

atsakinga už svarbiausių su Projekto įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimą ir tvirtinimą bei 

klausimų, kurie negali būti išspręsti žemesniuose Projekto valdymo organuose, sprendimą. 

Projekto valdymo komiteto funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Respublikos pasirengimo 

pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. koordinatorių tinklas (Koordinatorių tinklas). 

Vykdydamas Projekto valdymo komiteto funkcijas, Koordinatorių tinklas tvirtintų Projekto 

įgyvendinimo ataskaitas ir rezultatus, spręstų Projekto valdymo klausimus, kurie negali būti 

išspręsti žemesniuose valdymo organuose. 

Lietuvos nuolatinė atstovybė ES (Nuolatinė atstovybė). Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos 

pirmininkavimas ES Tarybai bus vykdomas vadovaujantis „Brussels based“ principu, Nuolatinė 

atstovybė bus atsakinga už didžiosios dalies veiklų Briuselyje vykdymą. 

URM Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamento (PESTD)
32

 nuostatuose 

numatyti uždaviniai yra pagal kompetenciją užtikrinti sklandų Lietuvos pasirengimą pirmininkauti 

ES Tarybai ir pirmininkavimą bei koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą, susijusią su pasirengimu 

pirmininkauti ES Tarybai ir pirmininkavimu. Be kitų jam pavestų funkcijų šis departamentas 

užtikrins bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai ir 

pirmininkavimo klausimais. 

Projekto valdymo biurą
33

 (toliau – PVB) galėtų sudaryti PESTD ir Nuolatinės atstovybės 

specialistai, esant poreikiui pasitelkiant ir išorės ekspertus. PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai koordinatorius būtų atsakingas už priemonių įgyvendinimo koordinavimą, stebėseną ir 

kontrolę, taip pat užtikrintų sąveiką tarp atskirų priemonių. 

                                                           
31 Sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.512. 
32 Įsteigtas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V–151. 
33 Projekto valdymo biurą siūlome sudaryti atsižvelgdami į gerąją projektų valdymo praktiką ir vadovaudamiesi standartine projektų 

valdymo metodologija. 
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Institucijos. Projekto įgyvendinime dalyvaus visos į TVP įtrauktos institucijos: jos bus atsakingos 

už konkrečių priemonių vykdymą. Kiekviena institucija turėtų paskirti priemonės, už kurios 

vykdymą ji yra atsakinga, projekto vadovą (-us) (toliau – projekto vadovas). 

Siekiant užtikrinti efektyvų Projekto valdymą, turėtų būti parengtas ir su visomis institucijomis 

suderintas Projekto valdymo vadovas, apimantis Projekto organizavimo principų aprašymą 

(Projekto organizacinė struktūra, PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriaus, 

institucijų ir kitų dalyvių funkcijos bei atsakomybės), Projekto valdymo principų aprašymą 

(apimties, tvarkaraščio, išlaidų, kokybės, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, rizikų, pirkimų, 

suinteresuotų šalių, išlaidų ir kitų sričių valdymo metodikos), Projekto pažangos stebėsenos ir 

kontrolės sistemos aprašymą ir kitas sritis. 

4.2. Centralizuotai ir decentralizuotai finansuojamų išlaidų administravimas 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai TVP apima visas planuojamas įgyvendinti 

priemones per 2012 - 2014 m. laikotarpį. Priemonės plane siejamos su jų įgyvendinimui 

reikalingomis lėšomis, o numatant tų lėšų valdytojus, vadovaujamasi nuostata, kad Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai biudžetas bus centralizuotas. Atskiros institucijos valdys tik tas 

išlaidas, kurios priskirtos decentralizuotų išlaidų kategorijai: 

 Pirmininkavimo reikmėms tenkinti papildomai įkuriamų etatų darbo užmokesčio išlaidos; 

 papildomų darbo vietų įkūrimo bei išlaikymo išlaidos; 

 su konkrečios institucijos koordinuojamų renginių organizavimu susijusių komandiruočių, 

tyrimų ir seminarų rengimu susijusios išlaidos. 

TVP numatytos priemonės bus perkeltos į institucijų strateginius veiklos planus, suteikiant TVP 

požymį. Kiekviena institucija bus atsakinga už atitinkamų priemonių vykdymą ir suplanuotų 

rezultatų pasiekimą. Už priemonių vykdymą ir joms priskirtų asignavimų panaudojimą institucijos 

turės atsiskaityti TVP koordinatoriui. Norėdamos keisti strateginiame veiklos plane numatytas 

išlaidas TVP priemonių vykdymui, institucijos privalės apie tai pranešti TVP įgyvendinimo 

koordinatoriui ir nurodyti keitimo priežastis. 

PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius duomenis apie kiekvienos institucijos 

valdomų lėšų panaudojimą ir rezultatų pasiekimą galės gauti iš bendros informacinės stebėsenos 

sistemos, kuri bus sukurta ir įdiegta Ministro pirmininko tarnyboje įgyvendinus projektą „Valdymo, 

orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (Nr. VP1-4.2-VRM-01-V-01-001). Tačiau siekiant užtikrinti 

efektyvų decentralizuotai finansuojamų išlaidų valdymą, PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai koordinatorius turėtų papildomai rinkti ir analizuoti duomenis ne tik apie panaudotas, bet ir 
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apie planuojamas panaudoti (prognozuojamas) išlaidų apimtis: ši procedūra ir siūlomos naudoti 

priemonės aprašytos kitame skyriuje. 

4.3. Pasiūlymai dėl Pirmininkavimo biudžeto valdymo metodikos 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas priklauso nuo įvairių 

sričių (apimties, pirkimų, kokybės, rizikų ir pan.) valdymo rezultatų. Pavyzdžiui, padidėjus renginių 

skaičiui, biudžetas gali ženkliai išaugti. Todėl prieš pradedant vykdyti su Pirmininkavimu susijusias 

priemones, rekomenduojame parengti bendrą viso Projekto valdymo vadovą, kurio dalimi būtų ir 

biudžeto valdymo metodika. 

Už efektyvų Pirmininkavimo biudžeto valdymą turėtų būti atsakingas PVB / Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius. Siūlome jam priskirti tokias su biudžeto valdymu 

susijusias funkcijas: 

 projekto išlaidų įvertinimas, bendradarbiaujant su už konkrečios priemonės įgyvendinimą 

atsakinga institucija; 

 projekto biudžeto vykdymo, išlaidų kontrolės įrankių, finansinių ataskaitų formų sukūrimas 

ir tobulinimas; 

 faktinių Projekto išlaidų palyginimas su planuotomis ir ataskaitų apie nuokrypius rengimas; 

 konsoliduotų finansinių suvestinių, apimančių išlaidų prognozių palyginimą su planuotu 

biudžetu ir nuokrypius, VESK rengimas. 

