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Sutrumpinimai 
 
BPD Bendrasis programavimo dokumentas 
ERPF Europos regioninės plėtros fondas 
ES Europos Sąjunga 
ISPA Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas (angl. 

Instrument for Structural Pre-Accession Assistance). 
ĮI Įgyvendinančioji institucija 
KPPP Kelių priežiūros ir plėtros programa 
LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Lt litas 
MTEP Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 
NPV grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value) 
PAK Projektų atrankos komitetas 
PPP Privataus-visuomeninio kapitalo partnerystė (angl. public-private 

partnership) 
SFMIS ES struktūrinių fondų informacinės valdymo ir priežiūros sistema 
SVV Smulkus ir vidutinis verslas 
TI Tarpinė institucija 
TID Transporto investicijų direkcija 
VĮ Valstybinė įmonė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 5 

 

1. Santrauka / summary 
 
 
2004 - 2006 m. ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos 
dėl 2007 – 2013 m. ES paramos laikotarpio programavimo yra skirtos efektyvesniam ES 
struktūrinių fondų paramos panaudojimui Lietuvos transporto sektoriuje. Siekiant šio tikslo buvo 
atlikta 2004 – 2006 m. BPD  1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokybės gerinimas“ (toliau – BPD 1.1)  įgyvendinimo detali analizė ir suformuluoti konkretūs 
siūlymai dėl 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje administravimo 
tobulinimo. 
 
Vertinimo uždaviniai buvo šie: 
 

• įvertinti 2004–2006 m. BPD  1.1 priemonės tikslų ir uždavinių, remiamų veiklos sričių 
tinkamumą ir atitikimą tikslinių grupių poreikiams, finansinių išteklių paskirstymo 
adekvatumą bei priežiūros rodiklių tinkamumą. Remiantis šiuo vertinimu identifikuoti 
svarbiausias šios BPD priemonės programavimo pamokas naujajam laikotarpiui; 

• įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo sistemos valdymo ir priežiūros 
kokybę bei efektyvumą, identifikuoti svarbiausias šios priemonės administravimo pamokas 
naujajam laikotarpiui; 

• įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės pirminius suteiktos paramos kokybinius ir 
kiekybinius rodiklius ir nustatyti 2004–2006 m. paramos transporto sektoriui rezultatyvumą, 
efektyvumą bei planuojamą poveikį;   

• įvertinti 2007-2013 m. planuojamų intervencijų ir jų apimčių transporto sektoriuje 
tinkamumą, pakankamumą, tikėtiną poveikį ir pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės 
paramos optimizavimo transporto sektoriuje; 

• pateikti konkrečias priemones dėl 2007-2013 m. struktūrinių fondų paramos transporto 
sektoriuje efektyvesnio administravimo ir įgyvendinimo bei priežiūros mechanizmų.  

 
Vertinimo objektas – 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. programiniai dokumentai dėl ES struktūrinės 
paramos panaudojimo Lietuvos transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtrai bei jų įgyvendinimas. 
Vertinimas turinio prasme apėmė BPD 1.1 priemonės tinkamumo, įgyvendinimo sistemos našumo, 
efektyvumo bei poveikio vertinimą. 
 
Detalizuojant, šioje vertinimo ataskaitoje yra pateikiamas 2004–2006 m. Lietuvos BPD 1.1 
priemonės tikslų ir uždavinių, remiamų veiklos sričių tinkamumo ir atitikimo tiksliniams grupių 
poreikiams, finansinių išteklių paskirstymo adekvatumo, bendrųjų ir specifinių atrankos kriterijų bei 
priežiūros rodiklių tinkamumo vertinimas. Atsižvelgiant į 2004-2006 m. patirtį yra pateikiamas 
įvertinimas dėl 2007-2013 m. atitinkamų veiksmų programų prioritetų ar priemonių, pagal kurias bus 
remiama transporto sektoriaus plėtra, turinio, atrankos kriterijų, valstybės pagalbos schemos 
taikymo, priežiūros rodiklių tinkamumo. Atlikus tinkamumo vertinimą, pateikiamos šios išvados:  

 
1. Bendrieji ir specifiniai Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės projektų atrankos 

kriterijai atitiko paramos transporto sektoriuje uždavinius ir horizontaliuosius ES plėtros 
principus, tačiau specifiniai atrankos kriterijai dėl per menkos jų svarbos vertinimo skalėje 
buvo nepakankamai efektyviai susieti su priemonės uždavinių įgyvendinimu ir priemonės 
priežiūros rodiklių pasiekimu.  
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2. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės remiamos veiklos sritys atitiko potencialių 
pareiškėjų poreikius. Buvo užtikrinta didelė paraiškų konkurencija ribotos trukmės paramos 
skyrimo proceso metu, kuri pademonstravo didelį finansavimo poreikį vietinės reikšmės 
transporto infrastruktūros plėtrai. 2007-2013 m. laikotarpiu prognozuojama dar opesnė 
nepakankamų ES struktūrinės paramos išteklių konkrečioms transporto sektoriuje remtinoms 
veikloms (konkrečiai, regioniniams keliams) problema. 

 
3. 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu transporto sektoriuje daugiausiai ES paramos buvo 

nukreipta į kelių, geležinkelių ir miesto transporto plėtrą. Tai atitiko Lietuvos transporto 
plėtros poreikius ir bendrą ES šalių narių praktiką. Vis dėlto įgyvendinant BPD 1.1 priemonę 
nepakankamai pavyko išnaudoti ES struktūrinės paramos finansines galimybes, siekiant 
pagerinti uostų infrastruktūrą ir paskatinti multimodalinio transporto plėtrą Lietuvoje.  

 
4. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės priežiūros rodikliai laikytini viena iš silpnesnių 

grandžių šios BPD priemonės įgyvendinime. Taikyti priežiūros rodikliai nebuvo pakankami 
tiesiogiai dėl ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje pasireiškiančioms pasekmėms ir 
poveikiui išmatuoti. Galima pastebėti, kad buvo pasirinkti labiau visam BPD reikšmingi 
priežiūros rodikliai, tačiau mažai atspindintys priemonės rezultatyvumą ir efektyvumą 
transporto sektoriaus plėtrai.  

 
5. 2007-2013 m. veiksmų programose yra tinkamai aprašyta Lietuvos transporto sektoriaus 

būklė, išsamiai atlikta netolygumų analizė (svarbiausių išsivystymo netolygumų tarp ES ir 
Lietuvos įvertinimas), identifikuotos svarbiausios problemos ir nustatyti plėtros poreikiai, 
kurie yra susieti su Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos 
tikslais ir uždaviniais. Tačiau nėra pakankamai atsižvelgta į vieną iš 2007-2013 m. Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginėse gairėse identifikuotų prioritetų – prieinamumo gerinimą, 
svarbų ir Lietuvos transporto sistemos plėtrai.  

 
 
Šioje vertinimo ataskaitoje taip pat nagrinėjamas BPD 1.1 priemonės efektyvumas, t.y. uždavinių ir 
kiekybinių rodiklių pasiekiamumas, bei santykis tarp priemonės sąnaudų (indėlių) ir pasiekimų bei 
rezultatų (naudos). Be to, papildomai buvo atlikta 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos (ERPF) 
lėšų vietinei transporto infrastruktūrai paskirstymo optimalumo analizė. Pateikiamos šios 
efektyvumo vertinimo išvados:  
 

1. ES kontekste dėl pakankamai menkai išplėtotos modernios transporto infrastruktūros 2004 – 
2006 m. programavimo laikotarpiu Lietuvoje (kaip ir kitose ES šalyse – naujokėse) 
investicijų į transporto infrastruktūrą grąžos rodikliai yra dideli. BPD 1.1. priemonės lėšomis 
finansuotų transporto projektų grynoji ekonominė vertė rodo efektyvų ES struktūrinės 
paramos lėšų panaudojimą. Nauju programavimo laikotarpiu transporto infrastruktūros 
investicijų grąžos rodikliai gali mažėti, jei atskirose intervencijose bus pasiektas tam tikras 
finansavimo lygis.  

 
2. Nors 2004-2006 m. BPD 1.1. priemonės lėšos yra efektyviai įsisavinamos, tačiau fizinės 

pažangos rodikliai indikuoja, kad priemonės kiekybiniai uždaviniai kelių, geležinkelių ir jūrų 
uostų transporto sektoriuje bus pasiekti iš dalies. Galima daryti kelias išvadas: (a) 2004-2006 
m. priemonės pasiekimo rodikliai buvo per daug optimistiniai, nepakankamai įvertinant 
kainų augimą, todėl naujuoju programavimo laikotarpiu apie 10% paramos lėšų galima būti 
numatyti rezerviniams projektams, kurios, pasireiškus infliacijos rizikai, galėtų būti 
perskirstytos ir įgyvendinamiems projektams; (b) priemonės rezultatai ir efektyvumas yra 
labai priklausomi nuo stambių valstybinės reikšmės projektų (sėkmingo) įgyvendinimo, 
todėl šių projektų parengimo ir įgyvendinimo rizikos turi būti efektyviau valdomos 
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strateginiame lygmenyje (pavyzdžiui, 2007-2013 m. laikotarpiu galima svarstyti 
tarpinstitucinės valstybinės reikšmės transporto projektų valdymo grupės sudarymą iš 
Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos, Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos, AB „Lietuvos geležinkeliai, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ 
Tarptautinių Kauno, Palangos ir Vilniaus oro uostų atstovų).  

 
3. Vertinimo metu atlikta analizė parodė, kad LR Susisiekimo ministerijos ERPF finansavimo 

paskirstymui tarp Lietuvos savivaldybių naudota metodika, paremta 2005 m. balandžio 21 d. 
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 447, nėra pakankamai reprezentatyvi. 2007 – 2013 m. ERPF 
finansavimą vietinės transporto infrastruktūros plėtrai tikslingiau būtų skirti pagal 
santykinius rodiklius: (1) gyventojų ar registruotų privačių ir viešojo transporto priemonių 
skaičių, tenkantį kelio kilometrui, (2) krovininių automobilių skaičių ar pervežtos 
produkcijos apimtis, tenkančias kilometrui, (3) kelio kilometrui tenkančią teritoriją. 
Papildomai reikėtų apsispręsti dėl šių rodiklių lyginamojo svorio, skirstant ERPF lėšas. 

 
 
Vertinimo ataskaitoje išsamiai analizuojamas 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo 
sistemos našumas: pateikiamas administravimo organizacinės struktūros (atsakingų institucijų) 
įvertinimas, atskirų ES struktūrinių fondų paramos administravimo funkcijų vykdymas, 
identifikuojamos administravimo sistemos stipriosios ir silpnosios pusės bei išskiriamos pagrindinės 
pamokos 2007-2013 m. laikotarpiui. Našumo vertinimo metu suformuluotos šios išvados:  
 

1. BPD 1.1 priemonė yra administruojama tinkamai, skaidriai ir veiksmingai. Tai užtikrina (1) 
sukurtos administravimo sistemos integralumas su nacionalinio viešųjų investicijų transporto 
sektoriuje planavimo procesu, (2) Susisiekimo ministerijos ir TID tarpusavio darbo patirtis, 
įgyta administruojant ISPA bei nacionalinius projektus, (3) aukšta administravimo kokybė ir 
veiksmingas deleguotų funkcijų vykdymas; (4) užtikrintas ES struktūrinės paramos 
administracinės sistemos patrauklumas vartotojui. Vertinimo metu nustatytos BPD 1.1 
priemonės administravimo sistemos silpnybės neturi reikšmingos įtakos bendram priemonės 
administravimo našumui.  
 

2. Įvertinant BPD 1.1 priemonės administravimo patirtį, žemiau lentelėje yra apibendrinama 
ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui administravimo sistemos stipriosios 
(„geros praktikos“ pavyzdžiai) ir silpnosios pusės, o atsižvelgiant į ateities tendencijas – 
nurodomos administravimo sistemos tobulinimo galimybės bei išskiriamos potencialios 
grėsmės 2007 – 2013 m. laikotarpiui: 

 
ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui administravimo sistemos SSGG 

Stiprybės (2004-2006 m. laikotarpis) 
 

ES struktūrinių fondų lėšos yra valdomos per egzistuojančias administracines struktūras 
(užtikrintas aukštas administracinis papildomumas) 
Administravimo funkcijos deleguotos institucijoms, turinčioms valstybės investicijų 
programos planavimo, transporto sektoriaus projektų įgyvendinimo priežiūros bei 
tarpusavio darbo patirtį 
Aukšta administravimo kokybė ir veiksmingas deleguotų funkcijų vykdymas 
Užtikrintas ES struktūrinės paramos administracinės sistemos patrauklumas vartotojui 
(pareiškėjams  bei projektų vykdytojams) 

Silpnybės (2004-2006 m. laikotarpis) 
 

Per didelis kai kurių ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų išskaidymas tarp 
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skirtingų administravimo lygių – vadovaujančiosios, tarpinės, įgyvendinančiosios bei 
mokėjimo institucijų  
ES struktūrinės paramos skyrimas savivaldybių projektams konkursiniu būdu  

Galimybės (2007-2013 m. laikotarpis) 
 

2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų paramos vietinei infrastruktūrai administravimo 
dalinis decentralizavimas (pirminės projektų atrankos ir investicijų paketo sudarymo 
delegavimas regionų plėtros taryboms) 
ES struktūrinės paramos administravimo proceso ir taisyklių supaprastinimas  
Augančios techninei paramai skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos  

Grėsmės (2007-2013 m. laikotarpis) 
 

Lėtesnis paramos administravimas programavimo laikotarpio pradžioje dėl silpnų naujų 
veikėjų ES struktūrinės paramos administravimo schemoje (regioninių plėtros tarybų) 
administracinių gebėjimų atlikti joms deleguotas paramos administravimo funkcijas bei dėl 
bendro darbo su Susiekimo ministerija ir TID nebuvimo 
Didesnis administracinis krūvis Susisiekimo ministerijai ir TID dėl skirtingų kartų 
programų įgyvendinimo vienu metu (iki 2008 m. pab.) bei laikinosios tvarkos, pagal kurią 
bus 2007 – 2013 m. laikotarpio viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų plėtros 
projektai pradėti įgyvendinti anksčiau nei bus patvirtintos 2007 – 2013 m.  ES struktūrinės 
paramos administravimo procedūros  
Sudėtingesnis veiksmų programos įgyvendinimas transporto srityse dėl ERPF ir 
Sanglaudos fondo bendro programavimo 
ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje dirbančių specialistų kaita 

 
3. Atsižvelgiant į BPD 1.1 priemonės administravimo patirtį, potencialiems pareiškėjams ir 

projektų vykdytojams įgyvendinančioji institucija turėtų inicijuoti daugiau seminarų bei 
mokymų, kuriuose teiktų informaciją apie paramos teikimo bei administravimo sąlygas. Taip 
pat naudinga būtų parengti metodinius dokumentus ne tik paraiškos rengimo, bet ir 
administravimo klausimais, skirtų (1) viešųjų pirkimų vykdymui ir derinimui su TID, (2) 
mokėjimų prašymų pildymui, (3) projektų įgyvendinimo ataskaitų pildymui. 

 
Paskutinėje vertinimo ataskaitos dalyje pateikiamas 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų paramos ir 
2007-2013 m. intervencijų ir jų apimčių transporto sektoriuje makroekonominio poveikio 
vertinimas. Jo išvados yra šios:  
 

1. 2004 – 2006 m. ES struktūrinė parama transporto sektoriui bus reikšminga Lietuvos 
makroekonominiams rodikliams. Prognozuojama, kad per 2004-2008 m. laikotarpį dėl 
transporto infrastruktūros investicijoms skirtos 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų paramos 
sąlygojamų pasiūlos ir paklausos efektų bus sukurta apie 0.6 mlrd. litų papildomo BVP 
(skaičiuojant 2000 metų kainomis). Pasiūlos efektų maksimumas pasireikš 2011 m., kai, 
vertinant kaupiamuoju principu, papildomai bus sukurta apie 1 mlrd. Lt BVP. 

 
2. Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, jog 2007 – 2013 

m. ES struktūrinės parama transporto sektoriui taip pat bus reikšminga Lietuvos 
makroekonominiams rodikliams. Efektyviai transporto sektoriuje investavus numatytą ES 
struktūrinę paramą, per 2007-2015 m. laikotarpį gali būti sukuriama apie 10 mlrd. litų 
papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). 
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The evaluation of Structural Funds in the transport sector and recommendations concerning 2007 – 
2013 period of the EU support programming are aimed at more efficient use of the EU Structural 
Funds in Lithuanian transport sector. In order to achieve objectives during the evaluation a detained 
analysis has been performed on the use of the EU Structural Funds 2004 – 2006 and particular 
proposals concerning the improvement of the administration of the EU structural support 2007 – 
2013 in the transport sector. 

Objectives of the evaluation were as follows: 

• to evaluate the relevance of the SPD 2004 – 2006 measure 1.1 Improvement of Accessibility 
of Transport Infrastructure and its Service Quality, its accordance with needs of target 
groups, adequacy of fund allocation and suitability of monitoring indicators. With reference 
to the present evaluation to identify the most important programming lessons of this SPD 
measure for a new period; 

• to evaluate the efficiency of system management and monitoring of measure 1.1 of 
Lithuanian SPD 2004-2006, its efficiency and identify the most important administration 
lessons of this SPD measure for a new period; 

• to evaluate primary qualitative and quantitative indicators of support provided by the 
measure 1.1 of Lithuanian SPD 2004-2006 and identify the effectiveness and expected 
results of support 2004 – 2006 for the transport sector; 

• to evaluate the relevance and probable effect of planned interventions in 2007 – 2013 and 
their extent; provide recommendations concerning the optimization of  the EU structural 
support in the transport sector; 

• to present specific measures concerning more efficient administration, implementation and 
monitoring mechanism of structural funds 2007 – 2013 in the transport sector. 

The object of the evaluation is programming documents of 2004 - 2006 and 2007 – 2013 on the use 
of the EU structural support in the development of Lithuanian transport infrastructure and services 
and their implementation. In terms of content the evaluation encompassed the assessment of the 
relevance of the SPD measure 1.1, its implementation system efficiency, system effectiveness and 
implementation effect. 

The evaluation report presents the relevance of objectives and tasks as well as supported activities 
of the measure 1.1 of Lithuanian SPD 2004-2006, their accordance with needs of targeted groups, 
evaluation of the adequacy of assets allocation, general and specific selection criterion and 
monitoring indicators. Taking into consideration experience gained in 2004-2004, the report 
presents the evaluation of relevance of content, selection criterion, application of national support 
scheme, monitoring indicators of priorities and measures of respective operational programmes in 
2007-2013, with a reference to which the development of the transport sector will be supported. 
After the relevance evaluation, the following conclusions may be drawn: 

1. General and specific project selection criterion of measure 1.1 of Lithuanian SPD 2004-2006 
met support objectives in the transport sector and horizontal principles of the EU 
development; however, due to too little importance on the evaluation scale, the connection 
between specific selection criterion and objective realization and reaching monitoring 
indicators of the measure have been not efficient enough.  

2. Activities supported by measure 1.1 of Lithuanian SPD 2004-2006 met needs of potential 
applicants. High application competitiveness during the process of limited duration support 
allocation was ensured and demonstrated a great demand for financing the development of 
local transport infrastructure. It is forecasted that in the period of 2007-2013 there will be a 
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bigger problem of insufficient EU structural support resources for particular activities 
(namely, regional roads) to be supported in the transport sector. 

3. In the programming period 2004-2006 the greatest part of the EU support was directed to the 
development of road, rail and city transport. This met needs of the development of 
Lithuanian transport and general practice of the EU member states. However, while 
implementing measure 1.1 of the SPD financial possibilities of the EU structural support to 
improve the seaport infrastructure and promote the development of multimodal transport in 
Lithuania were not sufficiently used. 

4. Monitoring indicators of measure 1.1 of Lithuanian SPD 2004-2006 are considered to be one 
of the weakest links in the implementation of measure 1.1 of the SPD. Monitoring indicators 
applied were insufficient to measure consequences and effects related to the EU structural 
support in the transport sector. It could be noticed that the selected monitoring indicators 
were more significant for the SPD, however, they little reflected the resulting and efficiency 
of the measure in the development of the transport sector.  

5. The operational programmes of 2007-2013 properly describe the situation of Lithuanian 
transport sector, present a detailed analysis of inequalities (the evaluation of the most 
important development inequalities between the EU and Lithuania), identify key problems 
and determine development needs that are connected to objectives and tasks of the Long-
term (up to 2025) strategy of Lithuanian transport system development. However, it does not 
properly refer to one of the priorities identified in strategic benchmarks of Community 
Cohesion Policy 2007-20013, i.e. the improvement of accessibility.  

 

The present evaluation report also analyzes the effectiveness of measure 1.1 of the SPD, i.e. the 
achievability of objectives, quantitative indicators and ratio between expenditure (input) of the 
measure and achievements as well as results (benefits). Moreover, an additional analysis was 
performed on the optimal allocation of the EU structural support (ERDF) funds to local transport 
infrastructure. The following conclusions on the efficiency evaluation are provided: 

1. in the framework of the EU concerning rather poorly developed modern transport 
infrastructure, in the programming period 2004-2206 Lithuanian (as well as of other new 
member states of the EU) return indicators of investments in the transport infrastructure are 
high and it shows the efficient use of the EU structural support funds. During a new 
programming period return indicators of investments in the transport infrastructure may 
decrease if different intervention reaches a certain level of financing. 

2. Funds of measure 1.1 of the SPD 2004-2006 are efficiently being absorbed, however 
physical advancement indicators indicate that objectives of the measure in the sector of road, 
rail and seaport transport will be partially achieved. As a result, the following conclusions 
may be drawn: (a) achievement indicators of the measure 2004-2006 were too optimistic due 
to insufficient attention to increase in prices, therefore, in the new programming period 
approximately 10% of the support could be provided for reserve projects that in case of 
inflation risk could be reallocated for projects being implemented as well; (b) results and 
efficiency pf the measure are highly dependent on a (successful) implementation of large 
projects of on a national scale and therefore, risks in the preparation of these projects and 
their implementation would be more effectively controlled on a strategic level (for example, 
in the period of 2007-2013 the establishment of a group managing transport projects and 
consisting of the representatives of the Ministry of Transport and Communications, 
Transport Investment Directorate, Lithuanian Road Administration, Lietuvos gelezinkeliai 
AB, State Enterprise Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija, State enterprise 
Tarptautiniai Kauno, Palangos ir Vilniaus oro uostai may be discussed). 
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3. The analysis performed during the evaluation showed that a methodology employed by the 
Ministry of Transport and Communications to allocate the ERDF funds between Lithuanian 
municipalities and supported by decision No. 447 of the Government of the Republic of 
Lithuania of 21 April 2005 is not sufficiently representative. It would be better to allocate 
the ERDF funds 2007-2013 to the development of local transport infrastructure according to 
the following relative indicators: (1) a number of inhabitants’ or registered private or public 
means of transport for one kilometre of a road, (2) a number of cargos or a volume of 
transported production for one kilometre; (3) territory for one kilometre. It would be 
necessary additionally to decide on a specific weight of these indicators while allocating the 
ERDF funds. 

The evaluation report widely analyzes the efficiency of the implementation of measure 1.1 of the 
SPD 2004-2006: it provides the evaluation the organizational structure of administration 
(competitive institutions), the performance of the EU structural fund support of different 
administration functions, identifies weaknesses and strengths of the administration system and 
indicates the main lessons for the period of 2007-2013. During the efficiency evaluation the 
following conclusions were drawn: 

1. Measure 1.1 of the SPD is being properly, transparently and efficiently administrated. This is 
ensured by (1) the integrity between the developed administration system and planning 
process of public investments in the transport sector; (2) work experience of the Ministry of 
Transport and Communications and the TID gained while administrating the ISPA and 
national projects; (3) high quality of administration and effective performance of delegated 
functions; (4) ensured user-friendly EU structural support administration system. Weak 
points of administration system of measure 1.1 of the SPD determined during the evaluation 
have no crucial impact on the general efficiency of measure administration.  

2. Evaluating the experience in administrating measure 1.1 of the SPD, the below table 
presents strengths (examples of good practice) and weaknesses of the administration system 
of the EU structural funds support in the transport sector, and considering future prospects it 
identifies possibilities to improve the administration system and reveals potential threatens 
for the period of 2007-2013: 

Strengths, weaknesses, possibilities and threatens of administration system of the EU structural 
funds support in the transport sector 

Strengths (period of 2004-2006) 

Assets from the EU Structural Funds are managed through present administrative structures (i.e. 
secured high administrative supplementability)  

Administration functions have been delegated to institutions having experience in planning national 
investment programmes, monitoring and working on projects of the transport sector.  

High quality of administration and efficient performance of delegated functions. 

Ensured user-friendly (applicants and project executors) administration system of the EU structural 
support. 

Weaknesses (period of 2004-2006) 

Some administration functions of the EU structural funds are too distributed between different 
administration levels – managing, intermediate, implementing and paying institutions. 

Allocation of the EU structural support to projects of municipalities on the basis of competition.  

Possibilities (period of 2007-2013) 

Partial decentralization of administration of the EU structural funds 2007 – 2013 support for local 
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infrastructure (a delegation of primary project selection and investment portfolio building to 
regional development councils) 

Simplification of the EU structural support administration process and rules 

Growing funds of the EU structural support for technical assistance 

Threats (period of 2007-2013) 

Weak administrative skills of new actors in the EU structural support administration scheme 
(regional development councils) to perform administrative functions delegated to them and the 
absence of combined work with the Ministry of Transport and Communications and Transport 
Investment Directorate 

Greater administrative load due to the simultaneous implementation of different generation  (up to 
the end of 2008) and earlier implementation of public infrastructure projects 

More complicated implementation of an action programme in transport fields due to a single 
programming of the ERDF and the Cohesion Fund  

Fluctuation of specialists working in the EU structural support administration system 

3. Taking into consideration the experience in administrating measure 1.1 of the SPD, the 
implementing institution should initiate more trainings and seminars for potential applicants 
and project executors so that they would get information on conditions of support provision 
and administration. It would be also useful to prepare methodical documents not only on the 
preparation of an application but also on administration: (1) to execute and coordinate with 
the TID public procurement; (2) to fill in application for payment; (3) to prepare reports on 
project execution. 

 

The last part of the evaluation report presents the assessment of the impact of the EU structural 
fund support 2004-2006 as well as of expected intervention in 2007-2013. Conclusions are as 
follows: 

1. The EU structural support 2004-2006 in the transport sector will have a significant impact on 
macroeconomic indicators. It is expected that due to the supply and demand effects 
conditioned by the EU Structural Fund support 2004-2006 for investments in the transport 
infrastructure during the period of 2004-2008 there will be created approximately 0.6 billion 
Litas of additional GDP (calculating according to prices of 2000). The maximum of supply 
effect will appear only in 2011 when, valuating under the accumulative principle, 1 billion 
Litas of additional GDP is created.  

2. Results of macroeconometric modelling performed during the evaluation show that the EU 
structural support 2007-2013 for the transport sector will be also significant for Lithuanian 
macroeconomic indicators. If the anticipated EU structural support is effectively invested in 
the transport sector, about 10 billion Litas of additional GDP (calculating according to prices 
of 2000) can be created during the period of 2007-2015. 
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2. Vertinimo tikslas, uždaviniai, rezultatai 
 
 
2.1. Kontekstas 
 
2004–2006 m. laikotarpiu ES struktūrinių fondų parama transporto sektoriui teikiama pagal 
Lietuvos 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonę. Pagrindinis šios priemonės tikslas - sudaryti palankias 
sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai, sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo 
techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES 
transporto sistemą. Šiam tikslui pasiekti pagal BPD 1.1 priemonę 2004–2006 m. laikotarpiu buvo 
numatyta skirti iki 655,368 mln. Lt paramos, iš jos iki 491,526 mln. Lt –  iš Europos regioninės 
plėtros fondo (toliau – ERPF). ES finansinė parama tarptautinės reikšmės stambiems transporto 
infrastruktūros projektams šiuo laikotarpiu yra skiriama iš Sanglaudos fondo.   
 
2007–2013 metų laikotarpiu Lietuva transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtrai gaus ES 
struktūrinių fondų paramą pagal Konvergencijos prioritetą iš ERPF ir Sanglaudos fondo (pastarasis 
fondas naujoje finansinėje perspektyvoje yra priskirtas prie struktūrinių finansinių instrumentų). Per 
septynerių metų laikotarpį transporto sektoriaus plėtrai numatyta skirti virš 5,28 mlrd.Lt pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra” 
(transporto tinklui remti) ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemones. 
Papildoma galimybė struktūrinių fondų paramai gauti transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtrai 
taip pat yra numatyta pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (miesto 
vidaus transporto infrastruktūros vystymui regioninių ekonominio augimo centruose ir probleminėse 
teritorijose) bei 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ (ekologiško viešojo transporto plėtra).  
 
Kaip nustatyta pagrindiniuose ES struktūrinių fondų reglamentuose1, siekiant padidinti ES 
struktūrinės paramos veiksmingumą yra atliekami išankstinis (ex-ante), vidutinio laikotarpio ir 
paskesnysis (ex-post) ES struktūrinės paramos vertinimai. Šia paslaugų teikimo LR Susisiekimo 
ministerijai sutartimi ESTEP atliko teminį ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje, apimantį 
tiek išankstinio, tiek paskesniojo vertinimo elementus.  
 
 
2.2.  Vertinimo tikslas ir uždaviniai 
 
Remiantis technine užduotimi bendras šio vertinimo tikslas - ES struktūrinių fondų efektyvus 
panaudojimas transporto sektoriuje. Konkretus užduoties tikslas – 2004-2006 m. ES struktūrinių 
fondų panaudojimo transporto sektoriuje detalios analizės atlikimas ir konkrečių siūlymų dėl 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo tobulinimo suformulavimas. ES struktūrinių 
fondų panaudojimo 2004 – 2006 m. transporto sektoriuje vertinimas prisidės prie šių tikslų:  
 

• pagerinti 2007-2013 m. veiksmų programų prioritetų ar priemonių, pagal kurias numatyta 
parama transporto sektoriuje (t.y. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto 
„Esminė ekonominė infrastruktūra” (toliau – 2.4 prioritetas) ir 5 prioriteto „Transeuropinių 

                                                 
1 1999 m. birželio 21 d. Europos Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendras nuostatas dėl 
struktūrinių fondų; 2006 m. liepos 11 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis 
Reglamentą (EB) N. 1260/1999 
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transporto tinklų plėtra“ (toliau – 2.5 prioritetas) bei Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (toliau – 3.1 prioritetas) ir 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ (toliau – 3.3 prioritetas)) programavimo kokybę; 

• užtikrinti efektyvesnį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą ir administravimą 
transporto sektoriuje bei rezultatyvesnį nagrinėjamų veiksmų programų prioritetų 
įgyvendinimą 2007-2013 m. 

 
Šiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Europos Komisijos metodologinius darbo dokumentus ir į  
techninę specifikaciją, buvo suformuluoti penki konkretūs vertinimo uždaviniai: 
 

(1) įvertinti 2004–2006 m. BPD  1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokybės gerinimas“ tikslų ir uždavinių, remiamų veiklos sričių tinkamumą ir 
atitikimą tikslinių grupių poreikiams, finansinių išteklių paskirstymo adekvatumą bei 
priežiūros rodiklių tinkamumą. Remiantis šiuo vertinimu identifikuoti svarbiausias šios 
BPD priemonės programavimo pamokas naujajam laikotarpiui; 

(2) įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 įgyvendinimo sistemos valdymo ir priežiūros kokybę bei 
efektyvumą, identifikuoti svarbiausias šios priemonės administravimo pamokas naujajam 
laikotarpiui; 

(3) įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės pirminius suteiktos paramos kokybinius ir 
kiekybinius rodiklius ir nustatyti 2004–2006 m. paramos transporto sektoriui rezultatyvumą, 
efektyvumą bei planuojamą poveikį;   

(4) įvertinti 2007-2013 m. planuojamų intervencijų ir jų apimčių transporto sektoriuje 
tinkamumą, pakankamumą, tikėtiną poveikį ir pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės 
paramos optimizavimo transporto sektoriuje; 

(5) pateikti konkrečias priemones dėl 2007-2013 m. struktūrinių fondų paramos transporto 
sektoriuje efektyvesnio administravimo ir įgyvendinimo bei priežiūros mechanizmų.  

 
Atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, vertinimo ekspertai taip pat pateikė 
rekomendacijas dėl valstybės pagalbos schemos, kurią reikės taikyti 2007-2013 m. 3.3 prioritete 
numatyto ekologiško viešojo transporto skatinimo rėmimui bei (tikėtina) geležinkelių riedmenų 
finansavimui pagal 2.4 prioritetą.  
 
 
2.3.  Vertinimo objektas ir apimtis 
 
Vertinimo objektas – 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. programiniai dokumentai dėl ES struktūrinės 
paramos panaudojimo Lietuvos transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtrai bei jų įgyvendinimas. 
Atliekant tyrimą buvo įvertintas BPD 1.1 priemonės rezultatyvumas, jos įgyvendinimo sistemos 
valdymo ir priežiūros kokybė bei efektyvumas, taip pat įvertinti pirminiai pagal BPD 1.1 priemonę 
suteiktos paramos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai ir suformuluotos rekomendacijos tolimesniam 
BPD 1.1 priemonės įgyvendinimui bei 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos perspektyvai. 
Visas ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas buvo pagrįstas 
tokiu principu: 
  

dabartinės ES struktūrinių fondų paramos sistemos atskirų dalių įvertinimas → 

pamokų naujam laikotarpiui identifikavimas →  

rekomendacijų dėl ES struktūrinių fondų paramos pateikimas, atsižvelgiant į įgytą 

patirtį 2004-2006 m. ir įvertinant naujus poreikius 2007-2013 m. 
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Vertinimas turinio prasme apėmė BPD 1.1 priemonės tinkamumo, įgyvendinimo sistemos našumo, 
sistemos efektyvumo bei įgyvendinimo poveikio (naudingumo) vertinimą. Remiantis technine 
užduotimi, pagrindinės BPD 1.1 priemonės vertinimo sudėtinės dalys yra: 
 

1. tikslas ir uždaviniai; 
2. remiamos veiklos sritys; 
3. galutiniai paramos gavėjai; 
4. galutiniai naudos gavėjai; 
5. priežiūros rodikliai; 
6. administravimo sistema; 
7. remiamos teritorijos; 
8. finansavimo planas ir jo įgyvendinimas;  
9. išlaidų pasiskirstymas pagal atskiras intervencijų sritis (kodus); 
10. paraiškų priėmimas bei vertinimas; 
11. projektų atrankos kriterijai; 
12. sąsajos su kitomis BPD priemonėmis; 
13. sąsajos su horizontaliomis sritimis. 

 
Remiantis technine užduotimi ir atsižvelgiant į įvadinį susitikimą su Perkančiąja organizacija, 
atliekant struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimą, buvo siekiama atsakyti į 
šiuos klausimus: 
 
2.3.1. lentelė. Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo klausimai pagal 
vertinimo kriterijus. 

 

Vertinimo kriterijus 

 

Vertinimo klausimai 

Tinkamumas 

– Ar projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą ES struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimą BPD 1.1 priemonės priežiūros rodikliams 
pasiekti? 

– Ar tinkamai suformuluoti atrankos kriterijai 2007 – 2013 m. ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimui transporto sektoriuje? 

– Ar bendrieji ir specifiniai projektų atrankos kriterijai atitinka 
paramos transporto sektoriuje tikslus ir horizontalius ES plėtros 
principus (darni plėtra, regioninė plėtra, lygios galimybės)?  

– Ar BPD 1.1 priemonė atitiko potencialių pareiškėjų poreikius? 
– Ar 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 

prioriteto ir 2.5 prioriteto bei  Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 3.1 prioriteto ir 3.3 prioriteto numatytos paramos sritys 
transporto sektoriuje atitinka potencialių pareiškėjų poreikius? 

– Ar užtikrinamas ES struktūrinių fondų paramos transporto 
sektoriuje finansinių išteklių paskirstymo adekvatumas tarp atskirų 
remtinų sričių? 

– Ar nustatyti tinkami, pakankami ir išmatuotini ES struktūrinių 
fondų paramos transporto sektoriuje priežiūros rodikliai?  

 

Našumas 

– Ar tinkamai sukurta ir funkcionuoja BPD 1.1 priemonės 
administravimo sistema  (kvalifikuoto  personalo pakankamumas, 
sukurtų administracinių sistemų adekvatumas priskirtoms 
funkcijoms vykdyti, administravimo kokybė)? 

– Kokios yra administracinės struktūros stipriosios ir silpnosios 



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 16 

pusės, „geros praktikos“ pavyzdžiai?  
– Ar užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES 

struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 priemonę pateikimas 
pareiškėjams? 

– Ar BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo procesas skaidrus (ypač 
paraiškų teikimo ir atrankos metu)? 

– Ar sukurta tinkama BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo priežiūros 
sistema? 

– Kokios yra pagrindinės administravimo pamokos 2007-2013 m. 
laikotarpiui? 

 

Efektyvumas 

– Koks santykis tarp BPD 1.1 priemonės sąnaudų (indėlių) ir 
pasiekimų bei rezultatų? 

– Kokia bendra BPD 1.1 priemonės kiekybinių rodiklių pasiekimo ir 
priemonės uždavinių įgyvendinimo tikimybė? 

– Kokios pagrindinės priežastys, apsprendžiančios BPD 1.1 
priemonės kiekybinių rodiklių pasiekiamumą? 

– Koks prognozuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų 
paramos transporto sektoriuje efektyvumas?  

 

Poveikis 
(naudingumas) 

– Kokį poveikį ES struktūrinių fondų parama pagal BPD 1.1 
priemonę turės platesniame ekonominiame – socialiniame 
kontekste? 

– Koks prognozuojamas 2007-2013 m. ES SF paramos transporto 
sektoriuje ekonominis-socialinis poveikis?  

 
 
Vertinimo tikslinė grupė yra Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija. Tyrimas 
taip pat bus aktualus galutiniams paramos gavėjams.  
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3. Vertinimo metodologija 
 

Šioje ataskaitos dalyje yra pristatoma vertinimo metodologija. Vertinimo kriterijai bei 
metodai buvo pasirinkti atsižvelgiant į vertinimo tipą, Europos Komisijos rekomenduojamą 
ES struktūrinių fondų programų vertinimo metodologiją,2 vertinimo patikimumo ir 
objektyvumo poreikius.   
 

 
3.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai  
 
ES struktūrinių fondų panaudojimas transporto sektoriuje buvo vertinamas pagal šiuos Europos 
Komisijos rekomenduojamus kriterijus: tinkamumo, efektyvumo, našumo, poveikio (naudingumo). 
Analizuojant tinkamumo (angl. relevance) kriterijų buvo vertinama, kiek dabartinė/ planuojama ES 
struktūrinių fondų parama pagal BPD 1.1 priemonę (tikslai ir finansavimo kryptys) yra tinkama 
Lietuvos ekonominiams – socialiniams poreikiams tenkinti, ir konkrečiai transporto sektoriaus 
problemoms spręsti. Vertinant pagal efektyvumo (angl. effectiveness) kriterijų buvo siekiama 
nustatyti, kiek tikėtina, kad bus įgyvendinti BPD 1.1 priemonės uždaviniai. Poveikio (naudingumo) 
(angl. impact) kriterijumi buvo analizuojama, kokį poveikį ES struktūrinių fondų parama pagal BPD 
1.1 priemonę ir 2007-2013 m. programinius dokumentus turės platesniame ekonominiame – 
socialiniame kontekste, kiek prisidės prie tikslinių grupių poreikių tenkinimo. Našumo (angl. 
efficiency) kriterijumi matuojamas santykis tarp BPD 1.1 priemonės sąnaudų (indėlių) ir pasiekimų 
ar rezultatų. Kokybinis našumo vertinimas apėmė ne tik finansinių išteklių, bet ir personalo, laiko ir 
kitų veiksnių valdymą (klausimas: kaip našiai yra administruojama/ planuojama administruoti ES 
struktūrinių fondų paramą transporto sektoriuje?). 
 
3.1.1.Schema. ES paramos transporto sektoriuje vertinimo kriterijai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: Europos Komisijos darbo dokumentas dėl išankstinio vertinimo 2007-2013 m. 

                                                 
2 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 3.; 

European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working paper 8.   Tavistock 
Institute, Evaluating Socio Economic Development, The GUIDE (2003, December). 

Poreikiai, 
problemos 

Tikslai Indėliai Pasiekimai 

Rezultatai  

Poveikis 

Tinkamumas Našumas 

Efektyvumas ir poveikis 

Naudingumas 
Tęstinumas 

Visuomenė, 
ekonomika, 

aplinka 

Programa 

Vertinimas 
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3.2. Metodologinis požiūris 
 
Atliekant ES struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimą buvo naudojami ir 
derinami: pirma, kiekybinis ir kokybinis analizės būdai, kurie apėmė įvairių pirminių ir antrinių 
šaltinių analizę, atvejo studijas; antra, požiūris ,,iš apačios į viršų“, kuris įtraukė svarbiausių 
suinteresuotų grupių (vadovaujanti institucija, tarpinės institucijos, įgyvendinančios institucijos, 
pagrindiniai socialiniai-ekonominiai partneriai, paramos gavėjai) apklausas; trečia, požiūris ,,iš 
viršaus į apačią“, apimantis makroekonominį modeliavimą, surinktų statistinių duomenų analizę bei 
įvairius politikos analizės metodus (turinio analizė, atvejo analizė ir skirtingų informacijos šaltinių 
analizė). Vertinimo rekomendacijos buvo formuluojamos remiantis anksčiau išvardintais metodais, 
o taip pat remiantis konkrečios srities specialistų apklausomis.   
 
Atskiriems vertinimo tikslams pasiekti, buvo taikomi skirtingi metodai:  
 
Metodas Taikymo tikslas / nauda 
Duomenų rinkimas 
Interviu su 
suinteresuotomis 
pusėmis 

Šio metodo pagalba buvo surinkti išsamūs kokybiniai duomenys, informacija 
apie priežastinius ryšius. Interviu buvo atliekamas su vadovaujančios 
institucijos, tarpinės institucijos, įgyvendinančios institucijos, pagrindinių 
naudos gavėjų atstovais. Vertinimo metu atliktų interviu sąrašas pateikiamos 
ataskaitos Priede Nr. 2.  

Focus grupės Ši apklausos technika pagrįsta moderuojama nedidelės grupės diskusija. 
Metodo pagalba buvo galima greitai “sužinoti” suinteresuotų pusių požiūrį į 
intervenciją, jos tinkamumą, pasekmes. Technika buvo naudojama vertinimo 
priežiūros komiteto posėdžiuose, pristatant tarpines vertinimo ataskaitas. 

Apklausa Klausimyno pagalba buvo atlikta BPD 1.1. priemonės paramos gavėjų 
apklausa, kurios metu buvo aiškinamasi paramos tinkamumas/ adekvatumas 
ir sistemos patrauklumas pagrindiniam „vartotojui“. Klausimynas 
(pateikiamas Priede Nr.1.) faksu (arba, respondentams pageidaujant, el.paštu) 
buvo išsiųstas 51 paramos pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonę 
gavėjui (projektų vadovui) pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą sąrašą. 
Jis buvo sudarytas iš 2 pagrindinių dalių: A. „Informacija apie projektą“ ir B. 
„BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo vertinimas“. Buvo gautas 41 atsakymas 
(atsakomumas 80 proc.).  

Antrinių šaltinių 
analizė 

Vertinimo metu buvo renkama egzistuojanti faktinė, kontekstinė informacija 
(ją teikia Perkančioji organizacija), buvo atliekamos pateiktų duomenų 
interpretacijos. 

Duomenų analizė 
Turinio analizė Taikyta visiems nekiekybiniams, neišmatuojamiems vertinimo klausimams 

analizuoti 
Statistinių 
duomenų analizė 

Šis metodas buvo naudojamas SFMIS duomenų analizei, vertinant 2004–
2006 m. BPD 1.1 priemonės rezultatyvumą  

Loginė analizė Šis metodas buvo skirtas pagerinti programavimo kokybę: buvo vertinamas 
loginis ryšys ir nuoseklumas tarp 
indėlių/procesų/pasiekimų/rezultatų/poveikio, įvertinamos prielaidos ir 
rizikos. 

Atvejo analizė Šis metodas buvo naudojamas ES šalių patirties ES paramos transporto 
srityje pavyzdžiams pateikti 

Ekonominio Šis metodas naudotas vertinant tikėtiną 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės 
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poveikio 
vertinimas 

poveikį, paramos veiksmingumą ir efektyvumą 

Kaštų – naudos 
analizė 

Šis metodas naudojamas investicijų efektyvumui nustatyti. Buvo tikrinama, 
kokia yra finansuotų projektų grynoji dabartinė vertė (angl., Net Present 
Value -  NPV), kuri parodo ekonominę investicijų naudą. Jeigu NPV > 0, 
vadinasi investicijų nauda padengia investuotų lėšas (kapitalo sumą), o 
investicijos sukuria daugiau naudos, lyginant su investuota pinigų suma.   

Kiekybinė analizė 
ir makro-
ekonominis 
modeliavimas 

ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje kiekybinė analizė vertino 
makroekonominę paramos teikimo transporto sektoriui įtaką Lietuvos ūkiui 
pagal sukuriamos (papildomos) pridėtinės vertės, darbo vietų padidėjimo ir 
kt. makroekonominius rodiklius. Atsižvelgiant į lėšų poveikio tipą buvo 
nustatomi paklausos ir pasiūlos efektai. Pirmieji (paklausos efektai) turi tik 
trumpalaikės įtakos, t.y. jų poveikis pasireiškia vienerių – dvejų metų 
laikotarpyje ir baigiasi nutrūkus ES struktūrinei paramai, o antrieji 
(pasiūlos efektai) turi žymiai ilgesnį liekamąjį poveikį (iki penkerių ir 
daugiau metų).  
 
Kiekybinei ES struktūrinės paramos transporto sektoriui makroekonominio 
poveikio analizei buvo taikoma makroekonometrinio modeliavimo 
metodologija ir imitacinė analizė. Paklausos ir pasiūlos efektams skaičiuoti 
naudojamas 2007-2013 m. planuojamos ES struktūrinės paramos poveikio 
vertinimui sukurtas makroekonometrinis modelis, kuris tenkina Europos 
Komisijos (EK) rekomenduojamas metodologines nuostatas3 dėl poveikio 
vertinimui naudojamų modelių ir jų savybių.  

Išvadų ir rekomendacijų formulavimas 
Ekspertų paneliai 
 

Konkrečios srities specialistų apklausos ypač tinkamos vertinant programų 
kokybę, tinkamumą, tikrinant vertinimo išvadas ir formuluojant 
rekomendacijas 

 
 
3.3. Informacijos šaltiniai 
 
Pirminiai šaltiniai: interviu, apklausos ir statistiniai SFMIS duomenys, ekspertų nuomonės. 
Antriniai šaltiniai: 
 

Europos 
Sąjungos teisės 
aktai 

1. 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (EB) Nr. 702/2006 dėl 
Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių 

2. 2006 m. liepos 11 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 

3. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 

4. 1999 m. birželio 21 d. Europos Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 
1260/1999, nustatantis bendras nuostatas dėl struktūrinių fondų  

5. 2001 m. kovo 2 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
438/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1260/1999 įgyvendinimo taisykles 

                                                 
3  European Commission. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Intervention. Working paper;  European 
Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 3.  
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6. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas Nr. 1828/2006, 
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles 

7. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas Nr. 1084/2006 įsteigiantis 
Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą Nr. 1164/94 

8. 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 
1692/96/EC dėl Bendrijos gairių Trans-Europinio tinklo plėtojimui 

9. 2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
448/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, 
nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 
įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos 
veiklos išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 
1145/2003 

10. 2005 m. liepos 20 d. Europos Bendrijų Komisijos komunikatas 
Tarybai ir Europos Parlamentui. Bendri veiksmai augimui ir 
užimtumui skatinti Bendrijos Lisabonos programa. Nr. KOM(2005) 
330 galutinis 

11. 2005 m. gruodžio 13 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos 
parlamentui ,,Tvaraus vystymosi strategijos peržiūra. Veiksmų 
programa“. Nr. KOM(2005) 658 galutinis 

12. 2001 m. gegužės 15 d. Europos Komisijos komunikatas „Tvari 
Europa geresniam pasauliui: Europos Sąjungos tvarios plėtros 
strategija“ (Komisijos pasiūlymas Geteborgo Europos Vadovų 
Tarybai) Nr. KOM(2001) 264 galutinis 

13. Kiti ES struktūrinių fondų valdymą reglamentuojantys teisės aktai 
 

Lietuvos 
nacionalinės 
teisės aktai 

 

14. 2004 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
Nr. 935 patvirtintas Bendrasis programavimo dokumentas  

15. Bendrojo programavimo dokumento priedas 
16. 2005 m. gegužės 18 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 649 “Dėl 

institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 
skirtų Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo 
dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo“ 

17. 2004 m. sausio 28 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-033 ,,Dėl 
projektų, įgyvendinant  Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priemones, 
teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“  

18. LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 1270 ,,Dėl 
nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos“ 

19. Nacionalinė strategija: Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijos projektas, 2006  spalio 5 d. 

20. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos projektas, 
2006 m. spalio 5 d. 

21. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektas, 
2006 m. spalio 5 d. 

22. Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros 
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 
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23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas 
Nr. 1160 „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 
patvirtinimo ir įgyvendinimo“  

24. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 
IX-1187 ,,Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos“  

25. 2004, 2005 ir 2006 m. Gairės pareiškėjams pagal BPD 1.1 priemonę 
ir sprendimai skirti paramą 

26. Kiti transporto sektoriaus teisės aktai 

Vertinimai, 
ataskaitos  ir 
auditai 

27. 2006 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 
pagal 2005 m. gegužės 9 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (1.35)-14P-
23 EKT grupės atliktas vertinimas ,,Dėl būsimų Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo“  

28. 2005 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 
pagal 2005 gegužės 9 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (1.35)-14P-23 
ESTEP atliktas vertinimas ,,BPD įgyvendinimo sistemos 
efektyvumo vertinimas“ 

29. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos užsakymu atliktas 
išankstinis 2007–2013 m. veiksmų programų vertinimas, 2006 m. 

30. LR finansų ministerijos Europos Komisijai parengtos 2004 m. ir 
2005 m. BPD įgyvendinimo ataskaitos 

31. 2005 m. spalio 5 d. LR Valstybės kontrolės valstybinio audito 
ataskaita Nr. 1070-3-39 ,,Dėl Lietuvos Respublikoje sukurtos ES SF 
projektų paraiškų atrankos sistemos vertinimo“ 

32. 2006 m. balandžio 10 d. LR Valstybės kontrolės valstybinio audito 
ataskaita Nr. 1070-8-5 ,,Dėl Lietuvos Respublikoje sukurtos ES 
struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo“ 

Metodologinės 
gairės 

33. Europos Komisijos ir nacionalinės gairės dėl socialinių ekonominių 
programų vertinimo, priežiūros rodiklių, horizontaliųjų temų 
integravimo 

Tyrimai, 
studijos, 
metodikos 

34. Socialiniai, ekonominiai tyrimai ir studijos, susijusios su Lietuvos 
trasporto sektoriumi 

35. Įvairūs kitų ES valstybių narių ES struktūrinių fondų paramą 
transporto sektoriui analizuojantys tyrimai 

36. Kiti šaltiniai 
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4. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje tinkamumo vertinimas  
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje vertinamas 2004-2006 m. ES 
struktūrinės paramos transporto sektoriuje tinkamumas pagal BPD 1.1 priemonės 
tikslą ir uždavinius, paramos paskirstymą pagal intervencines sritis, remtinų veiklų 
atitikimą pareiškėjų poreikiams, galutinius paramos gavėjus, bendruosius ir 
specifinius projektų atrankos kriterijus bei priežiūros rodiklius. Atsižvelgiant į  
2004-2006 m. patirtį ir įvertinant Lietuvos transporto sistemos plėtros poreikius ir 
ES struktūrinės paramos teikiamas galimybes, pateikiamas įvertinimas dėl 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos tinkamumo kriterijaus. 

 
 

4.1. 2004 – 2006 m. ES struktūrinės paramos intervencijų Lietuvos transporto sektoriuje 
tinkamumo įvertinimas  

 
 

Tikslas ir uždaviniai. ES pripažįstama, kad transporto sektorius yra reikšminga ekonominės ir 
socialinės infrastruktūros dalis, sudaranti apie 10% ES bendro vidaus produkto (BVP)4. Struktūrinių 
fondų paramos kontekste dažniausiai akcentuojama Bendrijos paramos transporto infrastruktūrai 
pridėtinė vertė - regionų konkurencingumo ir pasiekiamumo gerinimas5. 2004 – 2006 m. Lietuvos 
BPD6 finansiniame plane transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtrai buvo patvirtinta 655,368 mln. 
Lt paramos lėšų, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudarė 491,526 mln. Lt 
(75%), o nacionalinis finansavimas – 163,842 mln. Lt (25%). BPD buvo suformuotas pagrindinis 
1.1 priemonės tikslas - sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai, sukurti šiuolaikišką 
bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES 
valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą. Pastarajam tikslui pasiekti buvo nustatyti 
konkretūs uždaviniai:  

- tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatvėse, didinti eismo saugą ir mažinti neigiamą 
transporto poveikį aplinkai; 

- didinti geležinkelių pajėgumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą geležinkeliais, gerinti 
traukinių keleivių aptarnavimo kokybę; 

- didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, sukurti bendrą vidaus 
vandens kelių sistemą keleiviams ir kroviniams gabenti; 

- užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių 
aptarnavimo kokybę; 

- plėtoti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.  

 
BPD nustatyti investavimo į transporto sektorių tikslai atspindėjo programinio dokumento rengimo 
metu galiojusios Lietuvos ilgalaikės transporto ir tranzito plėtros strategijos iki 2015 m. tikslus, taip 
pat buvo suderinti su  ES transporto politikos tikslais. Įvardintiems BPD 1.1 priemonės uždaviniams 
įgyvendinti iš viso buvo skirta 15,6% visų BPD lėšų. Lyginant pagal sektoriams tekusią 2004 – 
2006 m. BPD lėšų dalį, transportas buvo ketvirtojoje vietoje (daugiau lėšų buvo nukreipta į 
                                                 
4
 European Commission, White paper "European transport policy for 2010 : Time to Decide", COM (2001) 0370 

5 European Commission, Directorate-General Regional Policy and Cohesion. Indicators for Monitoring and Evaluation: 
An indicative methodology, 1999. – P.32. 
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.123-4486; 2005, Nr.126-4480) 
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švietimo, ūkio bei žemės ūkio sektorius). Pakankamai didelės ES finansinės paramos dalies 
skyrimas bazinei transporto infrastruktūrai atnaujinti ar plėtoti buvo susilaukęs ir kritikos tiek BPD 
įgyvendinimo eigoje, tiek prasidėjus diskusijoms dėl naujo programavimo laikotarpio ES 
struktūrinės paramos panaudojimo.7 Šio vertinimo ekspertų manymu, 2004 – 2006 m. BPD 
programavimo laikotarpiu, siekiant sukurti bazines sąlygas Lietuvos ekonomikai augti, buvo 
teisingai įvertintas poreikis daugiau investuoti į infrastruktūrą, tame tarpe ir transporto sektoriuje, 
kurio svarba Lietuvos ekonomikos sektoriuje gana reikšminga. Lietuvos BVP dalis, sukurta 
transporto sektoriuje, nuolat auga ir 2004 metais siekė 9,3 proc. viso šalies BVP8. Be to, atkreiptinas 
dėmesys, kad 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu panašios ar net didesnės struktūrinių fondų 
programų lėšų apimtys transporto sektoriui buvo skirtos ir kitose ES naujokėse (žr. 4.1.1. grafiką). 
Tiesa, negalima atmesti ir argumento, kad pakankamai ženklios ES struktūrinių fondų paramos 
sumos transporto sektoriuje naujosiose ES šalyse narėse buvo skirtos ne tik dėl prastų transporto 
sistemų techninių parametrų, bet ir dėl gana greitos lėšų absorbcijos šiame sektoriuje, atsižvelgiant į 
tai, kad 2004-2006 m. programavimo laikotarpis buvo ne tik pirmasis (mokymosi) laikotarpis 
naujosioms narėms, bet taip pat jis buvo ir trumpalaikis (3 metų) su griežtais N+2 taisyklės 
reikalavimais9. Tą patvirtina ir Lietuvos BPD įgyvendinimo patirtis. Per visą BPD įgyvendinimo 
laikotarpį sparčiausiai ES struktūrinės paramos lėšos yra įsisavinamos būtent pagal BPD 1.1 
priemonę.  
 
4.1.1. grafikas. ES struktūrinių fondų intervencijos ES naujosiose narėse 2004-2006 m.  

ES fondų paskirstymas naujose narėse 2004-2006 m., proc.
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Šaltinis: Economist Corporate Network, „Accessing EU funds in the new member states: best practice from around 
Europe.“ Briefing paper, 2005. 
 
Išlaidų pasiskirstymas pagal intervencijos sritis. Pagal ES struktūrinės paramos koncentravimo 
principą, įtvirtintą Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, finansavimo prioritetai turi būti aiškiai 
nustatyti ir ES struktūrinių fondų lėšos turi būti koncentruotos konkrečių problemų sprendimui. 
Atsižvelgiant į BPD strategijoje identifikuotas pagrindines Lietuvos transporto sistemos problemas, 
BPD 1.1 priemonės uždaviniams įgyvendinti BPD priede didžiausios investicijos buvo numatytos 

                                                 
7 Pvz.: „Lietuva, skyrusi daug dėmesio infrastruktūrai, transportui ir ryšiams, pasirinko neteisingą kelią“ ,  Verslo žinios 
online, 2006-02-23 
8 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 
9 Economist Corporate Network, „Accessing EU funds in the new member states: best practice from around Europe.“ 
Briefing paper, 2005. – P. 10. 



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 24 

kelių, geležinkelių ir miesto transporto plėtrai. Toks ES struktūrinės paramos intervencijų 
projektavimas transporto sektoriuje atitinka ir kitų ES šalių patirtį.  
 
4.1.1. lentelė. BPD 1.1. priemonės lėšų paskirstymas pagal intervencijos sritis ir palyginimas su ES 
valstybių narių praktika. 
Interven-
cijos 
kodas 

Intervencijos sritis Pirminis lėšų 
paskirstymas*  

Lėšų 
perskirsty-
mas**  

Skirta 
parama 
(faktas)*** 

Sanglaudos šalių 
praktika 1994-1999 
m. laikotarpiu **** 

311 geležinkeliai 22 % 23 % 21% 24% 
312 keliai 44,5 % 41 % 43% 56% 
314 oro uostai 5 % 8 % 8 % 5% 
315 uostai 6,5 % 2 % 2 % 4% 
316 vandens keliai 3,5 % 2 % 2 % 
317 miesto transportas 18,5 % 24 % 24 % 

11% 

Šaltiniai:  *Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priedas,  
**2005-12-20 Priežiūros komiteto, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 
priežiūrai atlikti, posėdžio nutarimas,  
***Susisiekimo ministerijos pateikta Susisiekimo ministro priimtų sprendimų skirti Europos regioninio 
plėtros fondo ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų 2004-2006 m. suvestinė,  
****European Commission, Directorate-General Regional Policy and Cohesion. Thematic Evaluation 
of the Impact of Structural Funds on Transport Infrastructures, November 2000. 