Siekiant užtikrintų efektyvų Pirmininkavimo biudžeto valdymą, PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai koordinatorius turėtų koordinuoti priemonių įgyvendinimo eigą ir bendradarbiauti su už 

konkrečias priemones atsakingais projektų vadovais. Pagrindinės sritys, kurios turėtų būti 

kontroliuojamos, yra tokios: 

 biudžetai – kiekvieną mėnesį numatomų patirti išlaidų planavimas; 

 patirtos išlaidos – griežta patirtų išlaidų kontrolė, planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų 

palyginimas, nukrypimų priežasčių nustatymas; 

 finansinės ataskaitos – reguliariai teikiamos ataskaitos, kuriose būtų lyginamas planuotas 

biudžetas su faktiniu, įvertinama, kiek lėšų reikia konkrečiai priemonei įgyvendinti ir 

pateikiami nuokrypių paaiškinimai; 

 apimtys – griežta priemonių apimčių pokyčių ir su tuo susijusių išlaidų pokyčių kontrolė, 

leidžianti laiku priimti sprendimus dėl planuoto biudžeto dydžio išlaikymo. 
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Vykdyti kontrolę padėtų Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto valdymą reglamentuojantys 

dokumentai: procedūrų aprašymai, procedūrų atlikimo stebėsenos formos, išlaidų ataskaitų formos, 

išlaidų prognozavimo formos ir pan. Pagrindinės priemonės stebėti ir kontroliuoti Lietuvos 

Pirmininkavimo biudžeto išlaidų panaudojimą yra periodiškai PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai koordinatoriui projektų vadovų teikiamos ataskaitos. Duomenų apie biudžeto panaudojimą 

kaupimą, naudojantis ataskaitomis, rekomenduojame organizuoti taip: 

1. PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius parengia standartines ataskaitų 

formas, kurias turi naudoti už priemonių vykdymą atsakingi projektų vadovai; 

2. Projektų vadovai rengia ataskaitas apie patirtas ir prognozuojamas išlaidas, naudodamiesi 

išlaidų suvestinių bei išlaidų prognozavimo ataskaitų formomis, ir nustatytu periodiškumu 

teikia PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriui; 

3. PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius analizuoja gautus duomenis, 

esant poreikiui juos tikslina, bendradarbiaudamas su projektų vadovais; 

4. PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius, apibendrinęs visų priemonių 

duomenis, parengia konsoliduotą ataskaitą. 

Apie ženklų prognozuoją biudžeto viršijimą (pvz., dėl konkretaus renginio dalyvių skaičiaus 

padidėjimo, dėl papildomų renginių poreikio, dėl nenumatytai aukštų kainų įvykdžius viešąjį 

pirkimą) projekto vadovai PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorių turėtų 

informuotų nedelsiant, nelaukdami ataskaitos pateikimo. 

Siūlomas stebėsenos ir kontrolės procesas leistų užtikrinti, kad faktinių išlaidų bei planuotų išlaidų 

nuokrypiai, jų prognozės likusiai Pirmininkavimo laikotarpio veiklų vykdymo daliai būtų laiku 

pastebėti ir įvertinti už išlaidų ir priemonių apimčių valdymą atsakingų asmenų. 

Toliau pateikiami pagrindinių ataskaitų formų pavyzdžiai ir aprašomi jų naudojimo principai. 

Išlaidų suvestinių formos 

Siūlome kiekvienai priemonei sukurti atskirą formą, kurioje atsakingas projekto vadovas fiksuotų 

su priemone susijusias išlaidas. Išlaidų suvestinės formos turinys: 

 pateikiamas trumpas išlaidų aprašymas, nurodoma suma, dėl kurios gauta PVM sąskaita 

faktūra (arba patirtų sąnaudų suma, jei PVM sąskaita faktūra dar negauta), PVM sąskaitos 

faktūros numeris ir mėnuo, kada patirtos išlaidos (atliktas darbas); 

 išlaidos yra fiksuojamos kaip numatomos, kai atliekamas darbas / suteikiamos paslaugos / 

pristatomos prekės. Kai gaunama PVM sąskaita faktūra, joje nurodyta suma įrašoma prie 

faktinių išlaidų, o įrašas prie numatomų išlaidų panaikinamas; 
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 formose turėtų būti atskiros dalys skirtingoms išlaidų kategorijoms, kas leistų sekti išlaidas 

pagal tiekėją; 

 taip pat turėtų būti suminės dalys, kuriose fiksuojamos kiekvienos priemonės bendros 

mėnesinės išlaidos ir bendros išlaidos pagal tiekėją, lyginant jas su planuotu biudžetu ir 

atliekant prognozes. 

Už konkrečią priemonę atsakingas projekto vadovas nustatytu periodiškumu turi formą atnaujinti, 

įtraukdamas visas tuo laikotarpiu patirtas išlaidas. Didžioji dalis PVM sąskaitų faktūrų turėtų būti 

pateikiamos PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriui, kuris peržiūrėjęs siųstų 

dokumentus už konkrečią priemonę atsakingam projekto vadovui patvirtinimui. Tuomet turėtų būti 

atnaujinamos išlaidų fiksavimo formos. 

Visų priemonių išlaidas PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatorius turėtų suvesti į 

bendrą dokumentą, apimantį planuotą biudžetą, prognozes ir informaciją apie išlaidas. 

Išlaidų prognozavimo ataskaitų formos 

Už konkrečią priemonę atsakingas projekto vadovas turėtų nuolat atnaujinti išlaidų prognozes, 

įvertindamas, kiek išlaidų dar reikės iki pilno priemonės įvykdymo. Kiekvienos kategorijos išlaidų 

prognozės pamėnesiui, nurodant faktiškai patirtas išlaidos ankstesniais mėnesiais, turėtų būti 

pateikiamos išlaidų prognozavimo formose. Visos prognozės turėtų būti reguliariai peržiūrimos ir 

patvirtinamos PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriaus, bendradarbiaujant su už 

konkrečias priemones atsakingais projektų vadovais. 

Prognozavimo forma turėtų būti sudaryta laikantis tokių principų: 

 nurodomos mėnesinės kiekvienos priemonės išlaidos; 

 kiekvienos išlaidų grupės prognozė įrašoma atskiroje eilutėje, pateikiant aprašymą ir tiekėjo 

pavadinimą; 

 formos apatinėje dalyje pateikiami papildomi komentarai dėl prognozių; 

 dėl kiekvienos priemonės parengiama prognozė ir įkeliama į suminę apibendrintą ataskaitą; 

 atskiroje dalyje pateikiami suminiai viso Projekto duomenys pamėnesiui ir pagal tiekėjų 

tipą; 

 išlaidų sumos taip pat yra apibendrintos pagal tiekėjo tipą, kad būtų galima jas stebėti ir 

lyginti per visas priemones; 

 kiekvienos priemonės prognoziniai duomenys kaupiami atskirose dalyse. 

Visų išlaidų prognozės turėtų būti susietos su konsoliduota ataskaita, apimančia planuotą biudžetą, 

prognozės ir informaciją apie išlaidas. 
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Konsoliduota ataskaita 

Visų priemonių biudžetai, išlaidų prognozės ir duomenys apie patirtas išlaidas turėtų būti sukeliami 

į vieną konsoliduotą (pagrindinę) ataskaitą. 

Konsoliduota ataskaita turėtų būti sudaryta ir pildoma laikantis tokių principų: 

 apibendrinančioje dalyje nurodomas pirminis patvirtintas biudžetas, patikslintas biudžetas, 

prognozė ir faktinės išlaidos iki ataskaitos datos; 

 ataskaita pildoma naudojant kituose dokumentuose kaupiamus duomenis apie patirtas 

išlaidas, patvirtintus biudžetus ir prognozes; 

 viename iš stulpelių turėtų būti nurodomos projekto išlaidos; 

 formos apatinėje dalyje turėtų būti pateikti papildomi paaiškinimai ir pastabos. 

Konsoliduotoje ataskaitoje pateikiamas biudžeto išskaidymas, prognozės, išlaidos pagal tiekėjų 

tipus, per mėnesį patirtos išlaidos pagal konkrečius tiekėjus. Taip pat įvertinamas pokyčių poveikis 

visų priemonių suplanuotiems biudžetams. Šioje ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie 

prognozes, biudžetą ir išlaidas naudojami rengiant mėnesinę ataskaitą VESK. Konsoliduota 

ataskaita taip pat gali būti panaudota teikiant informaciją kitoms suinteresuotoms šalims. 