 
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, 1994-1999 m. programavimo laikotarpiu taip vadinamos 
Sanglaudos valstybės (Airija, Portugalija, Ispanija, Graikija, pietų Italija), kurios savo ekonominiu 
išsivystymo lygiu tuo metu nesiekė 75% ES vidurkio (kitaip tariant, buvo panašioje situacijoje kaip 
2004-2006 m. naujosios ES narės), daugiau nei pusė ES struktūrinių fondų lėšų transporto sektoriuje 
buvo nukreipusios į kelių infrastruktūrą, ketvirtadalis lėšų buvo skirtas geležinkelių infrastruktūrai10. 
Tuo tarpu naujosios ES valstybės narės 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu kelių 
infrastruktūros vystymui buvo skyrusios dar didesnes ES struktūrinės paramos proporcijas. Vienas 
labiausiai išsiskiriančių pavyzdžių yra Lietuvos kaimynė Latvija, kurioje kelių infrastruktūros 
rekonstravimui ir plėtrai (312 ir 317 intervencijos sričių kodams) šiuo programavimo periodu buvo 
skirta net 83,15% visos ES struktūrinės paramos, tekusios Latvijos transporto sektoriui11. Todėl 
šiame kontekste, teigiamai vertintinas Lietuvos siekis įgyvendinant BPD 1.1 priemonę užtikrinti 
investicijų į transporto rūšių plėtrą pusiausvyrą, atsižvelgiant į skirtingų rūšių vystymo poreikius. 
Tiesa, pilnai užtikrinti šios pusiausvyros 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu nepavyko 
investicijų į uostus atžvilgiu. Per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį pagal intervencijos srities 
kodą “315.Uostai” paramą gavo tik vienas projektas, o dėl planuotų projektų neišbaigtumo nebuvo 
įgyvendintas BPD priede numatytas kruizinių laivų terminalo infrastruktūros plėtros projektas. 
Todėl Klaipėdos jūros uosto ir Lietuvos kaip jūrinės valstybės potencialo turizmo srityse 
išnaudojimas neabejotinai turės tapti naujojo programavimo laikotarpio uždaviniu. Kita vertus, 
savalaikis tarpinės institucijos reagavimas ir BPD įgyvendinimo eigoje atlikti BPD 1.1 priemonės 
lėšų perskirstymai tarp intervencinių sričių12 padėjo išvengti galimos lėšų neįsisavinimo rizikos dėl 
parengtų projektų stokos konkrečiose priemonės intervencijos srityse. Atsižvelgiant į šią BPD 
pamoką, nauju programavimo laikotarpiu būtina efektyviau užtikrinti pilnai ES struktūrinių fondų 
finansavimui parengtų projektų srautą (ypatingai, jei projektai yra valstybinės svarbos ir nuo jų 
įgyvendinimo tiesiogiai priklauso valstybės strategijos transporto srityje uždavinių realizavimas).  
 

                                                 
10 European Commission, Directorate-General Regional Policy and Cohesion. Thematic Evaluation of the Impact of 
Structural Funds on Transport Infrastructures, November 2000. – P. 8.  
11 Latvijos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas – P. 55. 
12 Perskirstymas patvirtintas 2005-12-20 Priežiūros komiteto, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento priežiūrai atlikti, posėdžio nutarimu. 
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Remiamos veiklos sritys. Teigiamai vertintina ir tai, kad investuojant į transporto sektoriaus fizinę 
infrastruktūrą, Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD strategijoje buvo nubrėžta aiški linija tarp Europos, 
nacionalinio ir regioninio (vietinio) lygmenų, numatant skirtingus poreikius ir atitinkamai 
nevienodus intervencijų tipus šiuose lygmenyse.13 BPD įgyvendinimo laikotarpiu siekiant 
užsibrėžtų tikslų transporto sektoriuje pagal 1.1 priemonę buvo remiamos 4.1.2. lentelėje nurodytos 
veiklos sritys. Šios priemonės programavimo ir remtinų veiklų atitikimą potencialių pareiškėjų 
poreikiams patvirtino vertinimo metu atlikta paramos gavėjų apklausa. Net 78 proc. paramos gavėjų 
nuomone, Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonė bei remiamos veiklų sritys atitiko potencialių 
pareiškėjų poreikius14. 10 proc. respondentų nurodė, kad jų poreikius BPD 1.1 priemonė atitiko iš 
dalies, o 7 proc. mano, kad neatitiko. Tačiau būtina pastebėti, kad paramos gavėjai, kurių manymu, 
BPD 1.1 priemonė potencialių pareiškėjų poreikius atitiko iš dalies ar visai jų neatitiko, klausimą 
interpretavo plačiau. T.y. susiejo ne tik su BPD 1.1 priemonės turiniu, o ir su remtinoms veikloms 
skirtu finansavimu. Kaip dažniausios potencialių pareiškėjų poreikių neatitikimo priežastys anketose 
buvo nurodytos: per maža lėšų apimtis bendrai tenkanti šiai priemonei; per mažai lėšų konkrečiai 
veiklai (pavyzdžiui, žvyrkelių asfaltavimui); žymiai mažesnė konkretiems projektams skirta 
paramos suma nei buvo prašoma paraiškoje, ir kurios nepakanka investavimo poreikiams patenkinti.  
 
4.1.2. lentelė. BPD 1.1. priemonės remiamos veiklos sritys. 

- valstybinės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, 
rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, 
oro uostai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas;  

- aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio sankryžų 
rekonstravimas ir statyba;  

- keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas;  

- multimodalinio transporto plėtra. Transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams 
steigtis;  

- vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra. Transporto infrastruktūros gerinimas 
miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas ir viešojo transporto paslaugų kokybės 
gerinimas. Dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas;  

- transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas.  
Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priedas, P. 17. 

 
Iš viso pagal BPD 1.1 priemonę 2004 – 2006 m. laikotarpiu buvo gauta 214 paraiškų. ERPF parama 
ir bendrojo finansavimo lėšos buvo skirtos 80 projektų transporto srityje įgyvendinti. Statistinė 
informacija ir konkurencija dėl paramos (aktualu tik ribotos trukmės paramos teikimo procedūrai) 
pateikiama 4.1.3. lentelėje. Pagal pareiškėjų konkurenciją ir paremtus projektus vertinant 2004-2006 
m. laikotarpio BPD 1.1. priemonės remtinų veiklos sričių paklausą, labiausiai išsiskiria: (1) 
transporto infrastruktūros gerinimo miestuose ir vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir plėtros bei 
(2) transporto infrastruktūros projektų techninės dokumentacijos parengimo veiklos (žr. 4.1.2. 
grafiką).     
 
 
 
 

                                                 
13 2004 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 935 patvirtintas Bendrasis programavimo 
dokumentas. – P. 176. 
14 Paramos gavėjams klausimyne buvo suformuluotas klausimas: „Jūsų nuomone, ar Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 
priemonė bei remiamos veiklų sritys atitiko potencialių pareiškėjų poreikius?“ 
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4.1.3. lentelė. Pagal BPD 1.1. priemonę pateiktų paraiškų ir patvirtintų projektų santykis. 
Kvietimo Nr.   
 

Pateiktų 
paraiškų 
skaičius 

Patvirtintų 
paraiškų 
skaičius 

Santykis 

Pagal ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą 
Kvietimas Nr.1  103 40  2,6:1 
Kvietimas Nr.3  86 19  4,5:1 
VISO pagal ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą 189 59  3,2:1 
Pagal tiesioginės paramos skyrimo procedūrą 
Kvietimas Nr.2  12 8   
Kvietimas Nr.4  7 7  
Kvietimas Nr.5  6 6  
VISO pagal tiesioginės paramos skyrimo procedūrą 25 21  

Viso: 214 80  
Šaltinis: TID pateikti duomenys 
 
4.1.2. grafikas. Pagal BPD 1.1. priemonės remtinas veiklas finansuotų projektų skaičius. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad nebuvo gauta paraiškų transporto infrastruktūros sukūrimui logistikos 
centrams steigtis, todėl šiuo programavimo laikotarpiu nebuvo išnaudotos galimybės paskatinti 
viešųjų logistikos centrų steigimąsi ir jų įtraukimą į Europoje kuriamą logistikos centrų tinklą. 
Svarbiausia priežastis – teisinės bazės nebuvimas viešųjų logistikos centrų kūrimui ir tebevykstantys 
svarstymai dėl tinkamiausio ir efektyviausio šių centrų valdymo modelio (tame tarpe dėl privataus-
visuomeninio kapitalo partnerystės (PPP) principų taikymo finansuojant transporto infrastruktūros 
objektus). Kita vertus, BPD 1.1 priemonės dėka prie multimodalinio transporto plėtros Lietuvoje 
bus prisidėta įgyvendinant Klaipėdos uosto geležinkelio mazgo plėtros bei vidaus vandens kelio 
Nemuno upe I-ojo etapo projektus.  
 
Galutiniai paramos gavėjai. 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu pagal BPD 1.1 priemonę 
paramą galėjo gauti tik viešieji subjektai, valdantys nuosavybės arba turto patikėjimo teise 
paraiškoje nurodytą transporto infrastruktūros objektą, arba tiesiogiai įvardinti BPD priede. 
Administracinių sunkumų pasinaudoti BPD 1.1 priemonės teikiamomis galimybėmis kilo vienai 
BPD priede numatytai pareiškėjų grupei – apskrities viršininkų administracijoms. Jų paraiškos 
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paramai gauti buvo atmestos administracinio vertinimo metu, kadangi nebuvo pateiktas pagal Gaires 
pareiškėjams reikalaujamas „institucijos steigėjo sprendimas dėl pritarimo projektui“ arba 
transporto infrastruktūros objektas, kuriam buvo prašoma paramos, nebuvo jų nuosavybėje. 
Apskrities viršininkų administracijos kaip tinkami galutiniai naudos gavėjai šiame programavimo 
laikotarpyje daugiausiai buvo projektuojami viešųjų logistikos centrų projektams vykdyti.   
 
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, kuri 
buvo taikoma tada, kai yra tik vienas pareiškėjas, kuris pagal savo kompetenciją ir jam Lietuvos 
Respublikos teisės aktų priskirtas funkcijas gali įgyvendinti konkrečias pagal BPD priemonę 
numatytas veiklos sritis ir yra tiesiogiai įvardytas BPD priede, parama buvo skirta 21 valstybinės 
reikšmės projektui. Šiems projektams skirta didžioji dalis BPD 1.1 priemonės lėšų – 69,5 proc. BPD 
įgyvendinimo pradžioje tiesioginės paramos gavėjais, kurie nekonkuravo dėl paramos lėšų,  buvo 
išskirti septyni potencialūs pareiškėjai, t.y.: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai”, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Vidaus 
vandens kelių direkcija, VĮ Tarptautiniai Kauno, Palangos ir Vilniaus oro uostai. 2005-07-27 
Priežiūros komiteto, Lietuvos 2004–2006 m. BPD priežiūrai atlikti, posėdžio nutarimu į galutinių 
naudos gavėjų, kuriems taikoma tiesioginio finansavimo procedūra, sąrašą buvo įtraukta VĮ „Oro 
navigacija“.  
 
Likusiems 59 vietinės reikšmės transporto infrastruktūros projektams parama (30,5 proc. BPD 1.1 
priemonės lėšų), kurios naudos gavėjai – daugiausiai savivaldybių administracijos, buvo skirta pagal 
ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą. Būtent šių projektų atveju 2004-2006 m. laikotarpiu 
išryškėjo itin didelis ES struktūrinės paramos poreikis, pateiktas 4.1.4. lentelėje ir pavaizduotas 
4.1.3. grafike. Pagal ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą, projektų paklausa penkis kartus 
viršijo numatytą finansavimą, o skirtingose Lietuvos apskrityse BPD 1.1 priemonės lėšos patenkino 
nuo 9,4% iki 33% visų investicijų poreikio. Šioje vietoje būtina pastebėti, kad tiesioginio 
finansavimo skyrimo atveju negalima įvertinti, kiek investicijų poreikis viršijo turimų lėšų limitus, 
nes paraiškos buvo teikiamos pagal iš anksto Susisiekimo ministro patvirtiną preliminarų projektų 
sąrašą.  
 

4.1.4. lentelė. Parama skirta pagal BPD 1.1. priemonę, ribotos trukmės paramos teikimo 
procedūrą. 

Apskritis 

Pateiktų 
paraiškų 
skaičius 

Finansuojamų 
projektų skaičius 

Prašomos 
paramos 
suma, mln. 

Skirtos 
paramos 
suma, mln. 

Skirtos paramos 
dalis nuo 
prašomos 
paramos, proc. 

Alytaus  16 5 170,0 18,8 9,3% 
Kauno 35 9 118,8 28,0 24% 
Klaipėdos 23 8 116,5 24,6 21% 
Marijampolės 16 3 27,6 3,2 12% 
Panevėžio 17 5 79,9 8,5 11% 
Šiaulių 25 7 68,2 14,4 21% 
Tauragės 9 5 43,7 10,1 23% 
Telšių 9 4 56,7 9,9 17% 
Utenos 15 5 56,1 11,5 21% 
Vilniaus 24 8 190,6 65,9 33% 
VISO 189 59 928,1 191,9 21% 

Šaltinis: Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos duomenys. 
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4.1.3. grafikas. Geografinis BPD 1.1. priemonės paramos pasiskirstymas vietinės reikšmės 
transporto infrastruktūros projektams, %. 
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Nagrinėjant BPD 1.1 priemonės paramos, skirtos vietinės reikšmės transporto infrastruktūros 
projektams, geografinį pasiskirstymą, pastebima, kad didžioji dalis paramos lėšų buvo skirta 
Vilniaus apskrityje įgyvendinamiems projektams – 33 proc., tuo tarpu mažiausiai – tik 2 proc. skirta 
Marijampolės apskrities projektams. Marijampolės apskrityje įgyvendinamas ir mažiausias skaičius 
projektų pagal BPD 1.1 priemonę (3 projektai). Didžiausias projektų skaičius įgyvendinamas Kauno 
ir Klaipėdos ir apskrityse (atitinkamai 10 ir 8). Toks netolygus pasiskirstymas aiškinamas didesnių 
investicijų poreikiu Lietuvos didžiuosiuose miestuose (kur eismo intensyvumo problemas reikia 
spręsti nedelsiant), nustatytais atrankos kriterijais (plačiau žr. kitame šios dalies skirsnyje apie 
atrankos kriterijus) ir stipresniais didžiųjų miestų savivaldybių administraciniais gebėjimais parengti 
kokybiškas paraiškas. Tačiau lyginant visų BPD 1.1 priemonės lėšų geografinį pasiskirstymą, 
pastebimas tolygesnis investicijų pasidalinimas tarp Lietuvos apskričių (žr. 4.1.4. grafiką).  
 
4.1.4. grafikas. Geografinis visų BPD 1.1 priemonės investicijų pasiskirstymas pagal Lietuvos 
apskritis, %. 
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4.2. BPD 1.1. priemonės atrankos kriterijų tinkamumas 
 

Projektų atrankos kriterijai. ES struktūrinės paramos programos ar jos priemonės efektyvumui 
didelę reikšmę turi atrankos procesas ir tinkamų atrankos kriterijų nustatymas. 2004-2006 m. 
programavimo laikotarpiu projektai Lietuvos  BPD 1.1. priemonei įgyvendinti buvo atrenkami pagal 
bendruosius ir specifinius atrankos kriterijus. Bendrieji projektų atrankos kriterijai, kurie taikomi 
visiems pagal BPD finansuojamiems projektams, buvo nustatyti BPD priede. Buvo išskirti bendrieji 
tinkamumo ir prioritetiniai atrankos kriterijai. Bendrieji tinkamumo kriterijai buvo šie:  

- projektas turi atitikti bendrą BPD strategiją ir Lietuvos nacionalinę bei Europos Sąjungos 
politikos kryptis;  

- projektas turi būti suderinamas su prioriteto ir priemonės, pagal kuriuos skiriamas 
finansavimas, specifiniais tikslais;  

- projektas turi kurti pridedamąją vertę; 

- projektas turi būti finansiškai tęstinis;  

- turi būti aišku, kad be ES paramos projekto nebūtų įmanoma įgyvendinti; 

- projektui įgyvendinti turima tinkamų administracinių gebėjimų ir finansinių gebėjimų, 
siekiant užtikrinti sėkmingą projektų įgyvendinimą. 

 
Beveik visi bendrieji projektų tinkamumo kriterijai buvo reflektuoti transporto projektų naudos ir 
kokybės vertinime (išskyrus projekto tęstinumo kriterijų, kuris buvo įtrauktas į tinkamumo 
vertinimą). Bendrai šiems kriterijams projektų vertinimo metu maksimalus galimas balų skaičius 
sudarė 63 iš 100. Didžiausias dėmesys vertinant paraiškas, pateiktas paramai pagal BPD 1.1. 
priemonę gauti, buvo teikiamas bendrajam tinkamumo kriterijui dėl projekto kuriamos pridėtinės 
vertės. Transporto projektų naudos ir kokybės vertinimo etape šis kriterijus buvo išreikštas per 
ekonominės naudos ir kaštų santykį. Vertinimo metu, atsižvelgiant į projekto teikiamą adekvačią 
naudą, palyginus su sąnaudomis, kurių reikia planuotiems projekto rezultatams pasiekti, projektui 
galėjo būti skiriama nuo 25 iki 27 balų (priklausomai nuo remtinos veiklos). 
 
Antroji grupė bendrųjų BPD atrankos kriterijų – prioritetiniai kriterijai – parodė, kokiems 
projektams pagal visas BPD priemones bus teikiamas prioritetas juos atrenkant. BPD priede buvo 
išskirti du bendrieji prioritetiniai kriterijai:  

- projektai, kuriems įgyvendinti skiriamas didesnis projekto teikėjo indėlis; 

- projektai, kurie turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypatingai 
probleminėse teritorijose ir Ignalinos regiono problemoms spręsti). 

 
Šiems prioritetiniams kriterijams transporto projektų kokybės ir naudos vertinimo metu buvo 
numatyta iki 20 balų iš 100. Pareiškėjo nuosavų lėšų indėliui skirtingose BPD 1.1 priemonės 
remtinose veiklose naudos ir kokybės vertinimo metu buvo skiriama nuo 5 iki 15 balų. Galima 
pastebėti, kad BPD 1.1 priemonės atveju šis kriterijus savivaldybėms nebuvo toks problematiškas 
kaip kitų BPD priemonių atveju, kai naudojant šį bendrąjį prioritetinį kriterijų didesnės galimybės 
gauti paramą a priori buvo sudarytos didesnius biudžetus turinčioms Lietuvos savivaldybėms. 
Transporto projektuose visos Lietuvos savivaldybės turėjo galimybę būti prioritetizuotos nuosavo 
lėšų indėlio dėka dėl kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų. KPPP finansavimo 
įstatymas numato, kad metinėje KPPP lėšų naudojimo sąmatoje 20 proc. turi būti skiriama 
savivaldybių vietinės reikšmės kelių (gatvėms) tiesimo, taisymo, priežiūros bei saugaus eismo 
sąlygų užtikrinimo15 reikmės finansuoti. 

                                                 
15 LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6302) 10 str. 
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Dėl papildomų balų probleminėms teritorijoms, pirmojo kvietimo metu Susisiekimo ministerija 
buvo vienintelė tarpinė institucija BPD įgyvendinimo metu nusistačiusi detaliausius probleminių 
teritorijų išskyrimo kriterijus. Jie buvo patvirtinti Gairėse pareiškėjams16, remiantis LR Vyriausybės 
2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 428 (Žin. 2003, Nr. 35-1483) „Dėl probleminių teritorijų 
išskyrimo kriterijų“.17 Tačiau BPD 1.1. priemonės pirmojo kvietimo projektų atrankos metu buvo 
priimtas sprendimas paremti bent po vieną projektą iš kiekvienos savivaldybės. Šis sprendimas nors 
regioniniu požiūriu atrodytų teisingas ir siekiantis užtikrinti ES struktūrinės paramos paskirstymo 
pusiausvyrą, tačiau iš anksto neinformavus apie tokio atrankos principo taikymą, buvo neišlaikytos 
bendrosios ES struktūrinės paramos skyrimo viešumo sąlygos. Kitų kvietimų metu papildomi balai 
buvo skiriami tik projektams iš Ignalinos regiono. 
 
Prie bendrųjų projektų atrankos kriterijų, nustatytų BPD priede, taip pat priskirtinas reikalavimas 
atitikti horizontaliems ES plėtros principams (darniai plėtrai, regioninei plėtrai, lygioms 
galimybėms). Šis atitikimas buvo vertinamas transporto projektų tinkamumo vertinimo etape. 
Projektai, kurių rezultatai būtų neigiamai įtakoję šiuos principus, turėjo būti atmesti kaip netinkami 
finansuoti pagal BPD 1.1 priemonę. Pozityviai vertintinas detalus poreikis pagrįsti projekto poveikį 
aplinkosaugai – pareiškėjai kartu su paraiška infrastruktūrinių projektų finansavimui turėjo pateiki 
poveikio aplinkai vertinimą, taip pat paraiškoje turėjo nurodyti, ar projektas neturės poveikio arba 
neturės reikšmingo neigiamo poveikio Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijoms. Be 
to, kaip jau buvo minėta šiame skyriuje dėl papildomų balų suteikimo transporto projektams, 
kuriuos buvo planuojama įgyvendinti probleminėse teritorijose, prioritetizuojami buvo tie projektai, 
kurie skatino regioninę plėtrą. Tuo tarpu horizontalusis lygių galimybių prioritetas dėl BPD 1.1 
priemonės specifikos nebuvo reikšmingas.  
 
Specifiniai BPD 1.1 priemonės atrankos kriterijai taip pat buvo įvardinti BPD priede, tačiau 
priemonės įgyvendinimo metu jie buvo tikslinami tiek pačiame BPD priede18 (žr. 4.2.1 lentelę), tiek 
papildomi atrankos kriterijai buvo išskiriami Gairėse pareiškėjams, vertinant projekto naudą ir 
kokybę.  

 
4.2.1. lentelė. Specifiniai BPD 1.1 priemonės atrankos kriterijai. 
Iki 2005-04-28 pirmenybė teikiama projektams:  Po 2005-04-28 pirmenybė teikiama projektams: 
- darantiems poveikį esamo arba 
prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumui; 

- skatinantiems skirtingų transporto rūšių 
tarpusavio sąveiką; 

- diegiantiems eismo saugos bei aplinkosaugos 
priemones; 

- skatinantiems nepertraukiamo transporto 

- darantiems poveikį esamo arba 
prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumui, jeigu projekto tikslas yra 
nukreipti transporto srautą nuo miesto 
centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais metais; 

- skatinantiems skirtingų transporto rūšių 
tarpusavio sąveiką; 

                                                 
16 Gairės pareiškėjams patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3-
152. 
17
 Buvo numatyta kaip probleminę teritoriją išskirti tą teritoriją, kurioje pagal Statistikos departamento rodiklius: 

- pardavimai vienam gyventojui (litais) mažesni už šalies vidurkį; 
- tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos vienam  gyventojui (litais) yra mažesnės už šalies vidurkį; 
- nedarbo lygis (procentais) yra 25 procentais aukštesnis už šalies vidurkį;  
- ekonominio aktyvumo rodiklis – ekonomiškai aktyvių gyventojų ir visų 15–64 metų teritorijos gyventojų 

skaičiaus santykis (procentais) – yra mažesnis už šalies vidurkį;  
- gyventojų migracija iš probleminės teritorijos (procentais) yra didesnė už  šalies vidurkį. 

 
18 BPD 1.1 priemonės specifiniai atrankos kriterijai buvo patikslinti 2005-04-28 Priežiūros komiteto, Lietuvos 2004–
2006 metų bendrojo programavimo dokumento priežiūrai atlikti, posėdžio nutarimu 
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plėtrą. 
 

- diegiantiems eismo saugos bei 
aplinkosaugos priemones; 

- skatinantiems teritoriškai nepertraukiamo 
transporto plėtrą (sujungiant su kitais 
infrastruktūros objektais). 

 
 
Šiems specifiniams projektų atrankos kriterijams transporto projektų kokybės ir naudos vertinimo 
metu buvo suteikta nuo 10 iki 25 balų iš 100 (maksimalus balų skaičius svyravo pagal remtinas 
veiklas). Vertintojų manymu, būtent specifiniams atrankos kriterijams buvo suteikta per mažai 
reikšmės transporto projektų vertinimo ir atrankos metu. Visų pirma, šie specifiniai atrankos 
kriterijai turėjo labiau būti susiekti su BPD 1.1 priemonės uždaviniais, taip pat turėjo būti užtikrintos 
didesnės sąsajos tarp specifinių atrankos kriterijų ir priežiūros rodiklių. Antra, bendroje 100 balų 
vertinimo skalėje visose veiklose jiems turėjo būti skiriama ne mažiau kaip iki 25 balų. Tokiu būdu 
būtų labiau užtikrintas BPD 1.1 priemonės uždavinius atitinkančių projektų finansavimas ir 
atitinkamai efektyvesnis šių uždavinių įgyvendinimas.  
 

 
4.3. BPD 1.1. priemonės priežiūros rodiklių tinkamumas 
 
Priežiūros rodikliai. Stebėsenos paskirtis yra nustatyti, ar įgyvendinant paramos programą ar 
atskirą jos priemonę ir naudojant jai skirtus ES struktūrinės paramos išteklius yra pasiekiama 
pažanga. Pažanga vertinama pagal iš anksto sudarytą stebėsenos/ priežiūros rodiklių sąrašą. Europos 
Komisija nurodo, kad stebėsenos rodikliai turi būti „sudaryti“ iš apibrėžimo, kiekybinio tikslo ir 
matavimo vieneto. Siekiamos stebėsenos rodiklių vertės turėtų būti nustatytos, kad būtų galima 
efektyviai vertinti programos/priemonių pažangą ir pasiekimus.19 BPD 1.1 priemonės pažangos 
stebėjimui BPD priede buvo nustatyti pasiekimo, rezultato ir poveikio kiekybiniai rodikliai, pateiki 
4.3.1. lentelėje. Priemonės pasiekimo rodiklis dėl nutiestų/ rekonstruotų kelių ilgio yra perkeltas į 
BPD prioriteto lygmenį, t.y. pagal jo pasiekiamumą matuojama ne tik priemonės, bet ir viso BPD 
pirmojo prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ pažanga.  
 
4.3.1. lentelė. BPD 1.1 priemonės priežiūros rodikliai.  
Rodiklio tipas Kiekybinis priežiūros rodiklis 
Pasiekimo rodikliai: tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis (650 km); 

rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai (60 km); 
skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių (10 vnt.); 

Rezultato rodikliai: bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) (2900); 
bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemonėmis, 
padidėjimas (17 %). 

Poveikio rodikliai: sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) (2100); 
 
2004 m. rugsėjo 15 d. BPD priežiūros komitete buvo pateiktos ar patikslintos kai kurių BPD 
prioritetų ir priemonių priežiūros rodiklių kiekybinės išraiškos. Atlikti BPD 1.1 priemonės 
priežiūros rodiklių patikslinimai vertintini teigiamai, nes buvo atsisakyta perteklinių ir sunkiai 
išmatuojamų priemonės poveikio rodiklių, tokių kaip „sumažėjęs triukšmas“, „sumažėjusios 
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos“, „pagerėjęs susisiekimas tarp miestų ir miestelių“. 
Nors pats priežiūros rodiklių patikslinimas vertinamas teigiamai, tačiau tai buvo padaryta tuomet, 
kai pagal BPD 1.1. priemonę jau buvo paskelbtas pirmasis ribotos trukmės kvietimas teikti 
paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti. Kartu su šiuo kvietimu paskelbtose paraiškų formose 

                                                 
19 WP 2, P.10. 
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pareiškėjų buvo prašoma nurodyti rodiklius, pagal kuriuos jie BPD įgyvendinimo eigoje teikia 
projektų įgyvendinimo ataskaitas, tačiau šie rodikliai buvo tokie, kokie buvo įvardinti prieš BPD 
priedo pakeitimą. Todėl dalis pareiškėjų, įgyvendindami projektus nepateikia informacijos pagal 
naujai patvirtintus rodiklius, atitinkamai, dalis informacijos yra prarandama/ nesurenkama (ši 
priežiūros rodiklių problema aktuali visoms BPD priemonėms20).  
 
Vertintojų nuomone, BPD 1.1 priemonės atveju pasiekimo rodikliai yra nepakankami. Galėjo būti 
nustatyti keli papildomi pasiekimo rodikliai, susiję su priemonės uždaviniais Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto infrastruktūros gerinimu ir multimodalinio transporto plėtra Lietuvoje. Rezultato rodikliai 
taip pat mažai reflektuoja BPD 1.1 priemonės uždavinius. Visų pirma, darbo vietų kūrimas šiai 
priemonei yra antraeilis tikslas, todėl priemonės pažangos ir veiksmingumo vertinimas pagal šį 
rodiklį nėra reikšmingas. Atsižvelgiant į BPD 1.1 priemonės tikslą ir uždavinius tikslingiau buvo 
nustatyti tokius rezultato rodiklius, kaip pavyzdžiui: „transporto eismo intensyvumo pokytis 
rekonstruotuose transporto infrastruktūros objektuose (%)“, „sumažėjusi žvyrkelių dalis valstybinės 
reikšmės kelių tinkle (%)“. Antra, bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemonėmis 
padidėjimas, iš tiesų yra svarbus rodiklis ir ypatingai Lietuvai kaip tranzitinei valstybei, tačiau 
abejonių kelia, kiek šio rodiklio pasiekimas gali būti siejamas su ES struktūrinių fondų paramos 
rezultatais, greičiau jį įtakoja tokie veiksniai kaip Lietuvos integracija į ES ir laisvas prekių 
judėjimas bendrojoje rinkoje. Poveikio rodiklių atveju nėra nustatyta konkretaus rodiklio, kuris 
leistų įvertinti ES struktūrinės paramos poveikį būtent transporto sektoriuje. Vertintojų nuomone, 
BPD 1.1 priemonės atveju kaip poveikio rodiklį būtų buvę tikslinga turėti „transporto sektoriaus 
sukuriamos BVP dalies padidėjimą (%)“.   
 
 
4.4. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijų transporto sektoriuje tinkamumo 
įvertinimas  
 
 
Tikslas ir uždaviniai. Per 2007-2013 m. laikotarpį Lietuvos transporto sektoriaus plėtrai numatyta 
skirti virš 5,28 mlrd.Lt pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė 
ekonominė infrastruktūra” (transporto tinklui remti) ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų 
plėtra“ priemones. Papildoma struktūrinių fondų parama transporto infrastruktūros ir paslaugų 
plėtrai taip pat yra numatyta pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (miesto 
vidaus transporto infrastruktūros vystymui regioninių ekonominio augimo centruose ir probleminėse 
teritorijose) ir 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ (ekologiško viešojo miesto transporto 
skatinimui). ES struktūrinė parama transporto sektoriuje 2007–2013 m. bus skirta per du fondus – 
Sanglaudos fondą ir Europos regioninės plėtros fondą. Iš Sanglaudos fondo bus finansuojami 
tarptautinės ir valstybinės reikšmės transporto projektai, kuriems bus skirta 70 % visos struktūrinės 
paramos transporto sektoriuje (3,754 mlrd. Lt). Iš ERPF daugiausiai bus finansuojami regioninės ir 
vietinės reikšmės infrastruktūros projektai, jungtys su TEN tinklais, eismo saugos ir aplinkosauginių 
priemonių diegimo projektai ir pan. 
 