4.4. Pasiūlymai dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, už Pirmininkavimo 

veiklų Lietuvoje vykdymą atsakingos įstaigos yra perkančiosios organizacijos, todėl prekės ir 

paslaugos turės būti įsigyjamos vykdant viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų vykdymas turės 

reikšmingą įtaką pirmininkavimo ES Tarybai priemonių įgyvendinimo eigai ir kokybei, nes bendra 

suma, už kurią bus įsigyjama prekių ir paslaugų vykdant viešuosius pirkimus, sudaro daugiau nei 30 

proc. viso Pirmininkavimo biudžeto. 29 lentelėje pateikiamas sąrašas prekių ir paslaugų, kurias 

įsigyjant reikės vykdyti viešųjų pirkimų procedūras. Šios išlaidos bus finansuojamos iš 

centralizuotai URM valdomos Lietuvos Pirmininkavimo biudžeto dalies. 
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29 lentelė. Prekės ir paslaugos, įsigyjamos vykdant viešuosius pirkimus 

Pirmininkavimo veiklų vykdymui būtinos prekės ir paslaugos 

Maitinimo paslaugos Baldai 

Apgyvendinimo paslaugos Fotografo paslaugos 

Transporto paslaugos Dovanos 

Vertimo paslaugos Dalomosios medžiagos leidyba 

Apsaugos paslaugos Mokymų paslaugos 

Įranga: Internetinio puslapio sukūrimo paslaugos 

  Kompiuterinė ir periferinė įranga Logotipo ir stiliaus vadovo sukūrimas 

  Apsaugos įranga 

Kultūrinių renginių organizavimo 

paslaugos: 

  Vertimo įranga   Kultūriniai renginiai Lietuvoje 

  Akreditacijų sistemos įranga   Kultūriniai renginiai Briuselyje 

  Logistikos valdymo sistemos įranga Justus Lipsius apipavidalinimas 

Telekomunikacijų paslaugos Išorės konsultacijos 

Viešųjų pirkimų vykdymo trukmė priklauso nuo konkretaus pirkimo vertės (apimties) ir pasirinkto 

pirkimo būdo. Atsižvelgiant į tai, jog didžioji dalis pirkimų turės būti vykdomi supaprastinto atviro 

arba atviro konkurso būdu, jų trukmė nuo pirkimo dokumentų rengimo pradžios iki sutarties 

sudarymo gali svyruoti tarp 3 iki 7 mėnesių. Kiekvieno konkretaus pirkimo dokumentai turėtų būti 

pradėti rengti įvertinant galimą pirkimo vykdymo trukmę ir atsižvelgiant į tai, kada konkrečios 

prekės ar paslaugos bus reikalingos. Dalis viešųjų pirkimų (pvz., logistikos ir akreditacijos 

informacinių sistemų sukūrimo paslaugų, Justus Lipsius apipavidalinimo paslaugų) bus 

nestandartiniai, sulauks didelio tiekėjų susidomėjimo, todėl jų vykdymo trukmė gali būti ilgesnė dėl 

skundų, pretenzijų, dalyvių pasiūlymų tikslinimo ir kitų panašių priežasčių. Siekiant užtikrinti, kad 

visi viešieji pirkimai vyktų sklandžiai, siūlome imtis tokių priemonių: 

 kuo anksčiau parengti viešųjų pirkimų dokumentus bei technines specifikacijas ir pradėti 

viešųjų pirkimų vykdymą; 

 mažinti bendrą viešųjų pirkimų skaičių, grupuojant panašių prekių ar paslaugų pirkimus: 

mažesnis viešųjų pirkimų skaičius leistų sutaupyti žmogiškuosius išteklius; 

 už pirkimų, kurie reikalingi įsigyti bendrąsias Pirmininkavimui reikalingas prekes ir 

paslaugas, vykdymą turėtų būti atsakinga URM; 

 prekių ir paslaugų, reikalingų naujų darbuotojų darbo vietų įrengimui, pirkimus turėtų 

vykdyti institucijos, kuriose įkuriami nauji etatai; 

 prieš vykdant pirkimą, nustatyti didžiausią priimtiną kainą, tokiu būdu valdant išlaidų 

apimtis; 
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 su viešųjų pirkimų konkursus laimėjusiais tiekėjais sudaryti ilgalaikes sutartis, tokiu būdu 

užtikrinant, kad nebūtų viršyta Pirmininkavimo biudžete numatyta suma; 

 dalį pirkimų (ypač įsigyjant standartines prekes ir paslaugas, pvz., biuro įrangą) 

rekomenduojame organizuoti ir vykdyti per centrinę perkančiąją organizaciją: tai leistų 

supaprastinti ir sutrumpinti procedūras; per centrinę perkančiąją organizaciją galėtų būti 

vykdomi ir tie pirkimai, kai prekių ar paslaugų įsigijimas finansuojamas iš kelių šaltinių 

(pvz., ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų). 

Efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas įsigyjant prekes ar paslaugas leistų optimizuoti naudą, 

gaunamą iš biudžeto lėšų panaudojimo. 

4.5. Efektyvaus Pirmininkavimo biudžeto panaudojimo rizikos ir jų valdymas 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai projektas yra kompleksiškas, reikalaujantis didelio skaičiaus 

institucijų bendradarbiavimo, įvairių veiklų vykdymo koordinavimo ir didelio skaičiaus specialistų 

įsitraukimo per gana trumpą laikotarpį. Dėl Projekto masto ir aplinkos, kurioje jis bus vykdomas, 

sudėtingumo, gali pasireikšti įvairūs sklandų Pirmininkavimo biudžeto panaudojimą ribojantys 

rizikos veiksniai. 

Apskritai išvengti rizikų yra neįmanoma, tačiau dėmesys galimai Projekto rizikai būtinas – 

nustačius riziką ir parinkus atitinkamas rizikas mažinančias priemones, galima minimizuoti jų 

neigiamą poveikį Projekto eigai. Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktos pagrindinės sklandaus 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto valdymo rizikos, jų pobūdis bei siūlomos valdymo 

priemonės (atsakomieji veiksmai įvardintoms rizikoms bei galimam jų neigiamam poveikiui viso 

Projekto eigai sumažinti). 

Projekto rizikos nustatymas yra kritiškai svarbi viso Projekto ir tuo pačiu biudžeto valdymo proceso 

dalis. Prieš pradedant su Pirmininkavimu susijusių priemonių įgyvendinimą, rekomenduojame 

parengti Projekto valdymo vadovą, kurio dalimi būtų rizikų valdymo metodika, detalizuoti 

pagrindinius rizikos veiksnius ir naudojant iš anksto sukurtus įrankius sekti kiekvieno iš jų būklę. 

Rizikos veiksnių vertinimas ir veiksmingų sprendimo būdų parinkimas turės reikšmingos įtakos 

Pirmininkavimo tikslų ir uždavinių pasiekimui. 
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30 lentelė. Pagrindinės Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai biudžeto valdymo rizikos ir jų valdymo priemonės. 

Rizika Rizikos veiksniai Valdymo priemonės 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo rizika 

 Konstruktyvaus institucijų 

bendradarbiavimo trūkumas, 

priešinimasis priemonių vykdymui 

laikantis projektinio valdymo principų. 

 Neefektyvus institucijų veiksmų 

koordinavimas siekiant bendrų 

Pirmininkavimo tikslų. 

 Formalus institucijų 

bendradarbiavimas su PVB / Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriumi (stebėsenos ataskaitų 

pateikimo vėlavimas, netikslus 

pildymas ir pan.). 

 Pirmininkavimo projekto vykdymo reglamento, kuriuo 

PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriui 

būtų suteikti įgaliojimai koordinuoti, stebėti ir kontroliuoti 

visų priemonių įgyvendinimą, o atsakingos institucijos 

būtų įpareigotos bendradarbiauti ir teikti aktualius 

duomenis, parengimas ir patvirtinimas. 

 Projekto valdymo vadovo, apimančio apimčių, 

tvarkaraščio, finansų, kokybės, pirkimų, renginių 

planavimo, organizavimo ir vykdymo, pokyčių ir kitų 

sričių valdymo metodikas, parengimas, suderinimas su 

visomis už priemonių vykdymą atsakingomis 

institucijomis ir aktyvus taikymas. 

 Papildomų išorės ekspertų įtraukimas. 

Nevienodos renginių kokybės 

rizika 

 Skirtingų institucijų atsakomybės 

srityse esančių renginių kokybės 

skirtumai. 

 Renginių planavime ir organizavime 

dalyvaujančių ekspertų ir/ar jų 

 Projekto valdymo vadovo parengimas ir taikymas. 

 PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus aktyvus dalyvavimas renginių 

organizavimo ir koordinavimo veikose, bendradarbiaujant 

su už renginį atsakingą institucija. 
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Rizika Rizikos veiksniai Valdymo priemonės 

kompetencijos trūkumas.  Renginių organizavimo paslaugų pirkimas. 

Su Pirmininkavimu susijusių 

veiklų apimčių padidėjimo rizika 

 Susitikimų / renginių skaičiaus 

augimas. 

 Susitikimų / renginių dalyvių skaičiaus 

augimas. 

 Kitų priemonių įgyvendinimo apimčių 

padidėjimas. 

 Projekto valdymo vadovo parengimas, suderinimas su 

visomis Pirmininkavimo priemonių vykdyme 

dalyvaujančiomis institucijomis ir aktyvus taikymas. 

 Aktyvi PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus veikla, įvertinant galimą pokyčių poveikį 

ir siūlant sprendimus. 

Kainų augimo rizika  Pirmininkavimo veiklų vykdymui 

reikalingų prekių, paslaugų ir darbų 

kainų padidėjimas. 

 Išankstinis viešųjų pirkimų vykdymas ir preliminarių 

sutarčių su tiekėjais sudarymas. 

 Galimos infliacijos įvertinimas ir rezervo Pirmininkavimo 

biudžete numatymas. 

Darbo užmokesčio augimo rizika  Greitesnis nei viešajame sektoriuje 

darbo užmokesčio privačiame 

sektoriuje augimas. 

 Darbo viešajame sektoriuje 

patrauklumo sumažėjimas. 

 Galimo vidutinio atlyginimo augimo įvertinimas ir rezervo 

Pirmininkavimo biudžete numatymas. 

 Darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimas. 

Vėlavimo rizika  Ilgesnis, nei planuota, viešųjų pirkimų 

vykdymo laikotarpis. 

 Projekto valdymo vadovo parengimas, suderinimas su 

visomis Pirmininkavimo priemonių vykdyme 
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Rizika Rizikos veiksniai Valdymo priemonės 

 Parengiamųjų ir horizontalių 

priemonių įgyvendinimo vėlavimas 

dėl žmogiškųjų išteklių ir/ar jų 

kompetencijos trūkumo. 

dalyvaujančiomis institucijomis ir aktyvus taikymas. 

 Aktyvus PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus dalyvavimas koordinuojant ir 

kontroliuojant priemonių įgyvendinimą. 

 Viešųjų pirkimų vykdymas per centrinę perkančiąją 

organizaciją. 

Geopolitinių įvykių rizika  Sumažėjęs susitikimų / renginių 

lankomumas dėl dėmesio kitiems 

įvykiams padidėjimo. 

 Priverstiniai Lietuvos Pirmininkavimo 

programos pasikeitimai ir 

Pirmininkavimo veiklų pokyčiai, 

atsirandantys dėl neplanuotų didelio 

masto geopolitinių įvykių. 

 Projekto valdymo vadovo parengimas ir suderinimas su 

visomis Pirmininkavimo priemonių įgyvendinime 

dalyvaujančiomis įstaigomis. 

 Aktyvi PVB / Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus veikla vertinant galimą priverstinių 

pasikeitimų poveikį Pirmininkavimo biudžetui ir siūlant 

sprendimus. 
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1 priedas. Duomenų apie Švedijoje vykusius susitikimus analizės suvestinė
34

 

Susitikimas Vieta Data 
Dalyvių 

sk. 

Savaitės 

dienos 

Biudžetas, 

mln. Eur. 

Išlaidos 

žmogui, 

tūkst. Eur. 

Susitikimas „E – vyriausybė“ Malmė 2009 m. Lapkričio 18-20 d. 1200 3;4;5 2,10 1,75 

Europos plėtros dienos 

(European Development Days) Stokholmas 2009 m. Spalio 22-24 d. 7000 4;5;6 1,47 0,21 

Neformalus finansų ministrų susitikimas Geteborgas 2009 m. Spalio 1-2 d. 298 4;5 1,09 3,67 

Neformalus energetikos ministrų 

susitikimas Ore 2009 m. Liepos 23-24 d. 174 4;5 0,80 4,61 

Neformalus EPSCO Tarybos susitikimas 

(dviejų dalių) Jonšopingas 2009 m. Liepos 6-9 d. 700 4;5 1,42 2,03 

Neformalus užsienio reikalų ministrų 

susitikimas (Gymnich) Stokholmas 2009 m. Rugsėjo 4-5 d. 250 5;6 1,34 5,36 

Neformalus žemės ūkio ir žvejybos 

ministrų susitikimas Vakšė 2009 m. Rugsėjo 13-15 d. 231 7;1;2 0,88 3,79 

Neformalus ministrų susitikimas Ore 2009 m. Liepos 23-25 d. 166 4;5;6 0,73 4,39 

ES šalių teisingumo ir vidaus reikalų 

ministrų susitikimas Stokholmas 2009 m. Liepos 15-17 d. 350 3;4;5 1,45 4,14 

Neformalus švietimo ministrų susitikimas Geteborgas 2009 m. Rugsėjo 23-24 d. 106 3;4 0,85 8,00 

Neformalus krašto apsaugos ministrų 

susitikimas Geteborgas 2009 m. Rugsėjo 28-29 d. 309 1;2 0,98 3,16 

Neformalus šalių Konkurencijos Tarybos 

atstovų susitikimas (KKR) Umeo 2009 m. Spalio 14-16 d. 331 3;4;5 1,19 3,61 

 

                                                           
34

 Duomenys iš „Susitikimai Švedijoje“ ataskaitų. 
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2 priedas. Renginių poveikio eksporto ir TUI skatinimui informacija 

Ministerija Renginys 

Renginio 

biudžetas, 

tūkst., Lt. 

Poveikio 

koeficientas 

be priemonių 

Poveikio 

koeficientas, 

taikant priemones 

Poveikio biudžetas 

be priemonių, 

tūkst., Lt. 

Poveikio biudžetas, 

taikant priemones, 

tūkst., Lt. 

LR Susisiekimo 

ministerija 

Neformali taryba transporto klausimais 

654,93   0,5 

 

327,46 

LR Susisiekimo 

ministerija 

Tarptautinė aukšto lygio konferencija 

"Informavimo ir komunikacijos 

technologijos" (ICT) 2920,60 0,5 1 1460,30 2920,60 

LR Sveikatos 

apsaugos ministerija 

Tarptautinė aukšto lygio konferencija 

Visuomenės sveikatos klausimais 355,05   0,5 

 

177,53 

LR Švietimo ir 

mokslo ministerija 

Konferencija mokslo ir inovacijų 

klausimais 304,24   0,5 

 

152,13 

LR Švietimo ir 

mokslo ministerija 

Konferencija švietimo klausimais 

334,59   0,5 

 

167,29 

LR Energetikos 

ministerija 

Tarptautinė aukšto lygio konferencija 

177,71   0,5 

 

88,857 

LR Ūkio ministerija Tarptautinė aukšto lygio konferencija 

turizmo klausimais 272,30 0,5 1 136,15 272,31 

LR Ūkio ministerija Tarptautinė aukšto lygio konferencija 

"Business Europe prezidentų tarybos 

susitikimas (COPRES)" 305,29 0,5 1 152,64 305,29 

LR Užsienio reikalų 

ministerija 

Tarptautinė aukšto lygio konferencija, 

Neformalus ES narių ir Rytų 

partnerystės šalių užsienio reikalų 

ministrų susitikimas  872,44 0,5 1 436,22 872,44 

LR Užsienio reikalų 

ministerija 

Konferencija patekimo į rinkas 

strateginio įgyvendinimo klausimais 112,56 0,5 1 56,28 112,56 

Viso         2241,59 5396,44 
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3 priedas. Į ūkio šaką nukreiptų TUI paskirstytas ekonominės veiklos rūšims 
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Žemės ūkis, medžioklė, 

miškininkystė ir 

žuvininkystė 

                          