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijų tikslų ir uždavinių transporto sektoriuje 
tinkamumas, išorinis nuoseklumas Bendrosios 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos ir veiksmų programų kontekste jau yra patvirtinta nepriklausomų ekspertų, atlikusių 

                                                 
20 Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas. Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai 
ir ekonominiai projektai (ESTEP). – 2006 m. vasaris.  
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išankstinį Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų vertinimą21. Šio 
vertinimo autorių nuomone, veiksmų programose yra tinkamai aprašyta Lietuvos transporto 
sektoriaus būklė, išsamiai atlikta netolygumų analizė (svarbiausių išsivystymo netolygumų tarp ES ir 
Lietuvos įvertinimas), identifikuotos svarbiausios problemos ir nustatyti plėtros poreikiai, kurie yra 
susieti su Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos22 tikslais ir 
uždaviniais, o taip pat atitinka daugumą ES transporto politikos prioritetų, kurių vienas svarbiausių - 
stiprinti skirtingų transporto rūšių sąveiką. Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant 2007-2013 m. ES 
struktūrinių fondų programas turėtų būti užtikrinamas ir labiau integruotas transporto planavimas, 
geresnis veiklos koordinavimas tarp institucinių veikėjų, įsitraukusių į skirtingų transporto rūšių 
politikos vykdymą.    
 
Kita vertus, 2007-2013 m. Bendrijos sanglaudos politikos strateginėse gairėse23, kuriomis valstybės 
narės turėjo remtis rengdamos nacionalinius strateginius dokumentus ir veiksmų programas, 
numatyta, kad vienas iš prioritetų, naudojant ES struktūrinę paramą, yra „didinti valstybių narių, 
regionų ir miestų patrauklumą, gerinant jų prieinamumą, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę ir 
lygį bei išsaugojant aplinką“24. Prieinamumo gerinimo tikslas ypatingai akcentuojamas transporto 
srityje. Strateginėse gairėse teigiama, kad, visų pirma, investicijas transporto infrastruktūrai reikia 
skirti tuose regionuose, kuriuose ryškios judėjimo ir prieinamumo problemos. Išskiriama, kad 
regioninę transporto infrastruktūrą tinkamiau kurti išsibarsčiusios, smulkios ūkinės veiklos pagrindą 
turinčiuose regionuose, kuriuose gyventojai daugiausia gyvena miesteliuose; nepakankamus kelių 
tinklus turintiems regionams reikėtų skirti finansavimą ekonomiškai būtinoms kelių jungtims 
sukurti; be to, reikėtų spręsti judėjimo ir prieinamumo problemas miestų zonose, remiant integruoto 
valdymo sistemas ir švaraus transporto sprendimus. 2007-2013 m. Lietuvos veiksmų programose 
pasigendama didesnio akcento šiam prieinamumo gerinimo tikslui. Tuo tarpu kitose ES šalyse šis 
tikslas buvo finansuojamas jau ir 2000-2006 m. laikotarpyje. Pavyzdžiui, 2004-2006 m. Lenkijos 
sektorinėje transporto veiksmų programoje buvo numatytas bendrasis tikslas didinti Lenkijos 
transporto sanglaudą bei gerinti Lenkijos miestų, sričių ir regionų prieinamumą ES viduje, siekiant 
strateginių Bendrijos paramos metmenyse numatytų tikslų.25 Kitose ES šalyse narėse pasiekiamumo 
tikslas dažniausiai yra išreiškiamas per kelionės laiko sutaupymo rezultatą. Pavyzdžiui, 
įgyvendinant Airijos Ekonominių ir socialinių investicijų veiksmų programos uždavinius yra 
stebimas laiko taupymo rodiklis, t.y. matuojama, keliomis minutėmis sutrumpėjo kelionė 
pagrindiniais penkiais tarpmiestiniais keliais, išskirtais programoje26. Lenkijos 2004-2006 m. 
Sektorinėje transporto veiksmų programoje taip pat atsižvelgiama į laiko taupymo aspektą. Kelionės 
laiko sutrumpinimas nėra išskirtas kaip atskiras konkretaus prioriteto tikslas, tačiau jis įtrauktas į 
rodiklių sąrašą, kuriais remiantis vertinamas programos efektyvumas. 1 prioritetui „Skirtingų 
transporto tipų subalansuotam vystymui“ (multimodalinio transporto plėtrai) yra numatytas 
produkto lygmens rodiklis – tranzito laiko sutrumpinimas (nuo 100% 2001 m. iki 90% 2008 m.). 
Įvertinant Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių rekomendacijas, kitų ES šalių narių 
patirtį ir Lietuvos transporto sistemos problemas, 2007-2013 m. laikotarpiu prieinamumo tikslą 
vertėjo labiau akcentuoti ir Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentuose. 
 
                                                 
21 Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis 
(ex-ante) vertinimas. Atliko: Centre for Strategy&Evaluation Service kartu su Ekonominės konsultacijos ir tyrimai. – 
2006, lapkritis 
22 patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 
23 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (EB) Nr. 702/2006 dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. – 
P.5. 
24 Ibid. 
25  Sectoral Operational Progamme Transport for years 2004-2006. Ministry of Infrastructure, Republic of Poland - 
December 2003, - P.24. 
26 Evaluation of Investment in the Road Network. Prepared for NDP/CSF Evaluation Unit by Fitzpatrick Associates, 
Economic Consultants, in conjunction with Africon, Transport and Engineering Consultants and A&L Goodbody 
Consulting. Part B: National Roads – August 2002, - P.8. 
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Išlaidų pasiskirstymas pagal intervencijos sritis. Atsižvelgiant į išskirtus tikslus ir uždavinius, 
loginis ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriuje 2007-2013 m. pagrindimas, t.y. 
intervencijos bei koncentravimo logika yra tinkami. Preliminariais duomenimis (4.4.1 lentelė), 
2007-2013 m. programavimo laikotarpiu Lietuvoje daugiausiai bus investuojama į kelių ir 
geležinkelių transportą. Sąlyginai, naujuoju laikotarpiu daugiausiai didėja finansavimas geležinkelių 
transportui, tačiau taip yra todėl, kad į veiksmų programas yra įtraukti didelės vertės Sanglaudos 
fondo finansuojami projektai, tarp kurių net trys yra geležinkelių sektoriuje. Kita vertus, visoje ES 
stengiamasi dėl autokelių perkrovimo perkelti dalį krovinių ir keleivių vežimų iš kelių transporto į 
geležinkelių transportą, todėl ir Lietuvai yra svarbus geležinkelių transporto, kuris palyginus su ES 
valstybių  narių geležinkelio transporto sistemomis, yra gerokai atsilikęs techniniu, ekonominiu, 
technologiniu požiūriu, vystymas. 
 
4.4.1 lentelė. Preliminarus intervencijų pasiskirstymas transporto sektoriuje 2007-2013 m. (%) 
Intervencijos sritis Dalis, proc. 
Kelių transportas 49% 
Vandens transportas 7% 
Multimodalinis transportas 4% 
Oro transportas 3% 
Geležinkelių transportas 37% 

 
Iš BPD įgyvendinimo patirties vertėtų pasimokyti – svarbu ne tik numatytos intervencijos, tačiau ir 
aiški valstybės politika bei priemonės nustatytiems veiksmų programos uždaviniams įgyvendinti. 
Šioje vietoje, vertintojai labiausiai siekia atkreipti dėmesį dėl būtinų prielaidų viešųjų logistikos 
centrų ir multimodalinio transporto skatinimo uždavinių įgyvendinimui sudarymo. Pavyzdžiui, 
analogiška problema – neįvykdytas siekis sukurti viešuosius logistikos centrus – 2004-2006 m. 
laikotarpiu pasireiškė Vengrijoje. Atitinkamai, mokantis iš pirmojo programavimo laikotarpio 
klaidų šioje šalyje rengiantis 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimui transporto 
sektoriuje jau yra parengta multimodalinių logistikos centrų plėtros koncepcija su ES finansavimui 
numatytomis priemonėmis (žr. 4.4.2. lentelę). Būtų naudinga ir Lietuvoje, rengiant veiksmų 
programų įgyvendinimo priedus, įvertinti visas transporto sektoriaus plėtrą apsprendžiančias 
aplinkybes (tame tarpe ir teisines, administracines) bei efektyviai pašalinti galimas uždavinių 
neįgyvendinimo rizikas.  
 
4.4.2. lentelė. Vengrijos pavyzdys.  
Vengrijos multimodalinių logistikos centrų plėtrą 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu bus 
siekiama įgyvendinti ES struktūrinių fondų paramą skiriant šiomis priemonėmis: 
 

- išoriniam logistikos infrastruktūros sukūrimui ir vystymui (bus finansuojamos prieigų  
prie multimodalinių logistikos centrų keliais ir geležinkeliais sukūrimas ir gerinimas);  

- vidinės logistikos infrastruktūros vystymui (perkrovimo į kitą transporto priemonę (angl. 
transshipment) terminalų statymas ir viešųjų darbų sukūrimas, sandėlių talpumo 
išplėtimas, IT tinklų multimodaliniuose logistikos centruose gerinimas);  

- multimodalinių transporto priemonių parkų plėtra (aprūpinimas specialiomis transporto 
priemonėmis, naudojamomis kombinuotų krovinių transportavimui). 

 
Parama logistikos plėtrai Vengrijoje 2007-2013 m. yra numatyta antrajame Nacionaliniame plėtros 
plane bei dviejose veiksmų programose. Transporto infrastruktūros veiksmų programa rems 
transporto-logistikos priemones (pvz. prieinamumo prie logistikos centrų gerinimą, multimodalinio 
perkrovimo į kitą transporto priemonę įrenginių gerinimą, multimodalinio transporto priemonių 
parko plėtrą), tuo tarpu Konkurencingumo ir ekonomikos veiksmų programa skatins vidaus (angl. 
in-house) paslaugų sąlygų vystymą (pvz. sandėlių, įrangos, mechanizmų, IT paslaugų). Pagal 
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pirmąją veiksmų programą numatyta tiesioginiam finansavimui atrinkti didelio masto projektus 
(maždaug 4-5 viešųjų logistikos terminalų sukūrimą); antrosios veiksmų programos atveju projektai 
bus atrinkti konkurencijos, paremtos pateiktų projektų vertinimu, būdu.  

Atkreiptinas dėmesys, kad numatyti finansiniai ištekliai transporto sektoriuje nėra pakankami 
Lietuvos transporto tinklo problemoms spręsti. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo metu aktualiausia problema tapo nepakankama ES struktūrinių fondų lėšų dalis, 
numatyta  regioninių (vietos) kelių plėtrai. Nors palyginus su 2004–2006 m. laikotarpiu, naujuoju 
programavimo periodu savivaldybių projektams yra numatytas toks pats ERPF paramos dydis, 
tačiau įvertinus 2004-2006 m. patirtį ir statybų kainų augimą, lėšų poreikis yra 5 kartus didesnis. Jau 
pačioje Ekonomikos augimo veiksmų programos dabartinės situacijos aprašomojoje dalyje yra 
pastebima, kad „atliekant kelių infrastruktūros plėtros darbus ryškėja techninio lygio disproporcijos 
tarp Lietuvos pagrindinių kelių ir likusių kelių būklės“, taigi pagrindines investicijas pagal ES 
reglamentus nukreipus į TEN tinklų plėtrą, 2007-2013 m. laikotarpiu gali kilti rizika dėl dar 
didesnio atotrūkio. Įvertinant tai, visų pirma, siekiant kuo efektyviau panaudoti šiuos 2007-2013 m. 
ES struktūrinės paramos finansinius išteklius, atrenkant regioninių kelių projektus konkrečioje 
apskrityje prioritetas turėtų būti skiriamas ekonominiams regionų plėtros centrams27, jų susisiekimo 
infrastruktūros su tarptautiniais ir nacionaliniais transporto tinklais gerinimui. Tokią investavimo į 
vietinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrą koncentravimo logiką pagrindžia ir šio vertinimo metu 
atliktas makroekonominis 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos transporto sektoriui modeliavimas 
(plačiau žr. šios ataskaitos 5.2 ir 7.3 dalyse). Be to, atrenkant miesto transporto infrastruktūros 
projektus derėtų užtikrinti finansavimo sinergiją tarp Ekonomikos augimo veiksmų programos ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos remiamų projektų. Tarkim, atrenkant projektus pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų programos remiamą veiklą „Savivaldos transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra“ paraiškų vertinimo metu turėtų būti prioritetizuojami tie projektai, kurie 
yra susieti su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansuojamais miesto transporto 
infrastruktūros plėtros projektais. Tokiu būdu būtų skatinamas labiau integralių miesto transporto 
infrastruktūros vystymo projektų įgyvendinimas.   

Galutiniai paramos gavėjai. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio naujovė – planuojama, kad 
ES struktūrinių fondų parama transporto sektoriuje galės pasinaudoti ne tik viešieji subjektai, bet ir 
privačios įmonės. Ši inovacija susijusi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatyta 
remtina veiklos kryptimi – ekologiško miesto transporto skatinimu, atnaujinant viešojo keleivinio 
transporto priemonių parką. Lietuvoje viešojo keleivinio transporto paslaugas teikia ir 
savivaldybėms priklausantys autobusų parkai, ir privačios bendrovės28, todėl parama pagal šią 
veiklos kryptį turės būti teikiama pagal valstybės pagalbos schemą. Apie valstybės pagalbos 
taikymą transporto sektoriui plačiau žr. Perkančiajai organizacijai pateiktame darbo dokumente dėl 
valstybės pagalbos (Priedas Nr.3 bei ataskaitos 6.3 dalis). Apibrėžiant galutinių paramos gavėjų 
tinkamumą pagal šią kryptį, rekomenduojame veiksmų programos priede (ir vėliau gairėse 
pareiškėjams) specifikuoti, kad tai yra vežėjų įmonės, sudariusios viešųjų paslaugų teikimo sutartis 
su savivaldybių administracijomis. 
 
Atrankos kriterijai. Atsižvelgiant į šio vertinimo išvadas dėl 2004-2006 m. transporto projektų 
atrankos kriterijų, 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu reikėtų patvirtinti tokius specifinius 
atrankos kriterijus, kurie kaip galima labiau operazionlizuotų veiksmų programos prioritetų 

                                                 
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarime Nr. 575 „Dėl regioninės politikos iki 2013 m. 
strategijos“ yra įvardinti 5 regioniniai augimo centrai – Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, 
Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė, - kuriais siekiama sumažinti 
užimtumo ir pajamų lygio diferenciaciją Lietuvoje ir, atitinkamai per šių centrų plėtrą, padidinti teritoriškai artimų (50-
70 km spinduliu esančių) probleminių teritorijų gyventojų užimtumo ir pajamų lygį. 
28 Šiuo metu vežėjų asociacijai „Linava“ priklauso 67 įmonės, vežančios keleivius. Iš jų 32 - savivaldybėms 
priklausantys autobusų parkai, kitos – privačios.  
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uždavinius bei skatintų  horizontaliųjų tikslų įgyvendinimą. Šios vertinimo ataskaitos Priede Nr. 5 
yra pateiktas detalus Susisiekimo ministerijos siūlomų transporto projektų atrankos kriterijų pagal 
2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programas įvertinimas, o 
šioje ataskaitos dalyje pateikiami apibendrinti vertintojų siūlomi 2007 – 2013 m. transporto projektų 
specifiniai atrankos kriterijai (žr. 4.4.3. – 4.4.5. lenteles). Taip pat siūloma specifiniams atrankos 
kriterijams projektų vertinimo metu skirti didesnę reikšmę, nei jiems buvo suteikta BPD 1.1. 
priemonės įgyvendinimo metu.  
 
4.4.3. lentelė. Siūlomi specifiniai atrankos kriterijai kiekvienai Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupės „Transporto tinklas“ 
priemonei:  

Nr. 
Veiksmų grupės 
(priemonės) 
pavadinimas 

Trumpas veiksmų grupės 
(priemonės) aprašymas 

Projektų atrankos kriterijai 

1. Eismo saugos 
inžinerinių 
priemonių 
diegimas 

Eismo valdymo sistemų 
tobulinimas, tiltų, viadukų, 
pervažų ir sankryžų 
rekonstravimas ir statyba, 
pėsčiųjų ir dviračių takų, 
šaligatvių įrengimas ir 
rekonstravimas, apšvietimo, 
atitvarų, pralaidų, apsauginių 
tvorų įrengimas ir 
rekonstrukcija, kitų inžinerinių 
priemonių, mažinančių eismo 
įvykių tikimybę ir pasekmes 
įrengimas ir rekonstravimas. 
Diagnostikos infrastruktūros, 
ekstremalių ir krizinių situacijų 
geležinkelyje likvidavimo 
sistemos atnaujinimas bei tam 
būtinos įrangos įsigijimas 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės 

• Projektai, kuriuose naikinamos 
„juodosios dėmės“ (avaringi 
ruožai); 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką; 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas, jeigu 
projekto tikslas yra nukreipti 
transporto srautą nuo miesto 
centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais 

2. Valstybinės ir 
regioninės 
reikšmės 
transporto 
infrastruktūros 
techninių 
parametrų 
gerinimas 

Žvyrkelių asfaltavimas, krašto, 
rajoninių ir vietinių automobilių 
kelių dangų tobulinimas, 
jungiamųjų geležinkelio linijų 
pralaidumo didinimas, viešųjų 
keleivių aptarnavimo paslaugų 
kokybės gerinimas 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas, jeigu 
projekto tikslas yra nukreipti 
transporto srautą nuo miesto 
centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
aplinkosaugos priemonės; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

• Projektai, gerinantys viešųjų 
keleivių aptarnavimo paslaugų 
kokybę; 

• Projektai, gerinantys atokesnių 
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šalies rajonų susisiekimo 
sąlygas su apskričių, 
savivaldybių centrais, taip pat 
susisiekimą tarp miestų ir 
kaimiškųjų regionų 

 
3. Savivaldos 

transporto 
infrastruktūros 
moderni-
zavimas ir 
plėtra 

Parama skiriama vietinės 
reikšmės viešosios transporto 
infrastruktūros projektams 
įgyvendinti (vietinės reikšmės 
keliams rekonstruoti ir plėtoti, 
dviračių ir pėsčiųjų takams 
rekonstruoti ir tiesti, jeigu jie 
prisideda prie eismo saugos 
didinimo keliuose ir tai yra 
sudėtinė kelio rekonstrukcijos 
projekto dalis) 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas, jeigu 
projekto tikslas yra nukreipti 
transporto srautą nuo miesto 
centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

• Projektai, gerinantys atokesnių 
šalies rajonų susisiekimo 
sąlygas su apskričių, 
savivaldybių centrais, taip pat 
susisiekimą tarp miestų ir 
kaimiškųjų regionų 

• Projektai, kurie susieti su 
Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos finansuojamais 
miesto transporto 
infrastruktūros plėtros 
projektais  

 
4. Regioninės 

vandens 
transporto 
infrastruktūros 
plėtra 

Infrastruktūros vietinei ir 
regioninei laivybai plėtojimas, 
keleivių aptarnavimo pajėgumų 
tobulinimas, laivybos vidaus 
vandens keliais pagerinimas 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
komercinei ir pramoginei 
laivybai; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
aplinkosaugos priemonės. 

 
4.4.4. lentelė. Siūlomi specifiniai atrankos kriterijai kiekvienai Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonei:  

Nr. 
Veiksmų grupės 
(priemonės) 
pavadinimas 

Trumpas veiksmų grupės 
(priemonės) aprašymas 

Projektų atrankos kriterijai 

1. Nepakankamų Naujų linijų tiesimas tame tarpe • Prognozuojamo transporto 
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sausumos 
transporto 
infrastruktūros 
jungčių su 
kitomis ES 
valstybėmis ir 
trečiųjų šalių 
transporto 
tinklais 
išplėtojimas, 
TEN-T tinklo 
pritaikymas 
augančiam eismo 
intensyvumui 

europinio standarto geležinkelio 
linijos „Rail Baltica“ statyba, 
kitos transeuropinės reikšmės 
automobilių kelių, kaip Via 
Baltica,  ir geležinkelių 
infrastruktūros pralaidumo 
didinimas, techninių parametrų 
gerinimas, tame tarpe 
geležinkelio ruožo Vilnius-
Kaunas rekonstrukcija greičiui 
iki 160 km/h, signalizacijos 
įrenginių modernizavimas, 
atskirų geležinkelio ruožų 
antrųjų kelių statyba, reikiamos 
infrastruktūros sukūrimas 
viešiesiems logistikos centrams 
steigtis 

eismo intensyvumas; 
• Projektai, skatinantys skirtingų 

transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką;  

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis ir didinantys 
prekių ir/ ar keleivių 
pralaidumą; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės, 
ypatingai intelektinės eismo 
valdymo sistemos; 

• Projektai, kuriais mažinamas 
neigiamas transporto poveikis 
aplinkai 

 
2. Svarbiausio 

šalies tranzito 
mazgo – 
Klaipėdos jūrų 
uosto – 
potencialo 
geresnis 
panaudojimas ir 
konkurencingum
o didinimas 

Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos 
gilinimas, krantinių 
rekonstrukcija ir statyba, 
privažiavimo kelių ir 
geležinkelių, keleivių 
aptarnavimo infrastruktūros 
pajėgumų plėtra 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis ir didinantys 
prekių ir/ ar keleivių 
pralaidumą; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

 
3. Tarptautinių oro 

uostų 
infrastruktūros 
pajėgumo 
išvystymas 

Keleivių terminalų išplėtimas, 
naujų skrydžių saugos ir 
aviacijos saugumo priemonių 
diegimas, keleivių tranzito 
infrastruktūros plėtra 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis ir didinantys 
prekių ir/ ar keleivių 
pralaidumą;  

• Projektai, skatinantys skrydžių 
saugą ir aviacijos saugumą, 
diegiantys saugumo priemones; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

 
4. Transporto 

avaringumo ir 
grūsčių TEN-T 

Saugaus eismo inžinerinės 
infrastruktūros diegimas ir 
tobulinimas, miestų aplinkkelių 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės; 
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tinkle mažinimas ir trūkstamų grandžių tarp TEN-
T elementų miestų prieigose 
tiesimas, informacinių eismo 
valdymo sistemų plėtojimas 

• Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas, jeigu 
projekto tikslas yra nukreipti 
transporto srautą nuo miesto 
centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• projektai, kuriuose naikinamos 
„juodosios dėmės“ (avaringi 
ruožai) TEN-T tinkle; 

• Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio 
sąveiką; 

• Projektai, kuriais mažinamas 
neigiamas transporto poveikis 
aplinkai. 

 
4.4.5. lentelė. Siūlomi specifiniai atrankos kriterijai  Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 
prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ remiamai krypčiai „Ekologiško viešojo transporto 
plėtra“ 
 

Nr. 
Veiksmų grupės 
(priemonės) 
pavadinimas 

Trumpas veiksmų grupės 
(priemonės) aprašymas 

Projektų atrankos kriterijai 

1. Ekologiško 
viešojo 
transporto plėtra 

Viešojo transporto priemonių 
parko atnaujinimas, teikiant 
pirmenybę mažesnį neigiamą 
poveikį aplinkai darančiam 
transportui 

• Modernizuojamo viešojo 
transporto parko daugiau kaip 
60% priemonių nusidėvėjimas 
yra (a) virš 15 metų, (b) virš 10 
metų (pastaba: vertinimo 
kriterijuose turės būti suteikiami 
skirtingi balai) 

• Numatytos investicijos į 
transporto priemones, kurių 
eksploatavimui bus naudojami 
alternatyvūs švaresni degalai 
(biodyzelinas,  bioetanolis) 

• Sudaromos galimybės viešojo 
transporto priemonėmis 
naudotis didesniam skaičiui 
keleivių (planuojami nauji ar 
išplečiami maršrutai) 

• Viešojo transporto parko 
modernizavimas vykdomas 
pagal apskrities ar savivaldybės 
viešojo keleivinio transporto 
plėtros strategiją 
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Priežiūros rodikliai. Vertinant BPD 1.1 priemonės priežiūros rodiklių tinkamumą, šio vertinimo 
metu buvo nustatyta, kad taikyti priežiūros rodikliai nebuvo pakankami tiesiogiai dėl ES 
struktūrinės paramos transporto sektoriuje pasireiškiančioms pasekmėms ir poveikiui išmatuoti. 
Analizuojant 2007-2013 m. siūlomus Ekonomikos augimo veiksmų programos stebėsenos rodiklius 
paramos transporto sektoriuje pažangai matuoti buvo atsižvelgta į BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo 
metu kilusias priežiūros problemas, o naujų priežiūros rodiklių tinkamumas buvo įvertintas pagal 
penkis kriterijus:  

- ar nustatyti visų tipų stebėsenos rodikliai?  
- ar rodikliai išmatuojami kiekybiškai? 
- ar nustatytos siekiamos rodiklių vertės? 
- ar yra nustatyti pradiniai (2005 m.) duomenys? 
- ar bus atliekama ES horizontaliųjų sričių stebėsena? 

 
Išsamus planuojamų transporto projektų stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas yra pateiktas 
šios ataskaitos Priede Nr. 5, o žemiau lentelėje pristatomi vertintojų siūlomi 2007-2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programos paramos transporto sektoriui priežiūros rodikliai. Be to, 
vertintojai rekomenduoja Susisiekimo ministerijai rezervuotai įvertinti kiekybines išraiškas tų 
rodiklių, kurių fizinė pažanga BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo metu buvo problematiška, t.y. 
planuojamus kiekybinius pasiekimo rodiklius kelių ir geležinkelių sektoriuose.  
 
4.4.6. lentelė. Siūlomi 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos paramos transporto 
infrastruktūrai priežiūros rodikliai.  
 

Siūlomi rodikliai (vertinimo vienetas) 
Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai 

Situacija 2005 
m.  

Poveikio rodikliai:  
 
Transporto sektoriaus sukuriama BVP dalis (%) 12,4 11,3 
Rezultato rodikliai:  
 
Sumažėjusi žvyrkelių dalis valstybinės reikšmės kelių 
tinkle (%) 

Iki 35 39.5 % 

Padidėjęs Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste (%) 50 3 mln.t 
Padidėjęs krovinių pervežimas geležinkeliais 2015 m. 
(mln. t) 

60 49,3 mln.t 

Padidėjęs oro uostuose aptarnautų keleivių srautas (%) 80 1.45 mln. 
Transporto pralaidumo padidėjimas rekonstruotuose 
transporto infrastruktūros objektuose (%) 

nurodyti nurodyti 

Padidėjęs Klaipėdos jūrų uoste aptarnautų keleivių 
skaičius (%) 

nurodyti nurodyti 

Padidėjęs multimodalinis krovinių vežimas (%) nurodyti nurodyti 
Pasiekimo rodikliai: 
 
Projektų skaičius (transportas) 58 -- 
Pastatyta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių 
(km), iš jų: 
a) priklausančių transeuropiniam transporto tinklui (km) 

1200, iš jų: 
 

a) 360 

-- 

Pastatyta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelio kelių 
(km), iš jų: 

200, iš jų: 
 

-- 
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a) priklausančių transeuropiniam transporto tinklui (km) a) 170 
Įdiegtos saugaus eismo gerinimo priemonės padidinto 
avaringumo rizikos ruožuose (vnt.) 

50 -- 

Įdiegtos aplinkos apsaugos priemonės (vnt.) nurodyti -- 
Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m) 2145 -- 
Modernizuoti oro uostai (vnt.) 3 -- 
Pradės funkcionuoti regioninis jūrų uostas (vnt.) 1 -- 
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5. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje efektyvumo vertinimas  
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas bendras 2004-2006 m. 
BPD 1.1 priemonės rezultatyvumas (uždavinių ir kiekybinių rodiklių pasiekimo 
tikimybė), nustatomos pagrindinės priežastys, apsprendžiančios šios priemonės 
kiekybinių rodiklių pasiekiamumą, taip pat analizuojamas priemonės pasiekimų – 
sąnaudų santykis. Suderinus su Perkančiąja organizacija, šioje ataskaitos dalyje 
taip pat pateikiama 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos (ERPF lėšų) vietinei 
transporto infrastruktūrai paskirstymo optimalumo analizė.   

 
 
5.1. 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonės efektyvumas  
 
 
Iki 2006 m. pabaigos buvo priimti Susisiekimo ministro sprendimai dėl visų BPD 1.1. priemonės 
lėšų paskirstymo transporto projektų įgyvendinimui. 2004 – 2006 m. intervencijų transporto 
sektoriuje preliminarų efektyvumą galima matuoti dviem aspektais: (1) pagal BPD 1.1 priemonės 
pasiektus ir prognozuojamus pasiekimus bei rezultatus; ir (2) lyginant šių pasiekimų santykį su BPD 
1.1 priemonės sąnaudomis (finansiniais indėliais). Atkreiptinas dėmesys, kad realus BPD 1.1 
priemonės efektyvumas galės būti įvertintas tik tuomet, kai bus baigti įgyvendinti visi pagal šią 
priemonę BPD lėšomis finansuoti projektai ir bus pateiktos jų įgyvendinimo ataskaitos, t.y. 2008 m. 
antroje pusėje. Be to, BPD 1.1 priemonės efektyvumui reikšmės turės ir savalaikis projektų 
įgyvendinimas. Šio vertinimo metu buvo baigta įgyvendinti apie ketvirtadalis visų paramą pagal 
BPD 1.1 priemonę gavusių projektų. 
 
 
BPD 1.1 priemonės rezultatyvumas. 5.1.1. lentelėje pateikti 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės 
pažangos rodikliai ir šios priemonės lėšomis finansuojami projektai indikuoja, kad iš penkių 
planuotų priemonės uždavinių (pastarieji išvardinti 4.1 dalyje) du priemonės uždaviniai – plėtoti 
multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje  ir padidinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovinių ir 
keleivių srautus – šiuo programavimo laikotarpiu bus įgyvendinti iš dalies. Kaip jau buvo minėta 
šioje ataskaitoje, pagrindinė priežastis ribojanti pirmojo uždavinio realizavimą – viešųjų logistikos 
centrų Lietuvoje aiškios vizijos ir teisinio reglamentavimo dėl pačių centrų steigimo trūkumas. Tuo 
tarpu antrojo uždavinio įgyvendinimą riboja šiuo programavimo laikotarpiu neįgyvendintas 
kruizinių laivų terminalo infrastruktūros plėtros projektas.  
 
2004-2006 m. BPD 1.1. priemonės lėšomis nepavyko taip efektyviai, kaip buvo planuota, prisidėti ir 
prie kelių bei geležinkelių transporto infrastruktūros plėtros, t.y. planuoti pasiekimo rodikliai šiuose 
sektoriuose nebus įvykdyti (žr. 5.1.1. lentelę).  
 