Kasyba ir karjerų 

eksploatavimas 
  

           
  

Apdirbamoji gamyba 

(mašinos ir įranga) 
0,38 0,40 0,35 0,40 0,37 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,20 0,27 

Elektros, dujų ir vandens 

tiekimas 
0,05 0,05 0,12 0,05 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 0,15 0,06 

Statyba 0,15 0,10 0,10 0,23 0,13 0,30 0,40 0,30 0,15 0,25 0,20 0,20 0,21 

Didmeninė ir mažmeninė 

prekyba; variklinių 

transporto priemonių ir 

motociklų remontas, 

asmeninių ir namų ūkio 

reikmenų taisymas 

0,30 0,35 0,35 0,17 0,30 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,16 

Viešbučiai ir restoranai 0,02 0,02 0,02 0,05 
  

0,02 
    

0,15 0,02 

Transportas; sandėliavimas; 

paštas 
0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,10 

 
0,10 0,10 0,10 0,03 0,10 0,06 

Investavimo šakos 

Ekonominės veiklos 

rūšys, į kurias 

nukreipiamos lėšos 
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Finansinis tarpininkavimas   
     

0,05 
     

0,04 

Nekilnojamasis turtas, 

nuoma ir kita verslo veikla 
0,02 

  
0,03 0,02 0,10 0,10 0,15 0,25 0,20 0,25 0,10 0,08 

Švietimas, sveikatos 

priežiūra ir socialinis darbas 
0,03 

    
0,06 0,05 

 
0,10 

 
0,20 

 
0,05 

Poilsio organizavimo, 

kultūrinė ir sportinė veikla 
  

           
  

Kita 0,02 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,04 

  

Investavimo šakos 

Ekonominės veiklos 

rūšys, į kurias 

nukreipiamos lėšos 
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4 priedas. Pirmosios Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos sąmata 

Nr. Išlaidų grupės Išlaidos 

2012 m., 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2013 m., 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2014 m., 

tūkst., Lt 

1. Logistika       

1.1. Maitinimas   14401,93   

1.2. Apgyvendinimas   5690,11   

1.3. Kelionės išlaidos   7183,07   

1.4. Transportas   4008,67   

1.5. Vertimas       

1..5.1.   Vertimo paslaugos   5906,38   

1.5.2.   Vertimo įranga   6174,24   

1.6. Patalpų išlaidos       

1.6.1.   Patalpų nuoma   6354,46   

1.6.2.   Patalpų pritaikymas 172,10 70,78   

1.6.3.   Baldai 373,93 472,79   

1.6.4.   Komunalinės išlaidos 22,20 5,05   

1.7. Kultūriniai renginiai Lietuvoje 444,00 2036,20   

1.8. Apsauga   

 

  

1.8.1.   Apsaugos paslaugos 1000,00 2726,80   

1.8.2.   Apsaugos įranga 798,00     

1.9. Įranga       

1.9.1.   Kompiuterinė ir periferinė įranga 

 

 8363,90   

1.9.2.   Akreditacijų sistema       

1.9.2.1.     Akreditacijų sistema įranga   2200,00   

1.9.2.2.     Akreditacinės kortelės 177,60 237,62   

1.9.3.   Logistikos valdymo sistema   500,00   

1.10. Telekomunikacijų paslaugos 2793,91 1102,77   

1.11. Technikos priežiūra ir techninis aptarnavimas 3023,60 151,66   

1.12. Informacijos skaida 44,40 298,70   

1.13. Sveikatos priežiūra       

1.13.1.   Greitosios pagalbos paslaugos   215,64   

1.13.2.   Lovų rezervacijos ligoninėse išlaidos 100,00     

1.14. Kitos išlaidos       

1.14.1.   Administracinės išlaidos   1022,20   

1.14.2.   Fotografo paslaugos   124,35   

1.14.3.   Dovanos 2000,00 6741,94   

1.14.4.   Dalomosios medžiagos leidyba   579,47   

1.14.5.   Renginių transliavimas 60,00 2976,31   

1.15. Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos        

1.15.1.   Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos 

Lietuvoje       

1.15.2.   Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos 

užsienyje 5205,50 8350,00 3350,00 

1.16. ES pozicijų rengimas, derinimas ir pristatymas 

Jungtinių Tautų renginių metu   30000,00   
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Nr. Išlaidų grupės Išlaidos 

2012 m., 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2013 m., 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2014 m., 

tūkst., Lt 

2. Personalas       

2.1. Mokymai 4370,00 4244,00   

2.2. Darbo užmokestis       

2.2.1.   Lietuvoje dirbančio personalo darbo užmokestis 4540,35 6423,64 373,18 

2.2.2.   Užsienyje dirbančio personalo darbo užmokestis 17525,10 33948,69 17270,80 

2.3. Papildomos išlaidos susijusios su darbo 

užmokesčiu       

2.3.1.   Darbuotojų skatinimo priemonių vertė     4598,00 

2.3.2.   Mokėjimai darbuotojams už viršvalandinį darbą ir 

darbą švenčių bei poilsio dienomis (išmokos 

dirbantiems Lietuvoje)     3924,90 

2.4. Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu       

2.4.1.    Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu į 

Lietuvą 44,61     

2.4.2.    Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu į 

užsienį 4626,08 12011,45 422,33 

3. Komunikacija       

3.1. Internetinis puslapis 300,00 400,00 28,00 

3.2. Logotipo ir stiliaus vadovo sukūrimas 40,00     

3.4. Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas       

3.4.1.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvoje   150,00   

3.4.2.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvos 

nacionalinėje atstovybėje   300,00   

3.4.3.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvos 

diplomatinėse atstovybėse   6881,00   

3.5. Kultūriniai renginiai Briuselyje   415,00   

3.6. Justus Lipsius apipavidalinimas   400,00   

4. Kita       

4.1. Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos       

4.1.1.   Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos Lietuvoje 860,00 1176,00   

4.1.2.   Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos užsienyje   2673,49   

4.2. Lėšos išorės konsultacinėms paslaugoms įsigyti       

Viso grupėse 56885,27 178554,44 29967,20 

Viso 265406,90 
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5 priedas. Antrosios Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto alternatyvos sąmata 

Nr. Išlaidų grupės Išlaidos 

2012 

metais, 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2013 

metais, 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2014 

metais, 

tūkst., Lt 

1. Logistika       

1.1. Maitinimas   15740,07   

1.2. Apgyvendinimas   6218,80   

1.3. Kelionės išlaidos   7850,48   

1.4. Transportas   4381,13   

1.5. Vertimas   13203,08   

1..5.1.   Vertimo paslaugos       

1.5.2.   Vertimo įranga       

1.6. Patalpų išlaidos       

1.6.1.   Patalpų nuoma   6944,88   

1.6.2.   Patalpų pritaikymas 182,08 77,36   

1.6.3.   Baldai 395,62 516,72   

1.6.4.   Komunalinės išlaidos 23,49 5,52   

1.7. Kultūriniai renginiai Lietuvoje 469,75 2225,39   

1.8. Apsauga   

 

  

1.8.1.   Apsaugos paslaugos 1058,00 2980,16   

1.8.2.   Apsaugos įranga 844,28     

1.9. Įranga       

1.9.1.   Kompiuterinė ir periferinė įranga   8849,00   

1.9.2.   Akreditacijų sistema       

1.9.2.1.     Akreditacijų sistema įranga 187,90 2448,56   

1.9.2.2.     Akreditacinės kortelės   215,55   

1.9.3.   Logistikos valdymo sistema   546,46   

1.10. Telekomunikacijų paslaugos 2955,96 1205,24   

1.11. Technikos priežiūra ir techninis aptarnavimas 3198,97 165,75   

1.12. Informacijos skaida 46,98 326,45   

1.13. Sveikatos priežiūra       

1.13.1.   Greitosios pagalbos paslaugos   235,68   

1.13.2.   Lovų rezervacijos ligoninėse išlaidos 105,80     

1.14. Kitos išlaidos       

1.14.1.   Administracinės išlaidos   1117,18   

1.14.2.   Fotografo paslaugos   135,91   

1.14.3.   Dovanos 2116,00 7368,37   

1.14.4.   Dalomosios medžiagos leidyba 0,00 633,31   

1.14.5.   Renginių transliavimas 63,48 3252,85   

1.15. Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos        

1.15.1.   Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos 

Lietuvoje       

1.15.2.   Darbo vietų įrengimo ir išlaikymo išlaidos 

užsienyje 5205,50 8350,00 3350,00 

1.16. ES pozicijų rengimas, derinimas ir pristatymas 

Jungtinių Tautų renginių metu   30000,00   
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Nr. Išlaidų grupės Išlaidos 

2012 

metais, 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2013 

metais, 

tūkst., Lt 

Išlaidos 

2014 

metais, 

tūkst., Lt 

2. Personalas       

2.1. Mokymai 4623,46 4638,33   

2.2. Darbo užmokestis       

2.2.1.   Lietuvoje dirbančio personalo darbo užmokestis 4690,18 7120,94 437,27 

2.2.2.   Užsienyje dirbančio personalo darbo užmokestis 15199,76 30956,69 15598,80 

2.3. Papildomos išlaidos susijusios su darbo 

užmokesčiu 

      

2.3.1.   Darbuotojų skatinimo priemonių vertė     4598,00 

2.3.2.   Mokėjimai darbuotojams už viršvalandinį darbą 

ir darbą švenčių bei poilsio dienomis (išmokos 

dirbantiems Lietuvoje) 

    3924,90 

2.4. Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu       

2.4.1.    Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu į 

Lietuvą 

47,20     

2.4.2.    Mokėjimai susiję su darbuotojų komandiravimu į 

užsienį 

4626,10 12011,45 422,33 

3. Komunikacija       

3.1. Internetinis puslapis 519,29 715,23 51,57 

3.2. Logotipo ir stiliaus vadovo sukūrimas 42,32     

3.4. Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas       

3.4.1.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvoje   163,94   

3.4.2.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvos 

nacionalinėje atstovybėje   300,00   

3.4.3.   Lietuvos Pirmininkavimo pristatymas Lietuvos 

diplomatinėse atstovybėse   6881,00   

3.5. Kultūriniai renginiai Briuselyje   415,00   

3.6. Justus Lipsius apipavidalinimas   800,00   

4. Kita       

4.1. Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos       

4.1.1.   Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos Lietuvoje 909,88 1285,27   

4.1.2.   Konferencijų, tyrimų, seminarų ir kitų ne 

Pirmininkavimo susitikimų išlaidos užsienyje   2673,49   

4.2. Lėšos išorės konsultacinėms paslaugoms įsigyti 800,00 2530,04 200,00 

5. Rezervas       

5.1. Biudžeto rezervo lėšos 5688,53 17855,44 2996,72 

Viso grupėse 54000,49 213340,72 31579,57 

Viso  298920,79 
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6 priedas. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai valdymo organizacinė struktūra 

 

Projekto

valdymo

biuras 

Priemonė Nr.1

Priemonė Nr.2

Priemonė Nr.8

Priemonė Nr.3

Projekto priežiūros komitetas 

(VESK)

Nuolatinė atstovybė

Priemonė 

Nr.7
Priemonė 

Nr.13

Priemonė 

Nr.14   Projektas
Priemonė 

Nr.15
Priemonė 

Nr.18

ES Tarybos Generalinis 

sekretoriatas

Priemonė 

Nr.5

Priemonė 

Nr.6

Projekto valdymo komitetas 

(Koordinatorių tinklas)
PESTD

Institucijos

Institucija 

Nr.1 (URM)

Institucija 

Nr.2 (SM)

Institucija 

Nr.n

Institucija 

Nr.3

Priemonė Nr.9

Priemonė Nr.10

Priemonė Nr.11

Priemonė Nr.12

Priemonė Nr.16

Priemonė Nr.17

Priemonė 

Nr.19

Priemonė Nr.4

Projektas: Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

Priemonės:

1. Pirmininkavimo funkcijas vykdančių asmenų kvalifikacijos 

tobulinimas

2. Motyvavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

3. Sąlygų Pirmininkavimo veiklų vykdymui sudarymas

4. Pasirengimas pirmininkauti ES Tarybai ir dalyvauti 

tarptautinių organizacijų veikloje.

5. Pirmininkavimo ES Tarybai programų parengimas

6. Dalyvavimas ES Tarybos struktūrų veikloje

7. Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje

8. Pasirengimas Pirmininkavimo renginių Lietuvoje vykdymui

9. Elektroninės logistikos valdymo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas

10. Akreditacijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas (apima ir 

tapatybės nustatymo kortelių pagaminimą)

11. Pirmininkavimo renginių Lietuvoje vykdymui reikalingos 

susisiekimo infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas

12. Susitikimams reikalingų patalpų infrastruktūros pritaikymas 

(LITEXPO, Valdovų rūmai, Dailės galerija)

13. Aukšto politinio lygmens pirmininkavimo susitikimų 

vykdymas

14. Parlamentinių pirmininkavimo renginių vykdymas

15. Žemesnio lygmens pirmininkavimo susitikimų vykdymas

16. Pasirengimas Pirmininkavimo komunikacijos veiklų 

vykdymui

17. Internetinių puslapių (pasiruošimo Pirmininkauti ir 

Pirmininkavimo) sukūrimas ir administravimas

18. Logotipo ir jo vizualizacijos paketo sukūrimas ir 

įgyvendinimas

19. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai ir Lietuvos pristatymas
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7 priedas. Projekto valdymo vadovo turinys 

1. ĮVADAS 

1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS 

2. PROGRAMOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

2.1 PROGRAMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

2.2 PROGRAMOS VALDYMO BIURO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, FUNKCIJOS 

IR ATSAKOMYBĖS 

2.3 PROGRAMOS DALYVIŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS 

3. PROGRAMOS VALDYMO IR VYKDYMO PRINCIPAI 

3.1 TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

3.2 INTEGRACIJOS VALDYMAS 

3.3 APIMTIES VALDYMAS 

3.4 TVARKARAŠČIO VALDYMAS 

3.5 KOKYBĖS VALDYMAS 

3.6 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

3.7 KOMUNIKACIJOS VALDYMAS 

3.8 RIZIKOS VALDYMAS 

3.9 PIRKIMŲ VALDYMAS 

3.10 FINANSŲ VALDYMAS 

3.11 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ VALDYMAS 

3.12 PROJEKTO PAŽANGOS STEBĖSENA 

3.12.1 PPK posėdžiai 

3.12.2 PVK susitikimai 

3.12.3 Darbų ir rezultatų grafiko kontrolė 

4. PRIEDAI 

1 PRIEDAS. PROGRAMOS VALDYMO METODIKA: PROJEKTO DALIŲ SĄSAJŲ 

UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

2 PRIEDAS. PROGRAMOS VALDYMO REGLAMENTAS 
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8 priedas. Lietuvoje planuojamų vykdyti renginių sąrašas 

Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Aplinkos 

ministerija 

1. Aplinkos kl. 1. Miškų kl. / Jūrų 

(arba Baltijos jūros) 

vandenų geros 

būklės vertinimas 

įgyvendi-nant Jūrų 

strategijos direktyvą 

1. Urbanistinis forumas arba 

konferencija dėl tausojančio 

vartojimo ir gamybos 

J.1 1. Aplinkos apsaugos atašė susitikimas   

  J.1 2.Vandens ir jūrų direktorių susitikimas 

J.2 

F.16 

3. Neformalus klimato kaitos seminaras 

4. Miškų direktorių susitikimas 

Viso 1 1 1 4 7 

Finansų 

ministerija 

1. Ekonomikos ir 

finansų taryba 

(ECOFIN) 

  1. ES struktūrinės paramos 

vertinimo kl. 