5.1.1. lentelė. 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės finansiniai indėliai ir rezultatai (2007-01-10 
duomenimis). 
Rodiklio  
pavadinimas 

Skirtos 
paramos lėšos 

Mata-
vimo 
vienetai 

Planuoti 
rodikliai 
pagal 
BPD 
priemonę 
 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pasiekti 
rodikliai 

Pagal 
pasirašytas 
paramos 
sutartis 
planuojami 
pasiekti 
rodikliai 
 

Planuojamas 
rodiklių 
įvykdymo 
rezultatas nuo 
programos 
įgyvendinimo 
pradžios 
6/4*100 % 

1 2 3 4 5 6 7 
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Pasiekimo rodikliai 
Tiesiamų/ 
rekonstruojamų  
kelių ilgis 

391.550.909 
 

km 650 404,72 523,39 80,52% 

Rekonstruoti ir 
nutiesti geležinkeliai 

53.882.982 
 

km 60 0 29,61 49,35% 

Skaičius įdiegtų 
eismo saugos ir 
aplinkos apsaugos 
priemonių 

177.936.481 
 

Vnt. 10 3  16 160% 

Rezultatų rodikliai 
Bendras sukurtų 
darbo vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

 Vnt. 2900 1583 3190 110% 

Bendro prekių 
kiekio, gabenamo 
visomis transporto 
priemonėmis, 
padidėjimas* 

 % 
lyginant 
su 2002 
m. 

17 27  27 158,82% 

Poveikio rodikliai 
Sukurtų papildomų 
darbo vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

 Vnt. 2100 n.d. 4785** 227,85% 

* Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemonėmis, padidėjimo rodiklio rezultatai pateikiami už 2004 - 
2005 m. laikotarpį, atnaujinti duomenys bus pateikti antrojoje tarpinėje ataskaitoje.  
** Rodiklis prognozuojamas ekspertiniu vertinimu ir remiantis ES valstybių narių ES struktūrinių fondų paramos 
transporto sektoriuje patirtimi, kai lėšos investuotos į transporto infrastruktūrą sukuria tiesiogines ir papildomas darbo 
vietas 1:1,5 santykiu. 
 
Prognozuojama, kad pagal dabartines paramos sutartis BPD 1.1 priemonės pasiekimo rodiklis 
„tiesiamų/ rekonstruojamų kelių ilgis“ bus pasiektas 80%. Pagrindinės priežastys yra išorinės 
(nepriklausančios nuo administruojančių institucijų) – tai sparčiai kylančios statybų darbų kainos 
Lietuvoje ir keliams tiesti naudojamų medžiagų (bitumo) brangimas. Šis priemonės pasiekimo 
rodiklis dėl nutiestų/ rekonstruotų kelių ilgio yra perkeltas į BPD prioriteto lygmenį, t.y. pagal jo 
pasiekiamumą matuojama ne tik priemonės, bet ir viso BPD pirmojo prioriteto „Socialinės ir 
ekonominės infrastruktūros plėtra“ pažanga, todėl dėl šio rodiklio nepasiekimo Lietuva turės 
pateikti savo paaiškinimą Europos Komisijai. Galima paminėti, kad panašios infliacijos priežastys 
dažnai tampa kliūtimis pasiekti planuotus fizinius ES struktūrinės paramos pažangos rodiklius 
transporto infrastruktūros projektuose. Pavyzdžiui, ši problema kaip viena opiausių nurodoma 
Airijos ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje vertinime, analizuojant fizinės pažangos 
rodiklių nepasiekimo priežastis29.  
 
Kito BPD 1.1 priemonės pasiekimo rodiklio „rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai“ planuojamas 
įgyvendinimas tik 49% ir tai turi neigiamos įtakos priemonės uždavinio „didinti geležinkelių 
pajėgumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo 
kokybę“ efektyvumui. Šio rodiklio nepasiekimo pagrindinės priežastys yra susijusios su projektų 
lygmens aspektais. 2005 m. gruodžio mėnesį gavus Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų 
generalinio direktorato raštą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdytų projekto „Jungiamųjų 
geležinkelio linijų Kužiai–Mažeikiai ir Vilnius–Stasylos infrastruktūros atstatymas ir 
modernizavimas“ viešųjų pirkimų konkursų, buvo sustabdyti ES paramos mokėjimai šiam 

                                                 
29 Evaluation of Economic and Social Infrastructure Operational Programme (ESIOP) of Ireland, 2005. – P. 15. 
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projektui,30 o vėliau paramos sutartis buvo nutraukta31. Pagal šį projektą buvo planuota rekonstruoti 
92 km geležinkelių, taigi jis buvo itin reikšmingas BPD 1.1 priemonės rezultatyvumui.  
 
Kita vertus, kaip matyti iš 5.1.1. lentelės kiti BPD 1.1 priemonės rodikliai bus ženkliai viršyti. 
Vienu svarbesnių viso BPD kontekste rezultatų rodiklių yra laikomas bendras sukurtų darbo vietų 
skaičius, todėl teigiamai vertintina, kad šio rodiklio įgyvendinimas pagal BPD 1.1 priemonę bus 
geresnis nei prognozuota. Tačiau reikia pastebėti, kad intervencijų efektyvumo prasme labai svarbu 
yra ne tik sukurtų darbo vietų skaičius, bet ir jų sukūrimo kaštai. Remiantis prielaida, daryta 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo išankstiniame vertinime32, kad 25% visų BPD 1.1. 
priemonės transporto infrastruktūrai skirtų lėšų yra tiesiogiai darbo vietas kuriančios lėšos, galima 
preziumuoti, kad vienos tiesioginės darbo vietos kaštai pagal BPD 1.1 priemonę 2004 – 2006 m. 
programavimo laikotarpiu buvo 50.019 Lt arba 14.487 EUR. Pagal šį rodiklį investicijos Lietuvoje 
yra efektyvesnės nei ES sanglaudos šalyse, kuriose 1994-1999 m. programavimo laikotarpiu vienos 
darbo vietos kaštai transporto infrastruktūros projektuose svyravo nuo 20.000 (Ispanijoje ir 
Portugalijoje) iki 70.000 EUR (Airijoje ir Italijoje), o vidurkiu buvo laikoma 25.000 EUR33. 
 
Dar vienas BPD 1.1 priemonės poveikio rodiklis dėl papildomų darbo vietų skaičiaus nėra 
pateikiamas projektų vykdymo ataskaitose, todėl Transporto investicijų direkcijai ir Susisiekimo 
ministerijai šiuo atveju keblu įvertinti BPD 1.1 priemonės intervencijų poveikį papildomų 
(netiesioginių) darbo vietų kūrimui. Remiantis ES valstybių narių patirtimi, galima daryti prielaidą, 
kad transporto infrastruktūriniai projektai generuoja netiesioginio ir tiesioginio darbo vietų sukūrimą 
santykiu 1,5:1.34 Tai pakankamai rezervuotas prognozavimas, nes, tarkim Ispanijoje, daroma 
prielaida, kad dėka kiekvienos darbo vietos, tiesiogiai sukurtos statant ir veikiant pačiai transporto 
infrastruktūrai, bus sukurtos dar 3,3 darbo vietos paslaugų srityje. Laikantis rezervuoto 
prognozavimo, Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės intervencijos greta sukurtų ar 
planuojamų sukurti 3190 tiesioginių darbo vietų, turėtų paskatinti dar apie 4785 papildomų darbo 
vietų sukūrimą. Dar vienas būdas patikrinti papildomų darbo vietų sukūrimą - makroekonominis 
modeliavimas. Šios ataskaitos 7 dalyje aprašyti modeliavimo rezultatai rodo, kad per 2004-2008 m. 
laikotarpį dėl transporto infrastruktūrai skirtos 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų paramos 
sąlygojamų pasiūlos ir paklausos efektų gali būti sukuriama apie 0.6 mlrd. litų papildomo BVP 
(skaičiuojant 2000 metų kainomis). Tuo tarpu 1 papildomo mln. BVP sukūrimui yra generuojama 
vidutiniškai 15 naujų darbo vietų (tiesioginių ir netiesioginių drauge). Atitinkamai, galima 
preziumuoti, kad per 2004-2008 m. laikotarpį dėka BPD 1.1 priemonės investicijų iš viso bus 
sukurta 9000 darbo vietų. Tiksliai žinant tiesiogines darbo vietas, BPD 1.1 priemonės poveikiu 
galima būtų laikyti apie 5810 papildomų darbo vietų. Pirmojo ir antrojo skaičiavimų paklaida 
svyruoja 17% ribose, tad siūlomas rezervuotesnis BPD 1.1 priemonės poveikio rodiklis dėl 
papildomų 4785 darbo vietų yra tikėtinas. Tačiau 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu tokių 
sunkiai išmatuojamų paramos stebėsenos rodiklių rekomenduojama nenaudoti. 
 
Santykis tarp BPD 1.1 priemonės indėlių ir rezultatų.  2004 – 2006 m. intervencijų transporto 
sektoriuje efektyvumas gali būti vertinamas ne vien tik pagal pasiektus rezultatus, tačiau ir pagal šių 
investicijų kaštų – naudos santykį, t.y. labiau akcentuojant „pinigų vertę“ (angl. value for money)35. 

                                                 
30 BPD įgyvendinimo 2005 m. ataskaita. – P.46. 
31 Susisiekimo ministro 2006-04-13 įsakymas Nr. 3-140 
32 Išankstinis Lietuvos 2004-2006 m.  Bendrojo programavimo vertinimas. – P. 103. 
33 European Commission, Directorate-General Regional Policy and Cohesion. Thematic Evaluation of the Impact of 
Structural Funds on Transport Infrastructures, November 2000. – P.8. 
34 Ibid. – P.68. 
35 Vertinant ES struktūrinės paramos efektyvumą, „pinigų vertės“ terminu yra apibrėžiamas įvertinimas, ar išleidus tam 
tikrą lėšų dalį buvo pasiekti pakankami rezultatai. Taip pat kartais tikrinama, ar už tas pačias lėšas negalėjo būti pasiekta 
daugiau rezultatų, arba ar tie patys rezultatai negalėjo būti pasiekti mažesnėmis sąnaudomis. Tačiau šie vertinimai yra 
ekspertinio pobūdžio, jie nėra grindžiami ekonomine analize ar situacijų modeliavimu.  
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Žemiau pateikiamoje lentelėje yra susumuota BPD 1.1. priemonės lėšomis finansuotų projektų 
grynoji dabartinė vertė (angl., Net Present Value -  NPV), kuri parodo ekonominę investicijų naudą. 
Jeigu NPV > 0, vadinasi investicijų nauda padengs investuotų lėšas (kapitalo sumą), o investicijos 
sukurs daugiau naudos, lyginant su investuota pinigų suma.  Kuo didesnis NPV rodiklis, tuo 
aukštesnė yra investuotų „pinigų vertė“.   
  
 5.1.2. lentelė. BPD 1.1 priemonės kaštų-naudos statistika pagal intervencijos sritis. 

Intervencijos sritis Kodas 
Projekto dydis / 

bendra projekto vertė 
Skirta parama 

Grynoji dabartinė 
vertė 

Geležinkeliai 311 178.521.760,46 137.077.954,52 373.878.483,05 
Keliai 312 346.284.904,49 279.044.783,54 607.114.331,00 
Oro uostai 314 58.863.486,00 48.941.674,00 42.704.072,20 
Uostai 315 16.275.190,00 12.500.000,00 12.432.000,00 
Vandens keliai 316 10.272.625,00 10.272.625,00 22.352.779,00 
Miesto transportas 317 215.682.964,17 157.179.241,05 732.827.965,69 

Šaltinis: lentelėje pateikti duomenys yra paremti paraiškose pateikta informacija. 
 
Remiantis lentelėje pateiktais apibendrintais projektų duomenimis, matyti, kad visų BPD 1.1. 
priemonės intervencijos sričių projektų bendra grynoji dabartinė vertė yra teigiama (NVP>0), tad 
bendra išvada – priemonės lėšos buvo nukreiptos efektyviai. Kaip pastebima Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginėse gairėse36, ekonominiai investicijų į transporto infrastruktūrą grąžos rodikliai 
yra didesni, kai infrastruktūra yra menka ir dar nefunkcionuoja pagrindiniai tinklai (kas aktualu ne 
tik Lietuvai, tačiau ir visoms kitoms ES šalims – naujokėms). 2004 – 2006 m. programavimo 
laikotarpiu Lietuvoje didžiausią grynąją dabartinę vertę generuoja miesto transporto plėtrai skirti 
projektai – net 732.827.965,69 Lt, nors jiems skirtų bendrų investicijų dalis yra tik antra pagal dydį 
(po keliams skirtų investicijų). Taigi galima teigti, kad šiai intervencijos sričiai skirtos investicijos 
buvo efektyviausios – jos projektų grynoji dabartinė vertė santykinai yra didžiausia, t.y 3,4 karto 
didesnė nei bendros investicijos. Mažiausia investicijų dalis skirta vandens kelių projektams, nors 
grynoji dabartinė šių projektų vertė, lyginant su bendra projektų verte, yra gana didelė -  
22.352.779,00, t.y. 2,18 karto didesnė už investicijas. Panašus grynosios dabartinės vertės ir bendros 
projektų vertės / investicijų santykis yra geležinkelių srities projektų atveju – grynoji dabartinė vertė 
daugiau nei 2 kartus didesnė už investicijas. Didžiausią investicijų dalį gavusios srities – kelių – 
atveju, šis santykis yra kiek mažesnis (1,75 karto). Remiantis paraiškose pateiktais ekonominės 
analizės rodikliais, mažiausiai ekonomiškai efektyviai investicijos buvo panaudotos oro uostų bei 
uostų intervencijų srityse (jų grynosios dabartinės vertės bei bendros projektų vertės santykis yra 
mažesnis nei 1). Tokią santykinai žemą grynąją dabartinę vertę galima aiškinti kitais (ne 
ekonominiais) argumentais, pvz. dviejų paramą gavusių oro uostų srities projektų atveju grynosios 
dabartinės vertės rodiklis buvo netgi neigiamas, tačiau ekonominis pagrįstumas aiškinamas nauda, 
kurios negalima išreikšti piniginiais ekvivalentais – atitikimu tarptautiniams reikalavimams, 
skrydžių sauga, naudingumu visuomenei. 
 
 
5.2. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos vietinei transporto infrastruktūrai optimalaus 
panaudojimo analizė 
 
 
Ekonomikos augimo veiksmų programos ketvirtajame prioritete yra išskirtas vienas iš ES 
struktūrinės paramos (šiuo atveju, ERPF) lėšomis 2007 – 2013 m. transporto sektoriuje siektinų 

                                                 
36 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (EB) Nr. 702/2006 dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. 
– P.5. 
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uždavinių - regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas. Be 
abejonės, tinkamas regioninis vietinės reikšmės infrastruktūros išvystymas teigiamai prisidėtų prie 
bendro Lietuvos ekonomikos augimo, tačiau siekiant optimaliai panaudoti ribotas ERPF lėšas 
vietinei transporto infrastruktūrai derėtų labiau konkretizuoti siektinus rezultatus, t.y. tiksliau 
apibrėžti, kuria linkme yra optimaliausia nukreipti ERPF finansavimą ir kuriose Lietuvos apskrityse/ 
savivaldybėse jas santykinai labiau koncentruoti, siekiant maksimaliai veiksmingo panaudojimo.  
 
Optimalus lėšų paskirstymas tiesiogiai priklauso nuo konkrečios siektino rezultato formuluotės.  
Pavyzdžiui, gali būti užsibrėžiami tokie uždaviniai: per 7-erių metų laikotarpį pasiekti vienodą kelių 
infrastruktūros išvystymą regionuose (kelių tankumo ar/ir kokybės prasme, atsižvelgiant į 
geografinius skirtumus); užtikrinti didžiausią pridėtinės vertės kūrimą šalies mastu taip, kad, bent 
dėl vietinės reikšmės kelių infrastruktūrai skiriamo finansavimo dalies, nedidėtų regionų 
ekonominio išsivystymo skirtumai; išspręsti “kamščių” problemas didžiuosiuose miestuose37; 
palaikyti jau esamą infrastruktūrą, kad ji kuo mažiau nusidėvėtų ir pan. Išankstinis rezultato 
formulavimas kartu leidžia koncentruotis ir į konkrečią kaštų – naudos analizę. 
 
Toliau šioje ataskaitos dalyje analizuojama (1) dabartinė LR Susisiekimo ministerijos metodika, 
naudota 2007-2013 m. ERPF lėšų vietinės reikšmės (kelių) transporto infrastruktūrai paskirstymui 
tarp atskirų savivaldybių, (2) galima bendra optimalaus ERPF lėšų paskirstymo vietinei 
infrastruktūrai schema, kuria ERPF lėšos būtų koncentruojamos siekiant, kiek galima labiau 
prisidėti prie pridėtinės vertės sukūrimo šalies mastu. Iliustracijai pateikiami ir pradiniai rezultatai 
apskričių lygmenyje, gauti panaudojant supaprastintą apskričių pridėtinių verčių modelį. 
 
Dabartinės lėšų paskirstymo metodikos įvertinimas. Kaip nurodoma Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginėse gairėse38, siekiant gauti maksimalią naudą iš investicijų į transportą, fondų 
teikiama parama turėtų būti grindžiama keliais principais. Vienas svarbiausių iš minėtose gairėse 
nurodomų principų – objektyvių kriterijų, investicijų į infrastruktūrą lygiui ir pobūdžiui nustatyti, 
naudojimas. Nurodoma, kad, pavyzdžiui, potenciali investicijų grąža turėtų būti matuojama pagal 
ekonomikos išsivystymo lygį, ūkinės veiklos konkrečiame regione pobūdį, dominuojantį turimos 
infrastruktūros tankį ir kokybę ar apkrovos laipsnį. Nustatant socialinę grąžą, turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į numatomų infrastruktūros projektų poveikį aplinkai ir socialinius padarinius. 
 
LR Susisiekimo ministerijos 2007 – 2013 m. laikotarpiui numatytas preliminarus ERPF 
finansavimo paskirstymas savivaldybėms yra paremtas keturias 2005 m. balandžio 21 d. LR 
Vyriausybės nutarime Nr. 44739 numatytais rodikliais (skliaustuose nurodyta procentinė dalis lėšų, 
paskirstomų pagal atitinkamą rodiklį):  

- gyventojų skaičiumi (40%),  

                                                 
37 Pavyzdžiui, jei naudojant lėšas būtų išspręsta kamščių didmiesčiuose problema, tai sušvelnintų taip trūkstamos darbo 
jėgos problemą bei, net ir remiantis elementariais skaičiavimais su labai rezervuotomis prielaidomis, per metus galėtų 
būti sukuriama 125 mln. Lt papildomos pridėtinės vertės. Tariant, kad ryte ir vakare 100 tūkstančių darbuotojų 
praleidžia kamščiuose po pusvalandį (per darbo dieną – vieną valandą) ir pusę iš kamščių išvaduoto laiko gyventojai 
skirtų papildomam darbui, o kitą pusę – poilsiui, net neatsižvelgiant nei į degalų sąnaudas, laiku nepristatytos 
produkcijos bei pan. kaštus, kamščių poveikį darbuotojų našumui, sveikatai ir pan. bei į tai, kad efektyvioje 
ekonomikoje būtų laukiama didesnės už darbo užmokestį sukuriamos pridėtinės vertės (be to abu pastarieji rodikliai 
auga bėgant laikui), gaunama:  100 tūkst. (žmonių) ⋅ 0.5 (iš kamščių išvaduotos valandos pusė, kurią skiria papildomam 
darbui) ⋅ 256 (darbo dienų) ⋅ 1561/160 (2005 m. vidutinis valandinis atlyginimas Vilniaus miesto savivaldybėje) ≈ 125 
mln. Lt pridėtinės vertės. 
38 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (EB) Nr. 702/2006 dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. 
– P.5. 
39 2005 m. balandžio 21 d. LR Vyriausybės nutarimas  Nr. 447 Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo (Žin., 2005 04 26, Nr. 53-1799). 
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- vietinių kelių ir gatvių ilgiu (20%), 
- registruotų transporto priemonių skaičiumi (20%), 
- žemės ūkio naudmenų plotu (20%). 

 
Kiek kitaip nei numatyta minėtame nutarime, nėra atsižvelgta į 5.1-5.2 nutarimo punktuose 
įvardintus ypatumus, miestų ir ne miestų savivaldybėms numatytus lėšų skirstymo skirtumus bei 
kiek sumažintas (nuo 50% iki 40%) gyventojų skaičiaus rodikliui tenkantis svoris. Tačiau 
pastebėtina, kad ekonominiu požiūriu, ERPF lėšos nėra eilinis finansavimas, ir lėšų skirstymas 
nebūtinai turi tenkinti įprastinius poreikius. Jis turėtų būti pagrįstas tam tikrais siekiamais tikslais/ 
rezultatais. Kaip matyti iš toliau pateiktos aukščiau įvardintų rodiklių platesnės apžvalgos, 
artimiausias tikslas esamam kriterijų rinkiniui – išsaugoti bei sustiprinti dabartinės infrastruktūros 
kitimo tendencijas. Tą parodo ne tik besidubliuojantys gyventojų skaičiaus ir registruotų transporto 
skaičiaus rodikliai, bet ir atsižvelgimas į jau esamą kelių ilgį (kas gali būti aktualu einamajam 
finansavimui ir susiję su lėšomis, skirtomis kelių nusidėvėjimui atstatyti, tačiau nebūtinai gali būti 
suderinamas su tikslais, kurių siekiama naudojant ERPF).  
 
Gyventojų bei registruotų transporto priemonių skaičius ir susiję rodikliai. Gyventojų skaičiaus, 
kurio teritorinis pasiskirstymas pagal savivaldybes pavaizduotas 5.2.1. grafike (šiame ir vėliau 
pateiktuose paveiksluose savivaldybės yra išdėstytos gyventojų skaičiaus didėjimo tvarka), kriterijus 
yra tiesiogiai susijęs su gyventojų mobilumo užtikrinimo tikslu – didesnėms gyventojų masėms 
transportuoti reikia daugiau ar/ir sudėtingesnių kelių.  
 
5.2.1. grafikas. Gyventojų skaičius savivaldybėse. 
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Savivaldybės: 1- Neringos, 2 – Birštono, 3-Rietavo, 4- Pagėgių, 5- Kalvarijos, 6- Kazlų Rūdos, 7- Palangos m., 8- Širvintų r., 9- 
Ignalinos r., 10- Zarasų r., 11- Kupiškio r., 12- Molėtų r., 13- Druskininkų, 14- Skuodo r., 15- Lazdijų r., 16- Elektrėnų, 17- Pakruojo 
r., 18- Visagino, 19- Akmenės r., 20- Varėnos r., 21- Šilalės r., 22- Joniškio r., 23- Švenčionių r., 24- Alytaus r., 25- Anykščių r., 26- 
Pasvalio r., 27- Biržų r., 28- Prienų r., 29- Jurbarko r., 30- Kaišiadorių r., 31- Trakų r., 32- Šakių r., 33- Šalčininkų r., 34- Kelmės r., 
35- Rokiškio r., 36- Raseinių r., 37- Panevėžio r., 38- Plungės r., 39-Kretingos r., 40- Ukmergės r., 41- Klaipėdos r., 42- Utenos r., 
43- Vilkaviškio r., 44- Radviliškio r., 45- Šiaulių r., 46- Tauragės r., 47- Jonavos r., 48- Šilutės r., 49- Telšių r., 50- Kėdainių r., 51- 
Mažeikių r., 52- Alytaus m., 53- Marijampolės, 54- Kauno r., 55- Vilniaus r., 56- Panevėžio m., 57- Šiaulių m., 58- Klaipėdos m., 59- 
Kauno m., 60-Vilniaus m. 

 
Tačiau papildomai naudojant registruotų transporto priemonių skaičių (juo labiau, kai nėra 
atsižvelgiama į faktiškai ar potencialiai gabenti galimą žmonių skaičių ar/ir transporto priemonės 
tipą) beveik visiškai dubliuojamas gyventojų skaičiaus rodiklis. Kaip galima matyti iš 5.2.2a ir 
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5.2.2b grafikų, registruotų transporto priemonių skaičius bei gyventojų skaičius yra labai glaudžiai 
susiję (koreliacijos koeficientas tarp šių dviejų rodiklių >0.99). Tad, jei neatsižvelgtume į 
papildomai taikomus svorius, didiesiems miestams būtų du kartus priskiriamos eksponentiškai pagal 
gyventojų skaičių augančios lėšų apimtys.  

 
5.2.2a grafikas. Registruotų transporto priemonių skaičius. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Savivaldybės

R
e

g
. t

ra
n

s
p

. p
ri

e
m

. s
k

a
ič

iu
s

 

 

5.2.2b grafikas. Registruotų transporto priemonių skaičiaus sąryšis su gyventojų skaičiumi. 
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Įtraukiant transporto priemonių skaičiaus rodiklį, tikriausiai, siekiama atsižvelgti į galimą didesnį 
transporto intensyvumą dėl didesnio gyventojų automobilizavimo skirtinguose regionuose ir su tuo 
susijusį didesnį kelių nusidėvėjimą bei sudėtingesnius (brangiau kainuojančius) konstrukcinius kelių 
įrengimo sprendimus. Jei norima atsižvelgti į tokį aspektą, bet išvengti gyventojų skaičiaus rodiklio 
dubliavimo, tikslingiau būtų naudoti jų santykinį dydį - gyventojams tenkančių transporto priemonių 
skaičių (žr. 5.2.3. grafiką). Šis rodiklis kartu parodo, jog santykinai daug lėšų būtų skiriama 
Neringos, Utenos ir, ypač, Marijampolės savivaldybėms (ši išvada aktuali ir taikant registruotų 
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transporto priemonių skaičiaus absoliutinį rodiklį tiesiogiai). Jei Neringos savivaldybei daugiau 
pagal tokį rodiklį skirtų lėšų (galbūt) gali būti pateisinamos dėl jos ypatingo statuso, tai automobilių 
turgaus Marijampolėje rėmimą sunku būtų laikyti prioritetu (turint omenyje ir tai, kad 
neišregistruoti automobiliai iškreipia faktinį vaizdą). 

 
5.2.3. grafikas. Registruotų transporto priemonių skaičius, tenkantis vienam gyventojui  
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Todėl vertėtų apsiriboti arba gyventojų skaičiaus, arba registruotų automobilių skaičiaus rodikliu. 
Tačiau šiuo atveju (greta minėtos regionų specifikos), papildomai vertėtų atsižvelgti į gyventojų 
faktinius pervežimus (ar pajėgumus) bei registruotų transporto priemonių tipą.  
 
Vietinių kelių ir gatvių ilgis. Tiesioginis kelių ilgio rodiklio įtraukimas skirstant finansavimą sukuria 
tam tikrą uždarą ratą: dabartinis kelių ilgis lemia tolimesnes plėtros galimybes. Jei tikslas nėra 
tiesiog atkartoti esamos regioninės struktūros kelių infrastruktūrą, o pavyzdžiui, siekti sumažinti 
netolygų geros kokybės kelių pasiskirstymą/tankumą, tai tiesioginio šio rodiklio naudojimo, 
skirstant ERPF lėšas, vertėtų atsisakyti.  
 
Kelių ilgio rodiklis gali būti aktualus vertinant kitu aspektu. Pirma, tai lėšų poreikis kelių 
nusidėvėjimui kompensuoti. Šiuo atveju lėšas būtų galima palyginti tiksliai priskirti: lėšos 
nusidėvėjimui = vidutinės 1 km remonto sąnaudos * kilometražas * δ(intensyvumas), kur δ(•) yra 
nusidėvėjimo funkcija, priklausanti nuo kelio naudojimo intensyvumo rodiklių (pavyzdžiui, nuo 
toliau minimo gyventojų ar transporto priemonių skaičiaus, tenkančio kelio kilometrui, taip pat 
prekių apimčių, tenkančių kelio kilometrui ir pan.). Šią nusidėvėjimo funkciją, kaip ir vidutines 
remonto sąnaudas, būtų galima bent apytikriai įvertinti (pvz., taikant ekonometrinius metodus). 
 
Antra, siekiant atsižvelgti į kelių įrengimo sudėtingumo augimą bei didesnį nusidėvėjimą augant 
eismo intensyvumui/koncentruotumui, vietoje atskirų kelių ilgio bei anksčiau aptarto transporto 
priemonių skaičiaus rodiklių būtų tikslinga naudoti kelio kilometrui tenkantį gyventojų (ar 
transporto priemonių) skaičių, pavaizduotą 5.2.4. grafike. Greta kitų didžiųjų miestų, Palangos, 
Druskininkų, Visagino bei Alytaus miesto savivaldybėms čia būtų skiriama daugiau lėšų, lyginant 
su lėšomis, tenkančiomis pagal gyventojų skaičių. 
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5.2.4. grafikas. Kelio kilometrui tenkantis gyventojų skaičius. 
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Siekiant atsižvelgti ir į verslo sąlygojamą kelių naudojimo intensyvumą,  būtų tikslinga finansavimą 
sieti ir su prekių (vietinių) pervežimų (įskaičiuojant tiek pakrovimo, tiek iškrovimo) apimtimis, 
tenkančiomis kelio kilometrui. Greta atsižvelgimo į vietinius pervežimus, taip pat būtų tikslinga 
papildomai skatinti ir daugiau eksportuojančius regionus. Tačiau oficialiai Statistikos departamentas 
prie LR Vyriausybės tokią statistiką pateikia tik apskričių lygmenyje40. 
 
Žemės ūkio naudmenų plotas (ha). Žemės ūkio naudmenų įtraukimas į rodiklių sąrašą galėtų būti 
siejamas su sąlygų vystyti (žemės ūkio) verslą sudarymu. Šio rodiklio pasiskirstymas pavaizduotas 
5.2.5. grafike. 
 
5.2.5. grafikas. Žemės ūkio naudmenys, ha. 
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40 Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. Lietuvos apskritys. – V., 2006. 
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Tačiau vertinant tokiu aspektu, išskirtinis dėmesys žemės ūkio veiklai, sukuriančiai palyginti mažą 
pridėtinės vertės dalį, neatrodo pagrįstas. Žemės ūkis bei pramonė (daugiausiai apdirbamoji) yra tos 
veiklos, kurios gamina (plačiąja prasme) prekes, o joms gabenti turi būti sukurta tinkama transporto 
infrastruktūra, kuria jau naudojasi transporto bei prekybos veiklos. Nefinansuojant kelių, būtinų 
kitoms veikloms, tų regionų patrauklumas prastėja, kartu mažėja ir mažiau produktyvios žemės ūkio 
veiklos pakeitimo kitomis galimybė. Todėl reikėtų atsižvelgti ir į kitų veiklų rezultatus arba naudoti 
tiesioginius prekių srautus parodančius rodiklius, pvz., anksčiau minėtą prekių pervežimo apimčių 
ar juo pagrįstą kelių naudojimo intensyvumo rodiklį.  
 