B.05  1. Neformalus Europos Tarybos Struktūrinių 

priemonių DG posėdis  

  

D.07  2. Biudžeto komiteto posėdis 

2. Neformalus 

ministrų, 

atsakingų už 

Sanglaudos 

politiką, 

susitikimas  

197 3. Išvažiuojamasis EK fondų koordinavimo 

komiteto posėdis 
  

G.08 

(a) 

4. Muitų sąjungos DG Muitų teisės aktų ir 

politikos pogrupio posėdis 
  

  5. Europos audito priežiūros institucijų grupės 

posėdis 
  

  6. Europos socialinio fondo techninės DG ir 

ESF komiteto susit. 
  

Viso 2 0  1 6 9 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Krašto 

apsaugos 

ministerija 

1. Gynybos kl. 1. Gynybos politikos 

direktorių 

susitikimas - prieš 

ministrų tarybą 

1. ESBG kl. A.09 1. ES Karinio komiteto išvažiuojamasis pos.   

  2. ES ir NATO gynybos 

politikos kl. 

  2. ES karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų 

bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo 

mechanizmo (angl. ATHENA)  specialiojo 

komiteto išvažiuojamasis posėdis  

       3. Satelitu centro Tarybos way day   

Viso 1 1 2 3 7 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

1.  EPSCO kl. 1. Skurdo ir 

socialinės atskirties 

kl. 

1. Pensijų/demografijos kl. 13 1.Aukšto lygio lyčių lygybės DG 

2. ES valstybinių užimtumo tarnybų 

Generalinių direktorių, susitikimas 

  

  2. Lygių galimybių 

(Equality summit)kl. 

2. EMCO kl. 

3. Jaunimo susitikimas 

9. 

A.7 

3. Neformalus Socialinės apsaugos komitetas 

4. Neformalus Užimtumo komitetas 

  3. Lyčių lygybių kl 4. “World Homeless Day” 

tematika 

A.3 

46. 

5. Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) 

susitikimas 

  3. Lyčių lygybių kl 5. Konferencija ESF tema 52 6. Vyriausiųjų darbo inspektorių komitetas   

  4. Pagal politinę 

darbotvarkę kl.  

6. „Globalizacijos fondo 

ateitis" tematikadalyvių 

  7. Abipusio informavimo apie socialinę 

apsaugos sistemą (MISSOC) atstovų susit. 

  

    7. Konferencija kartu su 

L'Europe de l'Enfance 

susitikimu 

  8. Nuolatinės tarpvyriausybinės grupės 

L'Europe de l'Enfance susit. 

  

    8. Sveikatos ir saugos darbe 

tema 

  9. Jaunimo politikos generalinių direktorių 

susitikimas 

  

    9. Užimtumo tema   10. Generalinių direktorių, atsakingų už darbo 

santykius, susitikimas  

  

Viso 1 4 9 10 24 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Susisiekimo 

ministerija 

1. Transporto ir 

telekomunikac.kl. 

1. Information and 

communication 

technologies 2013 

(ICT 2013) 

1. Marco Polo info dienos  / 

Transeuropinio transporto 

tinklo susitikimas 

  1. Transporto atašių susitikimas    

2.Telekomunikaci

jų kl.  

  2. Telekomunikacijų atašių susitikimas 

Viso 2 1 1 2 6 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

1. Sveikatos 

priežiūros kl. 

1. Visuomenės 

sveikatos kl. 

    1.Nacionalinių vaistų agentūrų vadovų 

pasitarimai  

  

        2. Sveikatos priežiūros atašė  posėdis 

Viso 1 1   2 4 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

1. Švietimo/ 

mokslo kl. 

1. Launch 

Conference  

1. Mokslo ir inovacijų kl. 

2. Švietimo kl. 

3-7. Pagal politinę 

darbotavrkę švietimo srityje 

K1 1. Švietimo komitetas 

2. Už Aukštąjį mokslą atsakingų dpt. direktorių 

susitikimas 

3. Už bendrąjį lavinimą atsakingų dpt. 

direktorių susitikimas 

  

    8-12. Pagal politinę 

darbotavrkę mokslo srityje 

G13+

G.14 

4. Bendras Mokslinių tyrimų DG (G.13) ir 

Mokslinių tyrimų ir branduolinių klausimų 

jungtinės DG (G.14) susitikimas  

      G.15 5. Europos mokslinių tyrimų erdvės komitetas 

ERAC(ankstenis pavadinimas - Mokslinių ir 

techninių tyrimų komitetas (CREST)  

        6.  Bolonijos grupės (BFUG) posėdis    

        7. Už profesinį rengimą atsakingų dpt. 

Direktorių susitikimas 

  

        8. Aukšto lygio grupės (High Level Group on 

Education) susitikimas 

Viso 1 1 12 8 22 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Energetikos 

ministerija 

1. Energetikos kl. 1. Pagal politinę 

darbotvarkę 

    1. Išvažiuojamasis atašė posėdis   

Viso 1 1   1 3 

Ūkio 

ministerija 

1. Konkurencin-

gumo kl. 

1. Turizmo kl. 1. Europos konkurencijos 

diena 

G.01 1. Konkurencingumo ir augimo DG   

  2. BusinessEurope 

Prezidentų Tarybos 

susitikimas 

(COPRES)  

(organizuoja LPK) 

2. ES vidaus rinka jaunimui C.29 2. Eksporto kreditų DG 

  3. Europos bendrovių ir 

valdymo kl. 

  3. Geresnio reglamentavimo direktorių 

susitikimas 

  

  4. Europos verslininkystės 

savaitė 

    

    5. ES Ekonominių ir 

socialinių reikalų komiteto 

išvažiuojamasis posėdis 

    

Viso 1 2 5 3 11 

Žemės ūkio 

ministerija 

1.Žemės ūkio kl. 1. XXVII 

EUROAGRI žemės 

ūkio mokslo metinė 

konferencija 

  A.8 1. ES Specialiojo ŽŪ komiteto posėdis   

  F.20 2. ES Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos 

pareigūnų DG posėdis 

3. Augalininkystės tarnybų direktorių 

susitikimas 

2. Tarptautinės 

kaimo politikos kl.  

    4. Nacionalinės mokėjimų agentūrų direktorių 

susitikimas 

  

    5. Neformalus Žuvininkystės tarnybų direktorių 

susitikimas 

  

      6. Neformalus Kaimo plėtros direktorių 

susitikimas  

Viso 1 2   6 9 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Kultūros 

ministerija 

1. Kultūros kl.   1. Kultūros ir audiovizualinės 

politikos kl. 

K.03 1. Kultūros komitetas 

2. Užsienio kultūros politikos kl. 
  

Viso 1   1 2 4 

Teisingumo 

ministerija 

1. Taryba kartu su 

VRM 

  1. Vartotojų politikos 

strategijos prioritetinių 

krypčių konf. 

E.25 1. Policijos ir teisminio bendradarbiavimo 

baudžiamosiose bylose koordinavimo komiteto  

(CATS) susitikimas (sekretorių lygmuo, kartu 

su VRM) 

  

    2. Intelekt. nuosavybės kl.     

    3. E-teisingumo kl.     

    4. Vyriausybių atstovų 

Teisingumo teisme susit. 

    

    5. Savitarpio pripažinimo 

principų įgyvendinimo kl. 

    

    6. Civilinės teisės kl.     

    7. Metinis Europos teisminio 

tinklo civilinėse bylose  

    

    8. Europos teisminio tinklo 

baudžiamosiose bylose 

plenarinis posėdis ir 

seminaras 

    

    9. Metinis Europos teisminio 

tinklo civilinėse bylose 

susitikimas 

    

    10. Piliečių ir verslo subjektų 

teisių apsaugos kl. 