Žemės ūkio naudmenys galėtų būti interpretuojami ir kaip teritorijos rodiklio pakaitalas, kadangi 
ganėtinai glaudžiai su ja koreliuoja (koreliacijos koeficientas apie 0.9) ir atsižvelgia į tam tikrus 
geografinius ypatumus. Tačiau tiesioginis teritorijos rodiklio naudojimas skirstant finansavimą yra 
diskutuotinas, ar bent jau galėtų būti papildytas (skirtingos kokybės) kelių tankumo rodikliu, 
siekiant kontroliuoti (ne)tolygią regionų plėtrą. Atvirkštinio vietinės reikšmės kelių tankumui 
rodiklio (teritorijos ploto, tenkančio kelio kilometrui) pasiskirstymas savivaldybėse pateiktas 5.2.6. 
grafike. 
 
5.2.6. grafikas. Kelio kilometrui tenkantis savivaldybės plotas 
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Apibendrinant aptartus rodiklius, galima daryti išvadą, kad atsižvelgiant į tai, jog vietinės reikšmes 
kelių infrastruktūra yra reikalinga užtikrinti gyventojų mobilumą bei galimybę pervežti prekes 
autotransporto priemonėmis, dabartinė Susisiekimo ministerijos naudojama metodika tik 
netiesiogiai reprezentuoja, kiek infrastruktūra yra pajėgi atlikti šias funkcijas. Kai kuriais atvejais 
galima gauti netgi prieštaringą vaizdą, pavyzdžiui, kai daugiau lėšų yra skiriama pagal kelių ilgį 
kilometrais, o transporto srautų regione mažėja. Todėl 2007 – 2013 m. ERPF finansavimą vietinei 
transporto infrastruktūrai gerinti tikslingiau būtų skirti pagal santykinius rodiklius, apskaičiuotus 
aukščiau aptartų pirminių rodiklių pagrindu, t.y. pagal:  

- gyventojų ar registruotų privačių ir viešojo transporto priemonių skaičių, tenkantį kelio 
kilometrui;  

- krovininių automobilių skaičių ar pervežtos produkcijos apimtis, tenkančias kilometrui 
(transporto intensyvumo problematikai atspindėti); 

- kelio kilometrui tenkančią teritoriją. 
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Pirmieji du rodikliai reprezentuotų lėšų poreikį, o trečiasis – (ne)tolygaus kelių tinklo išdėstymą. 
Įvardintų rodiklių naudojimas būtų labiau objektyvus nei dabar naudojama metodika, todėl, kaip 
nurodoma Bendrijos sanglaudos politikos strateginėse gairėse, būtų gauta didesnė nauda iš 
planuojamų investicijų į vietinę transporto infrastruktūra. Tačiau kitas svarbus klausimas – 
atitinkamų lyginamųjų svorių priskyrimas rekomenduojamiems rodikliais (bei (ne)tiesinio rodiklių 
poveikis) – turėtų būti įvertintas ir atsakytas transporto ekspertų.  
 
 
Iliustracinis optimalus lėšų vietinei transporto infrastruktūrai paskirstymas tarp Lietuvos 
apskričių. Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos prašymą atlikti pagilintą ekonometrinio 
modeliavimo tyrimą dėl optimalaus ERPF lėšų paskirstymo vietinės reikšmės kelių infrastruktūrai, 
šio vertinimo metu buvo sukurta lėšų optimizavimo schema (detaliai aprašyta šios ataskaitos Priede 
Nr. 6). ERPF lėšų, skirtinų vietinei transporto infrastruktūrai, optimizavimo modelis buvo pagrįstas 
prielaida, kad finansavimu bus siekiama maksimaliai prisidėti prie pridėtinės vertės padidėjimo, 
tenkinant tam tikrus apribojimus (pvz., tolydaus regionų augimo41). Taip pat buvo įvestas 
apribojimas, jog ieškoma, kaip tarp Lietuvos apskričių yra geriausia paskirstyti 100 km ilgio 
pagerintos dangos kelio ruožą42, o ne pačias pinigines lėšas. Pritaikius pateiktą modelį, gauti 
rezultatai rodo, kad labiausiai prie pridėtinės vertės padidėjimo prisidėtų toks 100 km ilgio 
pagerintos dangos kelio paskirstymas pagal Lietuvos apskritis: 
 

Apskritis 
 

Dalis 

Alytaus 5.00% 
Kauno 20.35% 
Klaipėdos 5.00% 
Marijampolės 12.95% 
Panevėžio 20.38% 
Šiaulių 9.79% 
Tauragės 5.00% 
Telšių 5.00% 
Utenos 5.00% 
Vilniaus 11.51% 

 
Matyti, kad, siekiant sukurti didžiausią pridėtinę vertę, vietinės infrastruktūros kelių su pagerinta 
danga plėtrą derėtų koncentruoti pietų-šiaurės Lietuvos ašimi, apjungiančia Marijampolės-Kauno-
Panevėžio-Šiaulių apskritis. Tai patvirtina ir Bendrijos sanglaudos politikos strateginėse gairėse 
pateiktą rekomendaciją, kad siekiant garantuoti didžiausią transporto infrastruktūros efektyvumą 
regioniniam vystymuisi skatinti, derėtų kreipti dėmesį į išėjimo į jūrą neturinčių, izoliuotų ar 
tolimiausių teritorijų prijungimo prie TEN-T projektų finansavimą. Šiuo tikslu naudinga antrinių 
jungčių plėtra, besiorientuojanti į įvairiarūšį ir tausųjį transportą.43  

                                                 
41 Minimali atskirai sričiai skiriama optimizuojamo rodiklio riba yra pasirinkta 5% nuo bendros apimties. Toks 
apribojimas yra kiek euristinis, geriau būtų įvesti geresnį ekonominį pagrindimą turintį regionų pridėtinės vertės 
konvergavimo/divergavimo apribojimą, o ne skirstomo rodiklio minimalius apribojimus (arba juos tarpusavyje derinti). 
Taip pat pastebėtina, kad visiškai be apribojimų (t.y. neįvedant min>0), geriausias sprendinys buvo kraštinis, kai lėšos 
buvo skiriamos tik vienai apskričiai, kas politiškai gali būti nepriimtina. Plačiau žr. Ataskaitos Priedą Nr. 6. 
42 Nors susisiekimo sistemą nustatančių rodiklių yra daug, tačiau pirminė pridėtinės vertės Lietuvos apskrityse analizė 
(žr. Ataskaitos Priedą Nr. 6) parodė, kad reikšmingiausias vietinių kelių transporto infrastruktūrą charakterizuojantis 
veiksnys yra pagerintos dangos kelių ilgis. 
43 43 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (EB) Nr. 702/2006 dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. – 
P.6. 
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6. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje našumo vertinimas  
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas 2004-2006 m. BPD 1.1 
priemonės našumas administravimo atžvilgiu. Pateikiamas administravimo 
organizacinės struktūros (atsakingų institucijų) įvertinimas, atskirtų ES struktūrinių 
fondų paramos administravimo funkcijų vykdymas, identifikuojamos administravimo 
sistemos stipriosios ir silpnosios pusės bei išskiriamos pagrindinės pamokos 2007-2013 
m. laikotarpiui. Šioje ataskaitos dalyje taip pat aptariami pagrindiniai administravimo 
sistemos pokyčiai naujame programavimo laikotarpyje. 

 
 
6.1.  BPD 1.1. priemonės administravimo sistema  
 
Organizacinė struktūra. Į BPD 1.1 priemonės administravimą 2004 – 2006 m. laikotarpiu buvo 
įtraukta keletas institucijų: valdymo funkcijos buvo paskirstytos tarp LR finansų ministerijos ES 
sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento kaip vadovaujančios 
institucijos, LR susisiekimo ministerijos kaip tarpinės institucijos bei Transporto investicijų 
direkcijos (TID) kaip įgyvendinančiosios institucijos; mokėjimo funkcijos buvo pavestos LR 
finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui kaip mokėjimo institucijai. Teisiškai tokia 
administravimo sistema buvo patvirtinta 2001 m. gegužės 31 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 64944

 

bei patikslinta naujomis Nutarimo redakcijomis 2003 m. rugsėjo 11 d. ir 2005 m. balandžio 18 d. 
Priežiūros funkcijas atliko BPD įgyvendinimo priežiūros komitetas, įsteigtas 2004 m. rugpjūčio 11 
d. nutarimu Nr. 95045. Socialiniai – ekonominiai partneriai į BPD 1.1 priemonės administravimą 
buvo įtraukti per BPD Priežiūros komitetą46 bei per projektų atrankos komitetą (toliau tekste – 
PAK)47. Grafiškai BPD 1.1 priemonės organizacinė struktūra pavaizduota žemiau: 

                                                 
44 LR Vyriausybės nutarimas “Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 
2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo“ (Žin,, 2001, Nr. 48-1676). 
45 2004 m. rugpjūčio 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 950 „Dėl Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ (Žin., 2004, Nr.128-4598). 
46
 2004 m. rugpjūčio 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 950 „Dėl Priežiūros komiteto Lietuvos 2004-2006 metų 

bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ (Žin., 2004, Nr. 128-4598).  
47 2006 m. kovo 17 d. Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-97 „Dėl projektų atrankos komiteto sudarymo“ (Žin., 
2006, Nr. 33-1190).  
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6.1.1. schema. BPD 1.1. priemonės organizacinė struktūra.  

 
 
Atsakingų institucijų ir pagrindinių paramos gavėjų48 vertinimu, nuo BPD 1.1 priemonės 
įgyvendinimo pradžios organizacinė struktūra veikė sklandžiai. Tam teigiamos įtakos turėjo keletas 
veiksnių:  
 

• Pirma, BPD 1.1 priemonės administravimo sistema buvo pakankamai integruota su 
nacionalinio viešųjų investicijų transporto sektoriuje planavimo procesu. BPD 1.1 
priemonės administravimui nebuvo sukurta specialių naujų institucijų, kaip kitų BPD 
priemonių atveju, kai specialioms įgyvendinančios institucijos funkcijoms vykdyti buvo 
įsteigtos naujos agentūros. Šioje BPD priemonėje įgyvendinančios institucijos funkcijos 
buvo priskirtos TID, kuri nuo 1995 m. administravo valstybės lėšų, skiriamų Nacionalinei 
transporto programai įgyvendinti, panaudojimą, rengė valstybės investicijų programos 
transporto sektoriui projektus, organizavo konkrečių investicinių projektų įgyvendinimą. Be 
to, ES struktūrinių fondų paramos planavimo funkcijos Susisiekimo ministerijoje buvo 
pavestos Strateginio planavimo skyriui, kuris yra atsakingas ir už nacionalinių lėšų 
transporto sektoriuje strateginį planavimą;  

• Antra, BPD 1.1 priemonės administravimas yra pilnai centralizuotas. Dėl nedidelio 
potencialių pareiškėjų skaičiaus TID neturi regioninių padalinių kaip, tarkim, yra Lietuvos 
verslo paramos agentūros ar Nacionalinės mokėjimo agentūros atvejais, kai steigti tokius 
regioninius padalinius buvo nuspręsta dėl itin didelio pareiškėjų skaičius visoje Lietuvoje; 

• Trečia, Susisiekimo ministerijos ir TID tarpusavio darbo patirtis, įgyta administruojant 
ISPA bei nacionalinius projektus, taip pat teigiamai įtakojo BPD 1.1 priemonės 
įgyvendinimą. 

 
Nors ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui administravimo centralizavimas vertintinas 
kaip teigiamas veiksnys, užtikrinantis efektyvų paramos administravimo procesą, tačiau galima 
pastebėti, kad tam tikra lėšų, skirtų vietinės transporto infrastruktūros plėtrai, administravimo 

                                                 
48 Finansų ministerijos ES sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento Struktūrinių fondų 
administravimo priežiūros vyr. specialisto G. Petrukaičio (interviu 2007.04.05), Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
Investicijų skyriaus vėdėjo R.Lipkevičiaus (interviu 2007.04.05) vertinimai.  

Vadovaujanti institucija:  
Finansų ministerijos ES 
sanglaudos ir struktūrinės 
paramos koordinavimo 
departamentas 

Tarpinė institucija:  
Susisiekimo ministerija 

Įgyvendinančioji 
institucija: 
Transporto investicijų 
direkcija 

Priežiūros 
komitetas 

Projektų 
atrankos 
komitetas 

Mokėjimo 
institucija: 
Finansų ministerijos 
Nacionalinio fondo 
departamentas 

Priežiūros funkcijos Valdymo ir kontrolės funkcijos 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

Mokėjimo funkcijos 
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decentralizacija (ypatingai planavimo ir atrankos procesuose) būtų paskatinusi didesnį šios paramos 
legitimumą, sprendžiant vietinės infrastruktūros plėtros problemas. Vertinant retrospektyviai, 
galima teigti, kad 2004 – 2006 m. ES struktūrinės paramos skyrimas savivaldybių projektams 
konkursiniu būdu nepasiteisino. Siekiant užtikrinti tolygesnį paramos paskirstymą tarp atskirų 
savivaldybių,  BPD 1.1. priemonės įgyvendinimo metu teko imtis korekcinių veiksmų49. Todėl 
atsižvelgiant į BPD 1.1. priemonės įgyvendinimo patirtį, yra sveikintinos 2007 – 2013 m. 
administravimo inovacijos dėl paramos vietinei infrastruktūrai dalinio decentralizavimo ir 
konkursinio projektų atrankos būdo atsisakymo (šie naujojo programavimo laikotarpio pokyčiai 
detaliau analizuojami Ataskaitos 6.3 dalyje).  
 
 
6.2. BPD 1.1. priemonės administravimo funkcijų vykdymas 
 
Administravimo funkcijų paskirstymas. Sukurta BPD 1.1 priemonės administravimo sistema ir 
atskiroms institucijoms pavestos administravimo funkcijos atitiko Europos Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1260/1999 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 reikalavimus dėl ES struktūrinės 
paramos valdymo ir kontrolės sistemos.50 Pagrindinių BPD 1.1 priemonės valdymo funkcijų 
paskirstymas tarp atskirų institucijų yra pateikiamas Priede Nr.7. Trumpai apibendrinant, 
Susisiekimo ministerija kaip tarpinė institucija yra atsakinga už BPD 1.1 priemonės ES struktūrinių 
fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, o Transporto 
investicijų direkcija kaip įgyvendinančioji institucija už projektų, finansuojamų šios priemonės 
lėšomis, įgyvendinimo priežiūrą. Abiejų šių institucijų funkcijų, susijusių su struktūrinių fondų lėšų 
administravimu, vykdymą nuosekliai reglamentuoja BPD priemonių ir projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklės51 bei detalizuoja vidaus procedūrų vadovai52. Vertinant administravimo 
funkcijų tinkamą padalijimą tarp skirtingų valdymo lygių BPD 1.1 priemonei, reikia atsižvelgti į 
bendrą viso BPD administravimo pamoką - išlaidų tinkamumo ir atitikties ES bei nacionalinėms 
taisyklėms nustatymo procesas yra pernelyg išskaidytas tarp skirtingų administravimo lygių – 
vadovaujančiosios, tarpinės, įgyvendinančiosios bei mokėjimo institucijų53, kas lemia ilgesnį bei 
biurokratiškesnį administravimo procesą ir lėtina lėšų įsisavinimą. Išlaikant pagal ES struktūrinių 
fondų reglamentus būtinas kontrolės vykdymo procedūras54, kai kuriais aspektais ES struktūrinės 
paramos procesas gali būti supaprastintas. Į šią BPD lygmens patirtį jau yra atsižvelgta ir 2007 – 
2013 m. laikotarpiu planuojama įvardintas funkcijas koncentruoti vienu institucijų lygiu – 
daugiausia įgyvendinančiosiose institucijose (agentūrose), o buvusioms tarpinėms institucijoms 

                                                 
49  BPD 1.1. priemonės pirmojo kvietimo projektų atrankos metu buvo priimtas sprendimas paremti bent po vieną 
projektą iš kiekvienos savivaldybės. Trečiojo kvietimo metu jau pačiose Gairėse pareiškėjams, patvirtintoms Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3-432, buvo nurodyta, kad „vienas pareiškėjas gali 
pateikti ne daugiau kaip dvi paraiškas“ (60  Gairių punktas).  
50 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir 
kontrolės sistemos vertinimo valstybinio audito ataskaita. - Nr. 1070-7-70- 2005 m. gegužės 20 d. 
51 2005 m. vasario 4 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-041 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. 
sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-033 "Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, 
finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin. 
2005, Nr. 21-667). 
52 2005 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiu Nr. 4-41 
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – transporto sektoriaus tarpinės institucijos –  Europos 
Sąjungos fondų administravimo vidaus procedūrų vadovas; 2005 m. balandžio 12  d. Transporto investicijų direkcijos 
direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-26 patvirtintas ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos 
procedūrų vadovas. 
53 Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas. Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai 
ir ekonominiai projektai (ESTEP). – 2006 m. vasaris. – P.8; 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programos 
projektas – 2007 sausio 3d. – P.7. 
54 2000 – 2006 m. programavimo laikotarpiu privalomas pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 438/2001, 2007 – 
2013 m.  pagal Komisijos reglamentas  Nr. 1828/2006. 
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(šakinėms ministerijoms) priskirti strateginį investicijų planavimo ir sprendimų dėl projektų svarbos 
bei būtinumo priėmimo funkciją55.  
 
Toliau šioje dalyje detaliau analizuojamos BPD 1.1 priemonės programavimo, projektų vertinimo ir 
atrankos bei finansavimo funkcijos.  
 
Programavimas. Prie programavimo funkcijos vykdymo priskirtinas BPD ir BPD priedo rengimas 
(tai apima visos intervencijos logikos pagrindimą, lėšų tarp intervencinių sričių paskirstymą, atskirų 
remtinų sričių patvirtinimą, valstybinės reikšmės projektų identifikavimą, atrankos kriterijų ir 
priežiūros rodiklių nustatymą), paramos procedūrų pasiūlymą bei lėšų poreikio planavimą. Pagal 
tarpinės institucijos vidaus procedūrų vadovą šios ES struktūrinių fondų lėšų programavimo ir 
planavimo funkcijos Susisiekimo ministerijoje yra priskirtos Strateginio planavimo skyriui, kuriame 
yra sukaupta ilgametė strateginio viešųjų intervencijų planavimo kompetencija. Įgyta strateginio 
planavimo patirtis buvo sėkmingai panaudota planuojant valstybinės reikšmės projektus, 
finansuotinus iš BPD 1.1 priemonės lėšų. Tačiau vietinės reikšmės projektų atrankos atveju nebuvo 
pasinaudota esamais instrumentais (KPPP metodika), vietoj to specialiai organizuojamiems 
konkursams (kvietimams) buvo sukurtos naujos projektų atrankos procedūros. Pastabos dėl šios 
atrankos procedūros nepasiteisinimo jau pateiktos 6.1 ataskaitos dalyje. Kita vertus, būtina 
pastebėti, kad tokia projektų atrankos sistema 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu buvo 
taikyta bendrai visu BPD lygmeniu, todėl privalėjo būti naudojama ir BPD 1.1 priemonei. 
 
Projektų vertinimas ir atranka. BPD 1.1 priemonės projektų vertinimo ir atrankos funkcijos 
padalintos tarp Susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus ir TID. Susisiekimo 
ministerijos ES paramos koordinavimo skyrius yra atsakingas už kvietimo teikti paraiškas 
dokumentacijos parengimą, projektų atrankos proceso organizavimą, galutinių sprendimų dėl 
paramos skyrimo projektų parengimą. TID yra pavesta skelbti kvietimus, atlikti paraiškų vertinimus 
bei perduoti įvertintas paraiškas atrankai. Instituciniai partneriai BPD 1.1 priemonės projektų 
atrankos procese dalyvauja per PAK.  
 
Pagrindiniai paramos gavėjai bei vadovaujančios institucijos atstovai teigiamai įvertino BPD 1.1 
priemonės atrankos procedūras. Vadovaujančios institucijos atstovų teigimu, BPD 1.1 priemonės 
gairių kokybė buvo viena aukščiausių, lyginant su kitų BPD priemonių gairėmis. Kaip ir daugumoje 
BPD priemonių, pareiškėjams buvo parengti paraiškos formų pildymo vadovai. Pačių paramos 
gavėjų teigimu, paraiškų rengimo metu jiems pateiktos informacijos gairėse ir paraiškos pildymo 
vadovuose užteko, siekiant tinkamai parengti projektą ir užpildyti paraišką.  
 
Iš projektų vykdytojų perspektyvos, paraiškų vertinimas taip pat laikomas efektyviai vykusiu BPD 
1.1 priemonės įgyvendinimo procesu56. BPD 1.1 priemonė iš daugumos kitų BPD priemonių, 
kuriose atrenkant projektus buvo taikoma konkursinė tvarka, išsiskiria tuo, kad dėl vertinimo 
rezultatų nė vienas pareiškėjas nepateikė skundo57. Tačiau nors ir vertinamas efektyviai, šis procesas 
susilaukė pareiškėjų kritikos dėl vertinimo trukmės. Peržiūrėjus paraiškų pateikimo TID, vertinimo 
ataskaitų perdavimo Susisiekimo ministerijai bei sprendimo skirti paramą terminus, matyti, kad 
atskirų kvietimų metu atrankos procesas užtruko 3-5 mėnesius. Tokie terminai, lyginant su kitomis 
BPD priemonėmis, gali būti laikomi labiau pavyzdiniais nei kritikuotinais.  
 

                                                 
55 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programos projektas – 2007 sausio 3d. – P.7. 
56 Remiantis vertinimo metu atliktos BPD 1.1 priemonės projektų vykdytojų apklausos duomenimis, vertinimo 
efektyvumas buvo įvertintas 0.75 balo (vertinimo skalėje nuo 0 (neefektyvu) iki 1 (labai efektyvu) ). 
57 Vadovaujančios institucijos duomenimis, jai skundai nebuvo pateikti tik dėl paraiškų, pateiktų pagal BPD 1.1 ir 1.3 
priemones, įvertinimo. 



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 57 

Kita vertus, vertinimo procese svarbu ne tiek įvertinimo laikas, kiek geriausių projektų atrinkimas. 
Todėl šioje vietoje ypatingai svarbūs du aspektai: (1) vertintojų kvalifikacija, jų gebėjimas atrinkti 
ekonomiškai naudingiausius ir labiausiai BPD bei priemonės tikslus atitinkančius projektus, ir (2) 
tinkama ir nuosekli vertinimo sistema. TID vertintojų kvalifikaciją tiek vadovaujančiosios, tiek 
tarpinės institucijos atstovai įvertino gerai, o jų rengiamas paraiškų vertinimo ataskaitas – kaip 
pakankamai išsamias. Tuo tarpu analizuojant pačią vertinimo sistemą, reikia prisiminti jau šios 
ataskaitos 4.2 dalyje pateiktas pastabas dėl projektų atrankos kriterijų tinkamumo bei peržiūrėti 
žemiau lentelėje pateiktą informaciją apie gautų ir atrinktų paraiškų skaičių pirmojo ir trečiojo 
kvietimo teikti paraiškas pagal BPD 1.1 priemonę metu (šie kvietimai buvo skirti vietinės reikšmės 
transporto infrastruktūros projektams finansuoti).  
 
6.2.2. lentelė. Paraiškų atrankos statistika.  
Kvietimas Pateikta 

paraiškų 
Atmesta 

vertinimo metu 
 

Perduota 
PAK 

Atmesta  
PAK 

Atrinktų paraiškų 
skaičius 

1 103 31 72 32 40 
3 86 7 79 60* 19 

Viso 189 38 151 92 59 
* Iš jų 4 yra rezerviniai. 
 
Visų pirma, iš 6.2.2. lentelės duomenų yra pastebimas mažas paraiškų atkrentamumas vertinimo 
metu ir, atitinkamai, didelis atrankai perduotų paraiškų skaičius. Pirmojo kvietimo atveju ši situacija 
gali būti paaiškinama tuo, kad nebuvo numatytas „praeinamasis balas“ - t.y. minimalus balų 
skaičius, kurį projektas turi surinkti naudos ir kokybės vertinime, kad būtų pateiktas PAK. Kita 
vertus, šis „praeinamasis balas“ (50 iš galimų 100) buvo nustatytas trečiojo kvietimo metu, tačiau 
vertinimo metu atkrito tik 7 paraiškos. Tai suponuoja dvi galimas išvadas: arba pagal BPD 1.1 
priemonę pateikti projektai buvo itin aukštos kokybės, arba vertinimo kriterijai buvo nustatyti 
nepakankamai tiksliai. Detaliau tikrinant antrąją išvadą, atkreipiame dėmesį, į šios ataskaitos 4.2 
dalyje minėtą projektų atrankos kriterijų tinkamumą. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etapo 
metu projekto ekonominės naudos ir kaštų santykiui maksimaliai buvo galima skirti nuo 25 iki 27 
balų iš 100. Maksimalų galimą balą pagal šį vertinimo kriterijų surinko daugiau nei pusė (61%) visų 
paramą gavusių projektų. Kiekvieno projekto naudos-kaštų santykį paraiškose nurodydavo 
pareiškėjai, tačiau kadangi tai yra ne grynai finansinis, o ir socio-ekonominis naudos įvertinimas 
(pavyzdžiui, „kelionės laiko vertės santaupos“), jis negali būti visiškai objektyvus ir 
reprezentatyvus, lyginant projektus tarpusavyje. Todėl 2007-2013 m. programavimo laikotarpyje 
atrenkant projektus pagal konkursinę procedūrą siūlome mažinti naudos-kaštų santykio lyginamąjį 
svorį projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelėje.  
 
Finansavimas. BPD 1.1 priemonės finansavimo funkcija apima paramos teikimo sutarčių 
pasirašymą ir projektų įgyvendinimą, kurio metu vykdoma nuolatinė priežiūra bei kontrolė, siekiant, 
kad projektas būtų įgyvendintas nepažeidžiant ES bei Lietuvos teisės aktų nuostatų. Funkcijos dėl 
finansavimo pasiskirsto tarp Susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus, TID ir, iš 
dalies, Finansų ministerijos (mokėjimo institucijos).  
 
Sutarčių pasirašymo procedūroje dalyvauja Susisiekimo ministerija, TID ir pareiškėjas, kurio 
projekto įgyvendinimui skirta parama – jie pasirašo trišalę paramos sutartį. Paramos sutarties 
projektą rengia TID po to, kai gauna pranešimą apie Susisiekimo ministerijos priimtą sprendimą dėl 
paramos skyrimo, ir pateikia derinti Susisiekimo ministerijai. Trišalės sutarties pasirašymas 
(ypatingai įvertinant tai, kad pagal BPD priemonių ir projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklės yra numatyta nemažas sąrašas atvejų, kuomet privaloma inicijuoti sutarties pakeitimus) 
tampa ilgo derinimo reikalaujančiu procesu, o tai mažina priemonės administravimo efektyvumą. 
Tačiau dvišalių sutarčių pasirašymas yra negalimas (1) vien tik tarp projekto vykdytojo ir 
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įgyvendinančios institucijos, kadangi pastarosios nėra asignavimų valdytojos58, ir (2) vien tik tarp 
projekto vykdytojo ir Susisiekimo ministerijos, kadangi sutarties vykdymo ir paramos panaudojimo 
priežiūrą pagal priskirtas funkcijas atlieka TID. Todėl vienintelis būdas siekiant supaprastinti 
paramos administravimo procesą šiame etape yra susijęs su privalomų atvejų, kuomet turi būti 
keičiama paramos sutartis, peržiūra arba mažesniais derinimo reikalavimais.   
 
Įgyvendinančiai bei tarpinei institucijai pasirašius su pareiškėju trišalę paramos sutartį, prasideda 
projekto įgyvendinimo procesas. Jo metu TID veiklą, vykdant projekto įgyvendinimo priežiūrą, 
sudaro šie procesai: projekto vykdytojo viešųjų pirkimų kontrolė; paramos sutarties pakeitimų 
derinimas ir pasirašymas; projekto vykdytojo teikiamų projekto įgyvendinimo ataskaitų tikrinimas ir 
tvirtinimas; priemonės įgyvendinimo ataskaitų Susisiekimo ministerijai rengimas ir teikimas; 
patikrų vietoje planavimas; patikrų vietoje atlikimas; projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo 
prašymų tikrinimas ir tvirtinimas; mokėjimo paraiškų Susisiekimo ministerijai rengimas ir teikimas. 
Analizuojant TID vykdomas projektų priežiūros funkcijas, galima pastebėti, kad kai kuriomis jų yra 
įtvirtinta itin stipri kontrolė. Pavyzdžiui, TID atliekama viešųjų pirkimų ex-ante kontrolė gali būti 
laikoma viena griežtesnių lyginant su kitų įgyvendinančiųjų institucijų praktika. Taip pat lyginant su 
kitomis agentūromis, projektų vykdytojų TID teikiamų projektų finansinių ataskaitų kiekis yra 
neįprastai didelis (jas privaloma teikti kas mėnesį). Per didelė kontrolė ne visuomet apsaugo nuo 
paramos administravimo klaidų, todėl siekiant palengvinti paramos administravimo naštą paramos 
gavėjams, siūlome prevencines priemones labiau orientuoti ne į kontrolės, o į mokymų priemones. 
Be to, būtų naudinga įdiegti ar skatinti naudoti projektų rizikos valdymą įgyvendinant valstybinės 
reikšmės projektus.  
 