    

Viso 1   10 1 12 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

1. TVR taryba 

kartu su TM 

2. Kultūros, 

sporto ir jaunimo 

ministrų taryba - 

tradicinis 

formatas ir 

delegacijų sudėtis 

1. Ministrų, 

atsakingų už 

e.valdžią, konf. 

2. Teisingumo ir 

vidaus reikalų 

susitikimas su Rusija 

1. Europos nusikalstamumo 

prevencijos tinklo (EUCPN) 

formate organizuojama 

gerosios praktikos 

konferencija ir apdovanojimų 

renginys 

2. ES regionų komiteto 

išvažiuojamasis posėdis 

  1-2. EUCPN tarybos posėdžiai(1-2 k.) 

3-4. EUPAN inovacijų teikiant viešąsias 

paslaugas DG kartu su žmogiškųjų išteklių ir 

E.valdžios DG (2 k.) 

5. EUPAN Gen. Dir. 61-asis posė. 

6. ES sporto generalinių direktorių  susit. 

7. EUPAN Generalinių direktorių Troika 

8-9. EUPAN Sekretoriato Troika (2 k.) 

  

Viso 2 2 2 9 15 

 Užsienio 

reikalų 

ministerija 

1.Užsienio reikalų 

taryba 

1. Neformalus ES 

narių ir  Rytų 

Partnerystės šalių 

užsienio reikalų 

ministrų susitikimas 

(27+6).  

2.European 

Development Days 

1. EDP I modulis kartu su ES 

mokymo direktoriais 

neformalus  

  1. Neformalus įprastinės ginkluotės eksporto 

DG  

  

  2. Bendrųjų 

reikalų taryba 

2. Žmogaus teisių kl.   2. Rytų Partnerystės iniciatyvos finansavimo 

ypatumai. „Išmoktos pamokos“ susit. 

  

  3. Neformali 

Europos Vadovų 

taryba 

3. Susitikimas dėl ES plėtros 

kl 

4. Ekonominio saugumo 

politikos kl.. 

  3. Vieninga ES politika Rusijos atžvilgiu 

4. Neformalus protokolo vadovų susit 

  

    3. Europos 

Komisijos vizitas į 

Lietuvą 

5. Patekimo į rinkas 

strategijos įgyvendinimo kl. 

  5. URM vyresniųjų pareigūnų, atsakingų už 

kultūrą, susitikimas 
  

    4. Europos 

Parlamento frakcijų 

vadovų vizitas į 

Lietuvą 

6. Europos saugumo ir 

gynybos koledžo High Level 

Course modulis  

  6. Neformalus Užsienio reikalų kanclerių 

susitikimas 
  

    7. Baltijos jūros regiono 

strategijos metinis forumas  

C.15 

(2) 

7. COAFR neformalus direktorių susit. 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Užsienio 

reikalų 

 5. COREPER 

II/Antici vizitas į 

 A.01 

(a1) 

8. Prekybos politikos komiteto narių pogrupis  

ministerija   Lietuvą  A.04 

(d1) 

9. Ekspertų (paslaugų) pogrupis   

  6. COREPER 

I/Mertens vizitas į 

Lietuvą 

  

 A.04 

(c) 

10. Ekspertų (plieno, tekstilės ir kt. pramonės 

sektorių  ) pogrupis 

     11. Žaliosios diplomatijos tinklas (Green 

Diplomacy Network) 

     A.5 12. Politinis ir saugumo komitetas   

     B.1 13. Bendrųjų reikalų darbo grupė   

       B.19 14. COELA DG (pagal poreikį dėl ES plėtros)   

       C.1 15. Patarėjų užsienio santykių klausimais DG   

       C.27 16. Prekybos klausimų DG   

        C.6 17. Žmogaus teisių darbo grupė (Working 

Party on Human Rights COHOM) 

  

        C.25 18. Politinė ir karinė darbo grupė   

        A.10 19. Krizių valdymo civilinių aspektų komitetas   

          20. Politikos reikalų direktorių susitikimas   

          21. ES direktorių susitikimas   

          22. Nicolaidis   

          23. CODEV DG   

          24. Saugumo politikos direktoriu susitikimas  

          25. COEST DG 

Viso 3 6 7 25 41 

Viso 

ministerijos 

19 22 51 82 174 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

LR Seimas     1. COSAC pirmininkų 

susitikimas 

      

2. COSAC plenarinis posėdis 

3. COFACC 

4-9. Specializuotų komitetų 

pirmininkų susitikimai 

10. Generalinių sekretorių 

susit.  

11. Parlamentų pirmininkų 

konf. 

12. Parlamento darbotvarkės 

konf. 

Viso     12   12 

Policijos 

departamen

tas prie 

VRM 

        1. Europolo valdybos susitikimas   

2-3. CEPOL valdybos susitikimai (2-3 k.)  

4. SIRENE vadovų neformalus susit. 

5. CEPOL pirmininkavimo perdavimas 

6. CEPOL strateginis komitetas 

7. CEPOL biudžeto ir administracijos komiteto 

8.Genval (Bendrųjų reikalų, įskaitant 

vertinimus) darbo grupė atstovų susitikimas 

9. Teisėsaugos darbo grupės atstovų 

susitikimas 

10. SIS/SIRENE atstovų susitikimas 

 Viso       10 10 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Priešgaisrin

ės apsaugos 

ir gelbėjimo 

departamen

tas prie 

VRM  

    1. Pirmininkaujančios šalies 

konferencija/seminaras 

civilinės saugos srityje 

133 1.Direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su 

pavojingomis medžiagomis, pavojaus kontrolės 

įgyvendinimo nuolatinis komit. 

  

  2. Civilinės saugos gen. direktorių susit 

 Viso      1 2 3 

Valstybės 

sienos 

apsaugos 

tarnybos 

prie VRM 

        1.FRONTEX valdančioji taryba     

 Viso        1 1 

Valstybės 

kontrolė 

  1. Europos Audito 

Rūmų narių 

susitikimas 

        

  2. ES šalių 

aukščiausiųjų audito 

institucijų ir Europos 

Audito Rūmų 

vadovų Ryšių 

palaikymo komiteto 

susitikimas 

        

  

  

 Viso   2     2 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Valstybinė 

atominės 

energetikos 

saugos 

inspekcija  

        1-2. ENSREG DG su vizitu į aikšteles   

 Viso       2 2 

Valstybinė 

duomenų 

apsaugos 

inspekcija  

    1. Asmens duomenų apsauga 

teisėsaugos institucijose kl. 

      

 Viso     1   1 

Vyriausioji 

archyvaro 

tarnyba 

    1. Europos nacionalinių 

archyvistų tarybos EBNA 

susitikimas ir konferencija 

  1. Europos archyvų grupės susit.   

    2. DLM forumo narių 

susitikimas ir konferencija 

      

 Viso     2 1 3 

Narkotikų 

kontrolės 

departamen

tas prie 

LRV 

    1. Nacionalinių narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos politikos 

koordinatorių susitikimas ir 

tarptautinė konferencija  

      

Viso     1   1 
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Institucijos 

pavadinimas 

Neformalios 

Tarybos  

Tarptautinės 

aukšto lygio 

konferencijos 

Kitos konferencijos DG  Neformalios darbo grupės, kt. susitikimai Viso 

rengini

ų 
  Darbo organo pavadinimas 

Statistikos 

departa-

mentas prie 

LRV 

    1. Statistikos kl.       

Viso     1   1 

Valstybės 

saugumo 

departa-

mentas 

        1. VSD renginys (vadovų lygmens)   

        2. VSD renginys (direktorių lygmens)   

        3. VSD renginys (direktorių lygmens)   

Viso       3 3 

Viso kitos 

institucijos:  

0 2 18 19 39 

Viso 19 24 69 101 213 

 