Administravimo kokybė. Remiantis LR Finansų ministerijos 2007 02 28 mėnesinės ataskaitos 
duomenimis59, Susisiekimo ministerijos kuruojamos BPD priemonės įgyvendinimas pagal 
įsisavinamas lėšas yra geriausias tarp visų asignavimų valdytojų ir sudaro 58% nuo ES 
įsipareigojimų. Skaičiai savaime indikuoja veiksmingą/ našų priskirtų funkcijų vykdymą. Be to, 
siekiant įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokybės gerinimas“ administravimo kokybę, vertinimo metu atliktoje paramos gavėjų 
apklausoje buvo prašoma įvertinti įvarius projektų atrankos ir priežiūros procesus iš pareiškėjų/ 
projektų vykdytojų perspektyvos. Respondentų projektų atrankos procedūrų ir priežiūros procesų 
įvertinimas pateikiamas žemiau lentelėje: 
 

Vertinamas aspektas 
 

Administravimo 
kokybės 

įvertinimas 
Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pagal BPD 
priemonę 1.1 pateikimas pareiškėjams  

Gerai  
(0.84)  

Paraiškų teikimo ir atrankos procesai pagal BPD 1.1 priemonę yra skaidrumas Gerai  
(0.80) 

Transporto investicijų direkcijos (įgyvendinančiosios institucijos) ekspertiniai 
gebėjimai įvertinti projektų, pateikiamų pagal BPD 1.1 priemonę naudą ir 
kokybę 

Labai gerai 
(0.91) 

Projektų pagal BPD priemonę 1.1 vertinimo procesas nėra nepagrįstai ilgas Patenkinamai 
(0.60) 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas Vidutiniškai 
(0.71) 

                                                 
58 Pagal 2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą (Žin., 2004, Nr.4-47). 
59 
http://www.esparama.lt/ES_Parama/bpd_2004_2006m._medis/naujausi_duomenys_ir_ataskaitos/menesines_ataskaitos/f
iles/BPD_igyvendinimas_2007/BPD_igyvendinimas_2007-02-28.xls 
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Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas Vidutiniškai 
(0.72) 

Projektų išlaidų apmokėjimo proceso efektyvumas Gerai  
(0.76) 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas Gerai  
(0.79) 

 
Kaip matyti iš lentelės, pareiškėjai/ projektų vykdytojai BPD 1.1 priemonės administravimo kokybę 
vertina gerai. Silpniau įvertinta tik vertinimo proceso trukmė ir paramos sutarčių sudarymo proceso 
efektyvumas. Susisiekimo ministerijos ir TID atstovų teigimu, priskirtoms ES struktūrinių fondų 
funkcijoms vykdyti aktuali per visą 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpį išliko žmogiškųjų 
išteklių problema. Nors institucijų atstovų teigimu, etatų skaičius yra pakankamas, tačiau svarbesnės 
yra darbuotojų kaitos (TID atveju) bei aktualių mokymų problemos.  
 
Priskirtoms funkcijoms efektyviai vykdyti Susisiekimo ministerija ir TID naudojo techninės 
pagalbos lėšas pagal BPD 5.1 ir 5.2 priemones.  Per 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpį 
Susisiekimo ministerija techninės pagalbos lėšomis įgyvendino 5 projektus, kurių dėka buvo 
parengtas Susisiekimo ministerijos vidaus procedūrų vadovas, stiprinami administraciniai gebėjimai 
(dalyvaujant mokymuose struktūrinių fondų projektų valdymo temomis), mokamas darbo 
užmokestis dviems samdomiems darbuotojams, įsigyta kompiuterinė technika bei kitos darbo 
priemonės, atlikti viešinimo ir vertinimo darbai. Tuo tarpu TID įgyvendino vieną projektą  BPD 5.1 
priemonės lėšomis. Projekto metu buvo parengtas Transporto investicijų direkcijos Procedūrų 
vadovas bei užtikrintas darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas dalyvaujant seminaruose 
struktūrinių fondų projektų valdymo temomis bei mokymosi išvykose į ES šalis-nares, kuriose 
sėkmingai vykdomas ES struktūrinių fondų administravimas. Kaip jau buvo minėta šioje dalyje, 
techninės pagalbos lėšos galėtų būti panaudotos teikiant daugiau metodinės informacijos projektų 
vykdytojams bei organizuojant informavimo renginius (t.y. nesusikoncentruoti ties paramos 
rezultatų viešinimu). Tai dar labiau padidintų ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje bendrą 
administravimo kokybę.  
 
 
6.3. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje administravimo pokyčiai   
 
Naujuoju 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu ES struktūrinių fondų  paramos administravime 
esmingesni pakeitimai yra susiję su kelias aspektais: (1) nauja programavimo tvarka; (2) 
administracinių funkcijų tarp skirtingų valdymo lygmenų peržiūra ir naujais instituciniais veikėjais; 
bei (3) paramos skyrimo procedūromis.  
 
6.3.1. lentelė. Administravimo sistemos ir procesų palyginimas skirtingais programavimo 
laikotarpiais.  
 2004-2006 m. laikotarpis 2007-2013 m. laikotarpis 

P
ro
gr
am

a-
vi
m
as
 

Yra vienas Bendrasis programavimo 
dokumentas 

Yra 2 lygių dokumentai: Strategija ir 4 teminės 
veiksmų programos, todėl yra papildomo 
koordinavimo poreikis, tam tikslui numatyta 
išskirti koordinatoriaus funkcijas, ir sukurti 
institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo tinklus 
– programų valdymo komitetus. 
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A
d
m
in
is
tr
a-
 

vi
m
o 
si
st
em

a Centralizuota 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų paramos 
vietinei infrastruktūrai administravimo dalinis 
decentralizavimas.  

V
ei
k
ėj
ai
 

Vadovaujančiosios institucijos 
funkcijos deleguotos 2 lygiams: 
ministerijoms ir įgyvendinančioms 
institucijoms, visos jos atsako už 
išlaidų tinkamumą ir atitikimą 
taisyklėms. 
Ministerijos tuo pačiu metu priima 
sprendimą dėl projekto  svarbos ir 
naudos ir dėl jo atitikimo ES 
taisyklėms. 

Numatyta Vadovaujančiosios institucijos funkcijas 
deleguoti tik įgyvendinančioms institucijoms, 
kurios ministerijoms pateiks išvadas dėl atitikimo 
ES taisyklėms ir tinkamų išlaidų sumos. Tada 
ministerijos priims sprendimą dėl projektų svarbos 
ir naudos. 
Įtraukiami nauji instituciniai veikėjai – regioninės 
plėtros tarybos, kurioms deleguojama paramos 
vietinei infrastruktūrai pirminė projektų atranka ir 
investicijų paketo sudarymas.  

P
ro
ce
d
ū
ro
s 

ES struktūrinių fondų finansuojamų 
projektų planavimo procesas atskirtas 
nuo biudžeto strateginio planavimo 
proceso. Daugumos viešųjų 
investicijų projektų atrankai 
naudojami konkursai. 

Numatyta sujungti ES struktūrinių fondų ir 
biudžeto investicijų planavimo procesus. Kur 
įmanoma, planuojant viešuosius investicinius 
projektus valstybės ir regiono lygiu numatoma nuo 
konkurso pereiti prie ilgalaikio planavimo. 
Privataus sektoriaus projektams ir kai kuriose 
viešos infrastruktūros plėtros srityse, kur siekiama 
konkurencijos, išliks konkursas. 

Šaltinis: lentelė parengta pagal Finansų ministerijos skaidres „Pasirengimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
administravimui“ 
 
Lentelėje įvardinti esminiai administravimo sistemos pokyčiai akivaizdžiai atsispindi ir transporto 
sektoriuje. Priešingai nei 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu, kuomet ES struktūrinių fondų 
parama transporto sektoriui buvo teikiama pagal vieną BPD priemonę, naujuoju laikotarpiu ši 
parama transporto sektoriui bus teikiama pagal dviejų veiksmų programų keturių prioritetų 
priemones. Transporto sektoriaus plėtrą naujuoju laikotarpiu numatyta skatinti pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra” ir 5 prioritetą 
„Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą 
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“ (miesto vidaus transporto infrastruktūros vystymui regioninių ekonominio augimo centruose 
ir probleminėse teritorijose) ir 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ (ekologiško viešojo 
transporto plėtra). Didėjanti programinių dokumentų fragmentacija ir dalinis paramos 
decentralizavimas apsprendžia ir didesnį skaičių dalyvių, kurie bus įtraukti į ES struktūrinių fondų 
paramos transporto sektoriui administravimą. Remiantis LR Vyriausybės nutarimo60, teisiškai 
įtvirtinančio 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo sistemą, 2006 m. gruodžio 18 d. 
atnaujinta redakcija, Susisiekimo ministerija ir TID administruos ES struktūrinę paramą, skiriamą 
pagal 2.4, 2.5 ir 3.3 prioritetų atitinkamas priemones. Be to, į ES struktūrinės paramos, skiriamos 
pagal 2.4 prioritetą, administravimą bus įtrauktos ir regionų plėtros tarybos. Tuo tarpu Vidaus 
reikalų ministerija, regionų plėtros tarybos bei Centrinė projektų valdymo agentūra dalyvaus 3.1 
prioriteto administravime. Į ES struktūrinės paramos transportui administravimą bus įtraukti ir du 
veiksmų programų valdymo komitetai. Akivaizdu, kad naujuoju programavimo laikotarpiu 

                                                 
60 2006 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 252 “Dėl atsakomybės už Europos Sąjungos 2007-2013 metų 
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, administravimą 
paskirstymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos struktūrinės paramos komiteto 2004-2006 metų ir 
2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo“ (Žin,, 2006, Nr. 31-1085). 
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Susisiekimo ministerijai ir TID koordinacinių ir derinimo darbų, administruojant ES struktūrinių 
fondų paramą transporto sektoriuje, padaugės.  
 
6.3.1. schema. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje administravimo 
organizacinė struktūra.  

 
* PAK gali būti sudaromas konkursiniu būdu atrenkant ekologiško viešojo transporto projektus, remtinus pagal 3.3 
prioritetą. Tuomet į jo sudėtį būtų įtraukti Vadovaujančios institucijos, Susisiekimo ministerijos, TID atstovai, kaip 
partneriai galėtų dalyvauti ir regionų plėtros tarybų, Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos ministerijos atstovai. 
 
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos schemos, 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos administravime 
atsiranda nauji veikėjai - regioninės plėtros tarybos, kurioms planuojama patikėti svarbias paramos 
administravimo funkcijas, t.y. pirminę projektų atranką ir investicijų paketo sudarymą,61 remiantis 
regionų plėtros strateginiais planais. Įvertinant faktą, kad 2004-2006 m. laikotarpyje iš techninės 
pagalbos lėšų regionų administraciniai gebėjimai administruoti ES struktūrinius fondus nebuvo 
stiprinami, todėl pirmaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais gali kilti rizika dėl regionų 
plėtros tarybų nepajėgumų efektyviai įsijungti į ES struktūrinės paramos administravimo procesą. 
Todėl tikėtina, jog bus pakartotos 2004-2006 m. laikotarpio klaidos, kai dėl institucijų mokymosi 
vykdyti naujas funkcijas pernelyg ilgai užsitęsė pirmasis ES lėšų įsisavinimo etapas.62 Be to, kitų 

                                                 
61 Nacionalinės bendrosios strategijos projektas, 42 psl. 
62 Lietuvos ir kitų ES šalių struktūrinių fondų paramos skirstymo administracinio efektyvumo ir skaidrumo lyginamoji 
analizė. Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (ESTEP). – 2006 m. rugsėjis. – 
P.16. 
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šalių narių ES struktūrinės paramos administravimo pavyzdžiai taip pat rodo, kad į administravimo 
sistemą įtraukus naujus veikėjus, anksčiau nepratusius dirbti bendradarbiaujant, pirmaisiais bendro 
darbo metais sprendimų priėmimas tampa lėtesnis, mažiau efektyvus.63 Siekiant mažinti šią riziką, 
Susisiekimo ministerijai reikėtų inicijuoti bendro darbo apsitarimą su regionų plėtros tarybomis (jų 
sekretoriatais – apskričių viršininkų administracijų regioninės plėtros departamentais), o visos 
programos lygmeniu turėtų būti įgyvendintos atitinkamos regionų plėtros tarybų (sekretoriatų) 
administracinių gebėjimų stiprinimo priemonės (įvertinti turimi ištekliai, suorganizuoti mokymai). 
 
Kitas ES struktūrinės paramos administravimo 2007 – 2013 m. laikotarpyje pokytis yra susijęs su 
paramos skyrimo konkursiniu būdu atsisakymu. Tiesa, didžioji dalis (72 %) 2004 – 2006 m. ES 
struktūrinės paramos transporto sektoriui buvo skirta tiesioginiu būdu, tačiau naujajame laikotarpyje 
ši procedūra (žr. 6.3.2 schemą) bus taikoma ir savivaldybių projektams. Toks paramos skyrimas 
vietinei infrastruktūrai užtikrins ne tik tolygesnį investicijų paskirstymą vietinės transporto 
infrastruktūros plėtrai, tačiau ir užtikrins efektyvesnį jos administravimą. Visų pirma, paramos 
administravimo efektyvumą skatins aiškiai planuojamas projektų srautas, o konkurencijos 
eliminavimas sumažins tiek administravimo naštą potencialiems pareiškėjams, tiek tolygiau 
paskirstys TID vertintojų darbo krūvį. Kita vertus, planuojamoje viešųjų projektų finansavimo 
schemoje numatytos funkcijos įgyvendinančioms institucijoms gali sukelti tam tikrą 
dviprasmiškumą. Iš vienos pusės, TID privalės konsultuoti naudos gavėjus techniniais projekto 
rengimo ir projekto atitikimo atrankos kriterijams klausimais, iš kitos pusės – paramos gavėjui 
pateikus paraišką, TID turės įvertinti projekto tinkamumą (t.y. aspektą dėl, kurio teikė konsultacijas 
naudos gavėjui). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pagal planuojamą viešųjų projektų finansavimo 
schemą nebelieka naudos ir kokybės vertinimo, todėl kuo efektyvesnis ir veiksmingesnis ES 
struktūrinės paramos lėšų panaudojimas turės būti užtikrinamas jau rengiant investicinių projektų 
sąrašus. Ši pareiga teks ministerijos ir (atskirų priemonių atveju) regionų plėtros tarybų 
kompetencijai, todėl pastarosiose institucijose (ypatingai regionų lygmeniu) gali tekti stiprinti 
strateginio planavimo gebėjimus.    
 
6.3.2. schema. Preliminari viešųjų projektų finansavimo 2007 – 2013 m. schema. 

 
Šaltinis: Finansų ministerijos skaidrės „Pasirengimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimui“. 
 
                                                 
63 A Study on the Efficiency of the Implementation Methods for Structural Funds. Final Report. OIR in association with 
LRDP and IDOM (2003). 
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Be programinio paramos skyrimo būdo 2007-2013 m. laikotarpiu išliks ir konkursinė procedūra. Ji 
bus taikoma privataus sektoriaus projektams ir kai kuriose viešos infrastruktūros plėtros srityse, kur 
siekiama konkurencijos. Paramos skyrimui tokiu atveju bus taikoma valstybės pagalbos schema (žr. 
6.3.3 schemą). Kaip jau buvo minėta šioje ataskaitoje, valstybės pagalbos schemą planuojama 
patvirtinti ir 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramą konkurso būdu skirti 3.3 prioritete 
numatytam ekologiško viešojo transporto skatinimui. Šiuo atveju ES struktūrinė parama pagal 
valstybės pagalbos schemą privalo būti skiriama todėl, kad ja galės pasinaudoti ne tik viešieji 
subjektai, bet ir privačios įmonės – savivaldybėms priklausantys autobusų parkai ir privačios 
bendrovės. Remiantis Komisijos reglamentais, transporto sektoriuje teikiamai valstybės pagalbai yra 
taikomi didesni apribojimai nei daugumai kitų sektorių, t.y. (1) transporto sektoriuje teikiamos 
pagalbos, pagal regioninės pagalbos schemą64, intensyvumo dydis negali būti padidintas, jei jis 
teikiamas vidutinėms ar mažoms įmonėms, todėl didžiausias valstybės pagalbos intensyvumas yra 
apribotas 50% bendrosios subsidijos ekvivalento65; (2) transporto sektoriui netaikoma de minimis 
pagalba66, t.y. ne didesnė kaip 200.000 eurų vienam ūkio subjektui per trejus metus teikiama 
nereikšminga pagalba.  
 
6.3.3. schema. Preliminari 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos skyrimo pagal valstybės 
pagalbos procedūras  schema. 

 
Šaltinis: Finansų ministerijos skaidrės „Pasirengimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimui“. 
 
Tikėtina, kad valstybės pagalbos schema turės būti parengta bei notifikuota Europos Komisijai ir dėl 
planuojamos paramos geležinkelių riedmenų įsigijimui, kurį numatytą remti pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programą. Kadangi pagal taip vadinamąjį ES direktyvų projektų „trečiąjį paketą“ 
nuo 2007 m. yra liberalizuojama krovinių vežimo geležinkelių rinka, o nuo 2010 m. planuojamas ir 

                                                 
64 2006 m. spalio 24 d.  Komisijos reglamentas Nr. 1628/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnio taikymo nacionalinei 
regioninei pagalbai. 
65 Europos Komisija. Valstybės pagalba N641/2006 – Lietuva. 2007-2013 m. regioninės politikos žemėlapis. 
K(2006)4959– Briuselis, 2006.10.24, 8 punktas. 2006 m. lapkričio 24 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1176 dėl 
Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapio patvirtinimo.  
66 2001 m. sausio 12 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de 
minimis valstybės pagalbai, 1 straipsnis.  
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tarptautinio keleivių vežimo geležinkelių rinkos atvėrimas67, todėl geležinkelių riedmenų (reikalingų 
šioms paslaugoms teikti) finansavimas, iš anksto nesuderinus su Europos Komisija, gali prieštarauti 
ES konkurencijos teisės principams. Geležinkelių riedmenų finansavimas bus laikomas suderinamas 
su valstybės pagalbos taisyklėmis, esant šioms sąlygoms: (1) investicijos bus skiriamos pagal 
(daugiametę) viešųjų paslaugų sutartį, kaip tai nustato Tarybos Reglamentas Nr. 1191/6968; (2) 
subsidija padengs tik dalį numatytų investicijų (t.y. turi būti numatytas ir nuosavas operatorių 
indėlis), (3) regionai, kuriems bus skirta ši subsidija bus aiškiai apibrėžti (už regiono ribų naudoti 
subsidijuotus riedmenis draudžiama). Esant šioms sąlygoms, skirta parama investicijoms bus 
laikoma suderinama su valstybės pagalbos taisyklėmis69. Tačiau apie planuojamą paramą būtina 
pagal notifikavimo procedūras iš anksto pranešti Europos Komisijai ir gauti jos sprendimą.  
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ES struktūrinės paramos administravimas pagal valstybės pagalbos 
schemą yra naujas dalykas tiek Susisiekimo ministerijai, tiek TID, todėl didelis dėmesys turės būti 
skirtas procedūriškai teisingų valstybės pagalbos schemų parengimui, jų notifikavimui Europos 
Komisijoje bei papildomų taisyklių pareiškėjams parengimui. Atsakingoms institucijoms metodinę 
pagalbą, rengiant valstybės pagalbos schemą, turėtų teikti ne tik vadovaujanti institucija (kuri 
koncentruosis ties turiniu), tačiau ir Konkurencijos taryba. 
 
Pirmaisiais naujojo programavimo laikotarpio metais Susisiekimo ministerijai bei TID ES 
struktūrinės paramos administravimo krūvis bus didesnis ne tik dėl kelių kartų programų 
įgyvendinimo vienu metu (iki 2008 m. pab.), bet ir dėlto, kad vadovaujanti institucija vėluoja 
parengti ir suderinti naujas ES struktūrinės paramos teikimo ir administravimo taisykles. Dėl 
vėluojančių administravimo taisyklių, siekiant sumažinti potencialią ES lėšų neįsisavinimo (arba 
vėlavimo įsisavinti) riziką, 2007 kovo mėn. pabaigoje Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 32370, 
sudarantį sąlygas dar nepriėmus atitinkamų teisės aktų pradėti įgyvendinti viešosios infrastruktūros 
bei viešųjų paslaugų plėtros projektus ir tik vėliau teikti paraiškas dėl pradėtų įgyvendinti projektų 
išlaidų finansavimo ir/ar kompensavimo iš ES struktūrinės paramos. Tačiau šio nutarimo vykdymas 
taip pat reikalauja atitinkamos laikinosios tvarkos patvirtinimo, pagal kurią už ES struktūrinių fondų 
administravimą atsakingoms institucijoms potencialūs pareiškėjai pateiktų preliminarias paraiškas, o 
institucijos patvirtintų atskirų projektų tinkamumą pagal remtinas veiklas, atrankos kriterijus, 
tinkamas išlaidas ir pan. Priešingu atveju būtų rizikuojama pradėti įgyvendinti projektus, 
neatitinkančius (ar nepilnai atitinkančius) ES struktūrinių fondų paramos teikimo procedūras. Vėliau 
– patvirtinus ES struktūrinės paramos lėšų administravimo ir kontrolės sistemą reglamentuojančius 
teisės aktus bei ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo taisykles - projektų vykdytojai turės 
pateikti naujas paraiškas dėl pradėtų įgyvendinti projektų išlaidų finansavimo ir/ar kompensavimo, o 
atsakingos institucijos iš naujo vertinti ir tvirtinti paramos skyrimą. Akivaizdu, kad siekiant išvengti 
ES lėšų neįsisavinimo rizikos pirmaisiais naujojo programavimo laikotarpio metais Susisiekimo 
ministerijai ir TID reikės spręsti administracinio krūvio problemas, todėl vertėtų apsvarstyti 
papildomų etatų skaičių arba terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybes pereinamuoju 
laikotarpiu. 
                                                 
67 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on 
the development of the Community's railways, COM (2004) 139. 
68 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su 
įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos 
[10] valstybės narės ir vietos valdžios institucijos įgaliojamos sudaryti viešųjų paslaugų sutartis. Šiose sutartyse gali būti 
numatytos išimtinės teisės teikti tam tikras paslaugas. 
69 Joint CER / European Commission workshop on EU support for rolling stock investment, on 27 March, 2007 in 
Budapest; http://www.cer.be/files/CER%20Ad%20Toet-120200A.pdf 
70 2007 kovo 28 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 323 Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš 

Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos 
konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų programų priedų rengimo (Žin., 2007 04 07, Nr. 
40-1491).  
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6.4. Administracinės sistemos patrauklumas pareiškėjams ir projektų vykdytojams 
 
ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje našumas tiesiogiai priklauso nuo paramos 
administracinės sistemos patrauklumo vartotojui – pareiškėjui ar paramos gavėjui. Kuo mažesnė 
administracinė našta (kaštai ir laikas), atsirandanti dėl siekio pasinaudoti ES struktūrinių fondų 
parama, tuo didesnė tikimybė, kad bus parengiama daugiau ir kokybiškesnių paraiškų, projektų 
vykdytojai sparčiau įgyvendins projektus, sklandžiau bus įsisavinamos ES struktūrinės paramos 
lėšos.71  
 
Vertinimo pradžioje atliktos paramos pagal BPD 1.1 priemonę gavėjų apklausos rezultatai leidžia 
daryti tam tikras išvadas apie ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje administracinės 
sistemos patrauklumą vartotojui. Į klausimą, ar „Remiantis patirtimi, gauti ES struktūrinių fondų 
paramą pagal BPD 1.1 priemonę buvo sudėtinga / paprasta?“, tik 10  proc. respondentų atsakė, kad 
tai buvo sudėtinga,  49 proc. paramos gavėjų nurodė, kad iškilo tam tikrų problemų, ir 41 proc. – 
kad buvo paprasta. Paramos administracinės sistemos transporto sektoriuje patrauklumą vartotojui 
galima įvertinti palyginimui pateikiant BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo (2006 m.) metu 
atliktos paramos gavėjų pagal visas BPD priemones apklausos rezultatus. Pastarojo vertinimo metu 
atsakymai į analogišką klausimą pasiskirstė atitinkamai: 68 proc. respondentų nurodė, kad paramą 
gauti buvo sudėtinga, 57 proc., kad kilo tam tikrų problemų ir tik 17 proc., kad buvo paprasta. 
Lyginamajame kontekste BPD 1.1 priemonės respondentų atsakymų rezultatai rodo, kad siekis gauti 
ir įsisavinti ES struktūrinę paramą transporto sektoriuje nesukėlė neproporcingai didelės 
administracinės naštos.  
 
Siekio pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama sudėtingumas potencialiam pareiškėjui ypač 
priklauso nuo informacijos, reikalingos paraiškai parengti, pakankamumo. Informacijos apie ES 
struktūrinių fondų paramos galimybes paiešką pareiškėjai vertina kaip nesudėtingą, pakankamai 
lengvai prieinamą, tačiau nurodo, kad paraiškų rengimo metu dažniausiai nepakankamai aiškiai/ 
išsamiai yra pateikiama informacija apie projektų išlaidų tinkamumą (nurodo 33% respondentų) bei 
atskirų veiklų remtinumą (25% respondentų)72. Be to, respondentai pastebi, kad paramos teikimo ir 
administravimo sąlygos yra nepakankamai nuoseklios, t.y. nustatytos įvairiuose dokumentuose 
(BPD priede, gairėse pareiškėjams, ministerijų teisės aktuose, įgyvendinančių institucijų parengtose 
paraiškų pildymo vadovuose). Nepaisant įvardintų trūkumų, pareiškėjams pagal BPD 1.1 priemonę 
užteko informacijos kokybiškai paraiškai parengti. Laikantis prielaidos, kad paraiškos atmetimas 
ankstyvame vertinimo etape nurodo jos kokybės trūkumus ir silpnus pareiškėjo gebėjimus, bei 
remiantis turimais skaičiais, galima daryti tokias įžvalgas. Pirma, iš 6.4.1. lentelėje matyti, kad  tik 
maža dalis paraiškų pagal BPD 1.1 priemonę buvo atmestos pirmuose vertinimo etapuose, kas 
indikuoja pakankamai gerą pateiktų paraiškų kokybę. Per abu kvietimus administracinio vertinimo 
metu buvo atmesti 4,2 proc. visų pateiktų paraiškų. Tinkamumo vertinimo etape abiejų kvietimų 
metu atmesta tik 1 paraiška (kas sudaro tik 0,5 proc. visų pateiktų paraiškų). Naudos ir kokybės 
vertinimo metu buvo atmesta didesnė dalis paraiškų – 15 proc. nuo visų pateiktų (23,3 proc. pirmojo 
kvietimo ir 5,8 proc. antrojo kvietimo metu). Atrankos etapų duomenys rodo, jog didžiausias 
skaičius paraiškų buvo atmestos projektų atrankos komitetų metu – beveik pusė visų pateiktų 
paraiškų (48,7 proc., t.y. 31,1 ir 69,8 proc. atitinkamai pirmojo ir trečiojo kvietimo metu). 
 
 

                                                 
71 Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas. Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai 
ir ekonominiai projektai (ESTEP). – 2006 m. vasaris . – P.75. 
72 TNS Gallup: informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas, 2007 m. balandis. 
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6.4.1. lentelė. BPD 1.1. paraiškų vertinimo etapų statistika.  
Kvietimas Pateikta 

paraiškų 
Atmesta 
adminis-
tracinio 
vertinimo 
metu 

Atmesta 
tinkamumo 
vertinimo 
metu 

Atmesta 
naudos ir 
kokybės 
vertinimo 
metu 
 

Atmesta  
PAK 

Atrinktų paraiškų 
skaičius 

1 103 6 1 24 32 40 
3 86 2 0 5 60* 19 

Viso 189 8 1 29 92 59 
* Iš jų 4 yra rezerviniai. 
 
Pagrindiniais sunkumais, iškilusiais siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 
priemonę, paramos gavėjai įvardino patirties ir gebėjimų trūkumą (paminėjo 17 proc. atsakiusiųjų į 
šį klausimą), per didelį reikalaujamų pateikti papildomų dokumentų skaičių (17 proc.), pernelyg ilgą 
paraiškų vertinimo procesą (17 proc.). Taip pat keletą kartų buvo paminėta, kad sudėtinga perprasti 
reikalavimus ir teisingai užpildyti paraiškos formą, pernelyg trumpas paraiškų teikimo terminas. 
Atkreiptinas dėmesys, kad net pusė respondentų nurodė, jog paraiškos rengimui naudojosi privačių 
konsultacinių įmonių pagalba. 
 
Vertindami jau gautos ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD 1.1 priemonę administravimo 
sudėtingumą, didžioji dauguma paramos gavėjų taip pat nurodė, kad tai yra  „paprasta“ (32 proc.) 
arba „kyla tam tikrų problemų“ (net 61 proc.). Atsakymą „sudėtinga“ pažymėjo tik 7 proc. 
respondentų. Pagrindinėmis problemomis, administruojant ES struktūrinių fondų paramą, gautą 
pagal BPD 1.1 priemonę, išskiriamas informacijos, patirties bei mokymų projektų vadovams 
trūkumas (paminėjo 25 proc. atsakiusiųjų į šį klausimą), sudėtingas mokėjimų prašymų pildymas 
(25 proc.), kelis kartus paminėta, kad reikalaujama pernelyg didelio tikslumo, kurio nereikalauja 
kitos įgyvendinančios institucijos, nepagrįstai ilgai trunkančios viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų 
derinimo su įgyvendinančia institucija procedūros (25 proc.). 11 proc. atsakiusiųjų į šį klausimą 
nurodė, kad naudojamas jiems netinkamas paramos lėšų mokėjimo būdas. Taip pat respondentai 
pastebėjo, kad paramos teikimo ir administravimo sąlygos yra nepakankamai nuoseklios, t.y. 
nustatytos įvairiuose dokumentuose (BPD priede, gairėse pareiškėjams, ministerijų teisės aktuose, 
įgyvendinančių institucijų parengtose paraiškų pildymo vadovuose), taigi buvo pasigesta vieningo 
susisteminto dokumento. 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui skyrimo 
ir administravimo pokyčiai 2007-2013 m. laikotarpiui, respondentai dažniausiai nurodė šiuos 
atsakymus: (1) mažinti kartu su paraiška teikiamos privalomos informacijos, įrodančios, kad 
projektas yra tinkamas finansavimui, apimtį; (2) užtikrinti 3 mėnesių terminą nuo paraiškų 
pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo; (3) paprastinti TID vykdomą projektų viešųjų pirkimų 
ex-ante kontrolę. Jie buvo minimi beveik pusėje iš visų atsakytų klausimynų – atitinkamai 49 proc., 
46 proc. ir 44 proc. klausimynų. Visų likusių atsakymų dažnumas pateikiamas žemiau lentelėje 
(išreikštas procentine dalimi nuo visų atsakytų klausimynų skaičiaus): 

 
Vertinamas pokyčio reikalingumas Dažnumas 

Organizuoti daugiau mokymų projektų vykdytojams 39 proc. 
Supaprastinti projektų atrankos ir paramos administravimo procedūras projektams, 
prašantiems ne daugiau kaip 500.000 Lt paramos projekto įgyvendinimui 

32 proc. 

Nustatyti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių paraiškų pateikimo laikotarpį 29 proc. 
Organizuoti daugiau mokymų pareiškėjams 27 proc. 
Organizuoti individualias pareiškėjų konsultacijas paraiškos rengimo klausimais 17 proc. 
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Atsižvelgiant į planuojamus ES struktūrinės paramos administravimo sistemos pokyčius 2007-2013 
m. laikotarpiui, dalis projektų lygmens administravimo problemų turėtų būti išspręsta programos 
lygmeniu. Yra planuojama mažinti privalomos pateiki dokumentacijos kiekį, viešųjų pirkimų 
dokumentacijos priežiūrą pavesti Viešųjų pirkimų tarnybai. Papildomai, atsižvelgiant į paramos 
gavėjų pagal BPD 1.1 priemonę nuomonę, siūlytume TID iš techninės pagalbos lėšų parengti 
metodinius dokumentus projektų vykdytojams, kuriuose būtų susistemintai pateikta skirtinguose 
teisės aktuose išdėstyti reikalavimai dėl ES struktūrinių fondų paramos administravimo. Būtų 
naudinga parengti rekomendacijas (1) viešųjų pirkimų vykdymui ir derinimui su TID, (2) mokėjimų 
prašymų pildymui, (3) projektų įgyvendinimo ataskaitos pildymui. Parengus šiuos metodinius 
dokumentus naudinga būtų surengti atitinkamus mokymus projektų vykdytojams, kurių metu būtų 
pristatytos parengtos priemonės efektyvesniam projektų administravimui užtikrinti. Taip pat 
potencialiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams būtų naudinga organizuoti specialius 
seminarus pagal programos įgyvendinimo etapą, t.y. iki BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo pabaigos 
būtų aktualu surengti praktinius mokymus projektų įgyvendinimo tematika, nurodant pagrindines 
projektų administravimo klaidas ir siekiant likusiam įgyvendinimo laikotarpiui sumažinti jų skaičių; 
prasidedant naujam programavimo laikotarpiui itin aktualūs būtų informacinio pobūdžio seminarai 
potencialiems pareiškėjams, kuriuose būtų pristatytos naujos paramos transporto sektoriuje kryptys, 
supažindinta su administravimo sistemos ir procedūrų naujovėmis, apžvelgta 2004-2006 m. paraiškų 
teikimo patirtis (vėlgi nurodant dažniausiai pasitaikiusias klaidas ir pateikiant patarimus, kaip šių 
klaidų išvengti). Atsižvelgiant į TID ribotus žmogiškuosius išteklius, šias metodinių dokumentų 
parengimo bei seminarų pravedimo paslaugas būtų galima įgyvendinti techninės pagalbos lėšomis 
pasisamdant išorės ekspertus. 
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7. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje poveikio vertinimas  
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas BPD 1.1 priemonės 
rezultatų makroekonominis poveikis, jų reikšmė tikslinėms priemonės grupėms bei 
pateikiamas 2007-2013 m. planuojamų intervencijų ir jų apimčių transporto 
sektoriuje kiekybinis paramos makroekonominis poveikis.  

 
 
7.1. Bendras investicijų transporto sektoriuje makroekonominio poveikio apibūdinimas 
 
Makroekonominiu požiūriu transporto infrastruktūra bendram Lietuvos ūkio augimui yra labai 
svarbi dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, pramonė (ir žemės ūkis) Lietuvoje sukuria gerokai didesnę 
nei vidutiniškai kitose ES25 šalyse pridėtinės vertės dalį bendrajame produkte. Eurostato 
duomenimis, 2005 m. Lietuvos pramonės ir žemės ūkio sukurta pridėtinė vertė sudarė 26.7% ir 
5.7% bendrojo vidaus produkto (BVP), kai ES25 vidurkis atitinkamai sudaro 20.2% ir 1.9%. Prekių 
pateikimas į galimas artimesnes ar tolimesnes realizacijos rinkas reikalauja transportavimo. Todėl 
išplėtota transporto sistema yra labai aktuali. Kadangi eksportas bei bendra užsienio prekybos 
apimtis Lietuvoje sudaro atitinkamai apie 60% ir 120% BVP ir ši dalis pastaraisiais metais labai 
sparčiai didėjo (pavyzdžiui, eksporto prieaugis nuo 2000 m. beveik du kartus viršija ir taip sparčiai 
augusį BVP), tai susisiekimą su užsienio rinkomis garantuojanti transporto sistema turi labai didelės 
tiesioginės svarbos užtikrinant tolimesnį sėkmingą eksportu pagrįstą ūkio ekonominį augimą 
(atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijoje eksportu pagrįstas ekonomikos augimas yra laikomas vienu pagrindinių ilgalaikį ūkio 
augimą užtikrinančių tikslų). Geresnis ir efektyvesnis transporto tinklas dėl mažesnių transporto 
sąnaudų kartu leidžia įmonėms mažinti produkcijos kainą ir sudaro geresnes sąlygas konkuruoti 
tarptautinėse rinkose. 
 
Esant išvystytai transporto sistemai, užtikrinančiai gerą susisiekimą su užsienio rinkomis, tikėtinas 
ir didesnis užsienio investuotojų dėmesys pramonės bei žemės ūkio srityse. Be to, patogus 
susisiekimas su užsienio rinkomis kartu sudaro ir geresnes galimybes perkelti ne visą gamybą, o jos 
dalį/grandinę (angl. outsourcing), kas šiuo metu pasaulyje ypač populiarėja. Pastebėtina, kad 
ganėtinai nepalanki, lyginant su kitomis kaimyninėmis šalimis, kurios turi tiesioginį priėjimą prie 
didelių Rusijos (ne Kaliningrado srities), Vokietijos, Skandinavijos ir pan. rinkų, Lietuvos situacija, 
vertinant pagal susisiekimą su investuotojams aktualiomis stambiomis užsienio rinkomis, gali būti 
svarbia priežastimi santykinai mažų Lietuvai (vienam gyventojui) tenkančių užsienio investicijų 
apimčių.   
 
Greta užsienio rinkų pasiekiamumo, gera susisiekimo infrastruktūra didina potencialų darbo jėgos 
mobilumą, kas ne tik darbo rinką daro konkurencingesnę (patrauklesnę vietos ir užsienio 
gamintojams) bei įgalina sumažinti darbo jėgos paklausos trūkumą intensyviai augančiuose 
regionuose, bet kartu mažina ir regioninę ekonominio išsivystymo diferenciaciją. Geresnis vidaus 
susisiekimas mažiau riboja ir užsienio investuotojų konkrečios vietos pasirinkimą investuojant 
šalyje. Todėl gerai ir tinkamai išplėtota transporto infrastruktūra yra būtina prielaida tolimesniam 
Lietuvos ūkio augimui, ypač, jei jis ir toliau remsis sparčia eksporto plėtra. 
 
Be aukščiau aptarto labiau transporto sektoriaus investicijoms būdingo poveikio, ES struktūrinės 
paramos lėšos, skirtos transporto infrastruktūros plėtrai, taip pat turės ir kitų pirminių bei antrinių 
makroekonominių efektų. Svarbiausieji pirminiai makroekonominiai efektai sietini su visuminės 
pasiūlos padidėjimu dėl potencialių gamybinių pajėgumų padidėjimo (ypač pačiame transporto 
sektoriuje) bei visuminių išlaidų padidėjimo dėl investicijų. Per makroekonominius ryšius pirminiai 
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efektai sukels antrinius efektus visos šalies ūkio mastu ir turės įtakos darbo užmokesčiui, vartojimui, 
BVP, importui, eksportui ir pan. Čia svarbu išskirti tai, kad visuminės pasiūlos efektai turi ilgalaikį 
poveikį, o visuminės paklausos (visuminių išlaidų) efektai yra trumpalaikiai ta prasme, kad nutrūkus 
pirminiam impulsui, paklausos efektų greitai (per vienerius ar dvejus metus) taip pat nebelieka.  
 
 
7.2. BPD 1.1 priemonės rezultatų makroekonominio poveikio vertinimas  
 
 
Poveikio vertinimo apribojimai. Remiantis LR Finansų ministerijos 2007 02 28 mėnesinės 
ataskaitos duomenis73, Susisiekimo ministerijos kuruojamos BPD priemonės įgyvendinimas pagal 
įsisavinamas lėšas yra geriausias tarp visų asignavimų valdytojų ir sudaro 58% nuo ES 
įsipareigojimų. Lėšos tebėra įsisavinamos pagal n+2 taisyklę iki 2008 m. rugpjūčio. Atitinkamai, 
visas BPD 1.1. priemonės poveikis dar negali būti pasireiškęs. Todėl pateikiamas makroekonominio 
poveikio vertinimas yra preliminaraus pobūdžio. 
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad galutinis ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų transporto 
sektoriaus investicijoms, makroekonominis poveikis priklausys nuo kituose sektoriuose pasiektų 
rezultatų, kadangi transporto sektorius yra tik viena sudėtinė makroekonominės sistemos dalis. 
Vertindami potencialų BPD 1.1 priemonės poveikį laikome, kad kituose sektoriuose lėšos yra 
visiškai ir efektyviai įsisavinamos.  
 
Toliau pateikiamą BPD 1.1 priemonės poveikio vertinimą taip pat apsunkina galimas lėšų 
perskirstymas, kuris nestebimas. Pavyzdžiui, greta ES struktūrinės paramos Lietuvos ūkiui, Lietuvos 
valstybė taip pat moka įmokas į ES biudžetą. Nustatyti, kiek tokių įmokų finansuojama transporto 
sektoriaus sąskaita yra praktiškai neįmanoma. BPD numatytos bendros investicijų apimtys yra 
finansuojamos ES ir bendrafinansuojamos iš Lietuvos. Ar visose srityse bendrafinansavimas yra 
pakankamas remiantis tik to sektoriaus lėšomis, ar vykdomas tam tikras lėšų perskirstymas, 
įgyvendinant atitinkamą valstybės politiką, sunku įvertinti. Todėl į visus tokius perskirstymo efektus 
nėra atsižvelgta skaičiuojant ES paramos poveikį, o pirminiams impulsams, kurių poveikis 
vertinamas, priskiriama tik ES finansuojama investicijų dalis. 
 
Taikytas makroekonometrinis modelis.  Makroekonominis transporto infrastruktūrai skirtų ES 
struktūrinių fondų lėšų poveikis yra apskaičiuotas, taikant Lietuvos makroekonometrinį modelį, 
sukurtą vertinti ES lėšų makroekonominiam poveikiui Lietuvoje. Žemiau pateiktas trumpas modelio 
apibūdinimas. Detalų modelio aprašą galima rasti Finansų ministerijos užsakymu atliktame 
teminiame vertinime dėl būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių74. Bendra 
makroekonometrinio modelio, kuris susieja visuminę pasiūlą, visuminę paklausą ir pajamas, schema 
pavaizduota 7.2.1 schemoje.  

                                                 
73 
http://www.esparama.lt/ES_Parama/bpd_2004_2006m._medis/naujausi_duomenys_ir_ataskaitos/menesines_ataskaitos/f
iles/BPD_igyvendinimas_2007/BPD_igyvendinimas_2007-02-28.xls 
74 Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimas. Atliko: Ekonominės konsultacijos ir tyrimai. – 2006, vasaris 
<http://www.esparama.lt/ES_Parama/bpd_2004_2006m._medis/administravimo_sistema/bpd_igyvendinimo_vertinimas
/files/Busimu_paramos_sriciu_vertinimas.pdf> 
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7.2.1. schema. Stilizuota makroekonometrinio modelio schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelio pasiūlos pusės pagrindą sudaro pastovaus gamybos veiksnių substitucijos elastingumo 
gamybos funkcija (CES) bendro vidaus produkto apimčiai (pasiūlos požiūriu) nustatyti, pastovaus 
elastingumo produkto transformacijos funkcija (CET) optimaliai paskirstanti šią produkciją tarp 
eksporto ir vidaus rinkų priklausomai nuo santykinių kainų, bei CES funkcija, nusakanti gaminamai 
produkcijai naudojamus pridėtinės vertės (išlaidų kapitalui bei darbo užmokesčiui) ir tarpinės 
produkcijos derinius. Paklausos pusė modeliuojama išskiriant užsienio paklausą bei detalizuojant 
vidaus išlaidas pagal atitinkamus komponentus (privačias ir valdžios išlaidas, bendrąsias 
investicijas, eksportą bei importą). Vidaus paklausos apimtis lemia privačiame ir valdžios sektoriuje 
generuojamos pajamos, užsienio paklausą laikant egzogenine. 
 
Taikomas modelis leidžia įvertinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pasiūlos bei paklausos 
efektus. Remiantis endogeninio ekonomikos augimo požiūriu yra laikoma, kad pasiūlos pusės 
efektus ES finansinė parama sukuria tiesiogiai per gamybos funkcijos bendrojo produktyvumo 
parametrą – padidina potencialaus bendrojo vidaus produkto apimtis dėl geresnės technologijos 
(plačiąja prasme) sukūrimo. Technologiją gerinantis parametras yra aprašytas kaip funkcija nuo 
išlaidų žmogiškiesiems resursams plėtoti, mokslo tyrimams ir technologinei plėtrai bei bendrajai 
infrastruktūrai šalyje kurti. Transporto infrastruktūrai skirtos ES struktūrinių fondų lėšos daro 
poveikį per paskutinįjį komponentą. Konkretus lėšų poveikio dydis bendrojo produktyvumo 
parametrui yra kalibruotas, pasinaudojant Vengrijai atlikto vertinimo patirtimi, kuriame taikytas 
panašios struktūros, bet paprastesnis EcoRet modelis75. Be tiesioginio poveikio pasiūlai (bendrajam 
produktyvumo parametrui gamybos funkcijoje bei atitinkamose gamybos veiksnių paklausos 
funkcijose, gaunamose iš gamintojų pelno maksimizavimo būtinųjų sąlygų, remiantis gamybos 

                                                 
75 H.J. Schalk ir A. Varga (2004) The Economic Effects of EU Community Support Framework Interventions. An ex-
ante impact analysis with EcoRET, a macroeconomic model for Hungary. 
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funkcija užduota technologija), ES struktūrinių fondų lėšos turi ir tiesioginių paklausos efektų, kurie 
pasireiškia daugiausiai (transporto infrastruktūrai vystyti skirtų investicijų atveju - vien) per 
valdžios išlaidų padidėjimą. Šie pirminiai ES struktūrinių fondų lėšų impulsai per modeliu aprašytus 
pasiūlos, paklausos ir pajamų tarpusavio sąryšius sukuria antrinius efektus. Galutinis ES finansinės 
paramos poveikis makroekonominiams rodikliams (BVP, užimtumui, einamosios sąskaitos deficitui 
ir pan.) ir yra nustatomas kaip skirtumas tarp makroekonometrinio modelio (lygčių sistemos) 
sprendinių su ES lėšomis (skirtomis transporto infrastruktūrai vystyti) ir be jų.  
  
Transporto infrastruktūrai skirtų ES lėšų apimtys ir sukuriami pirminiai impulsai. 
Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos pateiktu 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonei skirtų ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo grafiku (žr. 7.2.1 lentelę), per 2004-2008 m. numatoma 
įsisavinti apie pusę milijardo ES struktūrinių fondų lėšų. Per 2004-2006 m. panaudota 55% ES 
skiriamų lėšų. Nors 2006 metais panaudota lėšų apimtis sudaro tik 80% 2005 m. įsisavintų lėšų ir 
kai kurių projektų įgyvendinimas nėra visiškai sklandus (pavyzdžiui, atskiri projektai geležinkelių 
sektoriuje), likusios dalies lėšų neįsisavinimo per 2007-2008 m. rizika nėra didelė, tačiau gali 
nukentėti šių lėšų įsisavinimo efektyvumas, stengiantis jas žūtbūt panaudoti. Toliau laikoma, kad 
lėšos bus įsisavintos pagal pateiktą grafiką. 
 
7.2.1.  lentelė. 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo 
grafikas 
Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 
ES finansavimas (tūkst.lt) 55,708 120,178 96,583 129,664 90,480 492,615 
Dalis nuo viso laikotarpio lėšų (%) 11 24 20 26 18 100 
 
Šios ES struktūrinių fondų lėšos sukuria paklausos ir pasiūlos pusės pirminius impulsus. Laikoma, 
kad pasiūlos pusės pirminių impulsų požiūriu visos transporto sektoriui tenkančios ES struktūrinių 
fondų lėšos yra priskirtinos bendrajai ekonominei infrastruktūrai, t.y. transporto infrastruktūrai 
skirtos lėšos daro įtaką bendrajam produktyvumui gamybos funkcijoje tik per infrastruktūros 
parametrą, bet ne per žmogiškuosius išteklius ir MTEP. Paklausos pusės požiūriu, beveik 99 % 
minėtos ES finansinės paramos lėšų, siejant jas su kietosiomis investicijomis, modelyje yra 
priskiriamos pirminiam valdžios investicijas didinančiam impulsui. Su techninės dokumentacijos 
rengimu susijusi ES struktūrinių fondų lėšų dalis, kuri sudaro apie 1.2 % visų transporto 
infrastruktūrai skirtų lėšų, yra priskirta valdžios sektoriaus bendrosios produkcijos pirminiam 
impulsui.  
 
Poveikio modeliavimo rezultatai. 7.2.2. lentelėje pateikiami ES struktūrinių fondų paramos 
transporto infrastruktūrai vystyti 2004-2006 metams skirtų lėšų panaudojimo per 2004-2008 metus 
poveikio bendrajam vidaus produktui preliminarūs rezultatai. 7.1.1 diagrama iliustruoja šiuos 
rezultatus grafiškai.  
 
7.2.2. lentelė. 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonei skirtų ES lėšų panaudojimas 2004-2008 m. ir jų 
poveikis papildomai sukuriamam BVP 
Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 
ES finansavimas (mln.lt) 56 120 97 130 90 493 
Papildomai sukurtas BVP dėl pasiūlos ir 
paklausos efektų (mln.lt) 24 99 143 145 171 582 
Papildomas BVP dėl pasiūlos efektų (mln.lt) 2 7 13 22 45 90 
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7.2.1. diagrama.  Paklausos ir pasiūlos efektų formuojamas papildomas BVP (mln. Lt) dėl ES 
paramos transporto infrastruktūrai vystyti 2004-2006 m. skirtų lėšų, panaudojamų per 2004-2008 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modeliavimo rezultatai rodo, jog per 2004-2008 m. laikotarpį dėl transporto infrastruktūros 
investicijoms skirtos ES struktūrinių fondų paramos 2004-2006 m. sąlygojamų pasiūlos ir paklausos 
efektų gali būti sukuriama apie 0.6 mlrd. litų papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). 
Toks atrodytų nedidelis šių investicijų poveikio pasireiškimas per 2004-2008 m. laikotarpį 
aiškintinas keliomis priežastimis. Pasiūlos efektai visada pasireiškia su tam tikru vėlavimu, o 
didžioji ES struktūrinės paramos panaudojimo masė sukoncentruota antrajai šio ir taip trumpo 
programavimo laikotarpio pusei. Todėl pasiūlos efektų įtaka iki 2008 m. bus dar labai menkai 
pasireiškusi. Papildomai dėl pasiūlos efektų sukurto BVP maksimumas pasireiškia 2011 m., kai vien 
tais metais  sukuriama 184 mln. Lt papildomo BVP, o vertinant kaupiamuoju principu iki 2011 m. 
dėl 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui papildomai bus sukurta apie 1 
mlrd. Lt BVP. Greta to, transporto infrastruktūros sukuriami paklausos efektai taip pat palyginti 
nėra dideli, nes žymi transporto infrastruktūrai skirtų lėšų dalis nukreipiama finansuoti investicijoms 
reikalingą importą (daugiausiai prekių). Tai atitinkamai, mažiau skatina vidaus gamybos plėtojimą 
ir pridėtinės vertės kūrimą.  
 
ES struktūrinių fondų lėšų infrastruktūrai vystyti poveikis kitiems makroekonominiams rodikliams, 
panašiai kaip ir BVP, trumpu laikotarpiu taip pat nėra labai žymus dėl palyginti nedidelių apimčių ir 
minėto vėluojančio įsisavintų lėšų poveikio. Dėl aptariamos ES struktūrinės paramos eksporto dalis 
BVP per 2004-2008 m. laikotarpį vidutiniškai padidėja vienu procentiniu punktu (2011 m. eksporto 
dalis, lyginant su situacija be ES struktūrinės paramos, yra didesnė beveik pusantro procentinio 
punkto). Trumpu laikotarpiu importas dar labiau paskatinamas nei eksportas ir einamosios sąskaitos 
deficito su BVP santykis 2004-2008 m. laikotarpio pabaigai, lyginant su situacija be ES struktūrinių 
fondų lėšų, ūgteli apie dešimtadalį procentinio punkto (pats deficitas išauga apie 1.3 procentinio 
punkto). Tačiau trumpalaikį investicijų sąlygotą paklausos pusės efektą ilgu laikotarpiu pradeda 
atsverti teigiami pasiūlos pusės efektai ir jau 2011 m. bendras einamosios sąskaitos deficito santykio 
su BVP deficito padidėjimas, lyginant su situacija be ES struktūrinių fondų lėšų, tesudaro apie 
dešimtadalį procentinio punkto (pats deficitas – apie pusė procentinio punkto). Lietuvos ūkio mastu, 
t.y. atsižvelgiant į tai, kad transporto sektoriaus papildomos darbo vietos gali konkuruoti su kitais 
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sektoriais dėl darbuotojų esant mažam nedarbo lygiui, bet gali turėti ir multiplikuojantį efektą, kai 
darbo vieta transporto sektoriuje sukuria papildomų darbo vietų kituose sektoriuose esant santykinai 
mažesniam užimtumo intensyvumui, ES finansuojamos transporto investicijos 2004-2008 m. 
laikotarpio pabaigoje lemia sąlyginio darbuotojų skaičiaus padidėjimą apie 500 vnt. 2008 m. 
(poveikis užimtumui gali būti didesnis, jei įdarbintieji dirba ne visą darbo dieną). Maksimalus 
sukuriamų darbo vietų skaičiaus padidėjimas pasireiškia 2010 m., kai papildomai sukurtų darbo 
vietų skaičius tais metais, matuojant sąlyginiu darbuotojų skaičiumi, sudaro apie 900 sąlyginių 
darbo vnt.  
 
 
7.3. Prognozuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų transporto infrastruktūrai 
makroekonominis poveikis 

 
Poveikio modeliavimo prielaidos. Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos pateikta informacija 
apie preliminarų ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. panaudojimą per analizuojamą laikotarpį iš 
Sanglaudos bei Europos regioninės plėtros fondų Lietuvos susisiekimo infrastruktūrai vystyti bus 
skirta apie 5,28 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos. Minėtų ES lėšų panaudojimo išdėstymas laike 
pateiktas 7.3.1 lentelėje.  
 
7.3.1 lentelė. ES struktūrinės paramos transporto infrastruktūrai 2007-2013 m. panaudojimo 
preliminarus grafikas 

Laikotarpis: 
2007-
2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ES paramos lėšos, mln. Lt 5,284 408 875 1,019 802 697 747 735 

Procentinė dalis nuo bendros 2007-2013 m. sumos 100 7.7 16.6 19.3 15.2 13.2 14.1 13.9 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad čia pateiktos lėšos be nacionalinio finansavimo dalies. Vertinamas tik 
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvos transporto sektoriui poveikis ekonomikai laikant, 
kad bendrafinansavimo daliai tenkančios lėšos būtų skirtos transporto infrastruktūrai vystyti 
nepriklausomai nuo to, ar papildomos ES lėšos ateitų, ar ne. Makroekonominis 2007-2013 m. 
transporto infrastruktūrai skiriamų ES struktūrinės paramos lėšų poveikis taip pat vertinamas taikant 
makroekonometrinį modelį, detaliai aprašytą Finansų ministerijos užsakymu atliktoje teminio 
vertinimo studijoje Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutinė ataskaita76. 
Priskiriant ES struktūrinės paramos lėšas atitinkamiems pirminiams impulsams yra nustatomas 
makroeknominis šių lėšų panaudojimo poveikis BVP, einamosios sąskaitos deficitui ir pan.  
 
Skaičiuojant makroekonominį ES struktūrinės paramos lėšų poveikį išskiriami paklausos ir pasiūlos 
tipo pirminiai impulsai. Pirminiai impulsai paklausai (visuminėms išlaidoms) paskirstomi taip: 90 
procentų minėtos ES finansinės paramos lėšų, siejant jas su kietosiomis investicijomis, modelyje 
priskiriamos pirminiam valdžios investicijų impulsui, o likusi dalis laikoma minkštosiomis 
investicijomis ir priskiriama valdžios sektoriaus paslaugų bendrajai produkcijai. Visi paklausos 
pusės pirminiai impulsai tenka valdžios sektoriui (privačiam sektoriui priskiriamų impulsų nėra). 
Pasiūlos pusės pirminių impulsų požiūriu visos transporto sektoriui tenkančios ES struktūrinės 
paramos lėšos yra priskiriamos bendrajai ekonominei infrastruktūrai, t.y. transporto infrastruktūrai 
skirtos lėšos daro įtaką bendrajam produktyvumui gamybos funkcijoje tik per infrastruktūros 
parametrą, bet ne per žmogiškuosius išteklius ir  MTEP.   
 
Daroma prielaida, kad visos numatytos ES struktūrinės paramos lėšos yra įsisavinamos per 2007-
2015 m. laikotarpį. Nors šiuo metu yra keblu numatyti faktinį lėšų įsisavinimo pasiskirstymą per šį 

                                                 
76 Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimas. Atliko: Ekonominės konsultacijos ir tyrimai. – 2006, vasaris 
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laikotarpį, remiantis Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimu daryta prielaida, kad 
2014 ir 2015 m. atitinkamai lieka įsisavinti 11% ir 2.7% visų numatytų lėšų. Atitinkamai, 2007-
2013 m. pirminiams impulsams priskiriamos lėšos, lyginant su planuojamomis gauti (žr. 7.3.2 
lentelę), yra proporcingai sumažinamos šiuo 2014-2015 m. įsisavintinu likučiu. 
 
Bendras susisiekimo infrastruktūrai skirtų ES struktūrinės paramos lėšų poveikis priklausys nuo jų 
panaudojimo efektyvumo, kuris aptariamas 7.4 šios ataskaitos skirsnyje. Baziniam skaičiavimų 
variantui laikoma, kad visų transporto investicijų efektyvumas sudaro 90%, kas reiškia, kad tik tokia 
investicijų dalis paveikia gamybos funkcijos bendrosios produkcijos parametrą (turi pasiūlos 
efektą), nors paklausos efektas per valdžios išlaidas ir investicijas pasireiškia visa apimtimi. 
Rezultatai ir jų jautrumas prielaidoms apie investicijų efektyvumą bei įsisavinimą nagrinėjamos 
kitame skyriuje. 
 
Modeliavimo rezultatai. 7.3.2.- 7.3.4. lentelėse pateikiami preliminarūs ES struktūrinės paramos 
transporto infrastruktūrai vystyti 2007-2013 m. skirtų lėšų įsisavinimo per 2007-2015 m. poveikio 
makroekonominiams rodikliams modeliavimo rezultatai. 7.3.2. lentelėje apibūdinamas bazinis 
poveikio scenarijus, kai daromos ankstesniame skirsnyje apibūdintos prielaidos apie pirminius 
impulsus. 7.3.3. lentelėje išskirta pasiūlos efektų, turinčiųjų ilgalaikį liekamąjį poveikį, formuojama 
makroekonominių rodiklių pokyčio dalis. Ilgalaikio pasiūlos poveikio ir trumpalaikių paklausos 
efektų svarba formuojant papildomai sukuriamą BVP iliustruota 7.3.1 diagramoje. 7.3.3 lentelėje 
vertinant pagal per visą 2007-2015 m. laikotarpį gautus rezultatus yra pateikta rezultatų jautrumo 
analizė: a) (ne)efektyviam lėšų įsisavinimui, kai panaudojimo efektyvumas yra 100%, 80% ir 50%; 
b) įsisavinimo apimčių keitimo poveikis, kai įsisavinimas yra 90%, 80% ir 50%.  
 

7.3.2. lentelė. ES struktūrinės paramos transporto infrastruktūrai vystyti 2007-2013 m. lėšų 
panaudojimo 2007-2015 m. poveikis, lyginant su situacija be ES paramos (bazinis scenarijus) 

Metai 

Sukuriamas 
didesnis  BVP 
(mln.Lt) 

BVP 
padidėjimas 
(kartais) 

Eksporto dalies 
BVP 
padidėjimas 
(procentiniais 
punktais) 

Sąlyginio 
darbuotojų 
skaičiaus 
padidėjimas 
(kartais) 

Darbo 
užmokesčio 
padidėjimas 
(kartais) 

Einamosios 
sąskaitos deficito 
padidėjimas 
(procentiniais 
punktais) 

2007 113 1.001 0.109 1.000 1.000 0.020 
2008 464 1.006 1.522 1.000 1.001 0.023 
2009 720 1.009 2.191 1.001 1.003 0.220 
2010 881 1.011 1.591 1.002 1.007 0.310 
2011 1051 1.012 1.405 1.003 1.010 0.235 
2012 1287 1.014 1.658 1.003 1.012 0.180 
2013 1552 1.017 2.051 1.002 1.013 0.184 
2014 1801 1.018 2.397 1.002 1.013 0.177 
2015 1854 1.018 2.512 1.000 1.012 0.184 

Iš viso 9723      
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7.3.3. lentelė.  ES struktūrinės paramos transporto infrastruktūrai vystyti 2007-2013 m. lėšų 
naudojimo 2007-2015 m. sąlygojami ilgalaikiai pasiūlos efektai, lyginant su situacija be ES 
paramos 

Metai 

Sukuriamas 
didesnis  BVP 
(mln.Lt) 

BVP 
padidėjimas 
(kartais) 

Eksporto dalies 
BVP 
padidėjimas 
(procentiniais 
punktais) 

Sąlyginio 
darbuotojų 
skaičiaus 
padidėjimas 
(kartais) 

Darbo 
užmokesčio 
padidėjimas 
(kartais) 

Einamosios 
sąskaitos deficito 
padidėjimas 
(procentiniais 
punktais) 

2007 8 1.000 0.106 1.000 1.000 -0.009 
2008 48 1.001 0.959 1.000 1.000 -0.045 
2009 100 1.001 1.863 1.000 1.001 -0.050 
2010 220 1.003 2.084 1.001 1.003 -0.055 
2011 419 1.005 2.125 1.002 1.005 -0.073 
2012 653 1.007 2.237 1.002 1.008 -0.088 
2013 897 1.010 2.455 1.002 1.009 -0.094 
2014 1141 1.012 2.678 1.001 1.009 -0.093 
2015 1345 1.013 2.693 1.000 1.008 -0.068 

Iš viso 4830      
 
Modeliavimo rezultatai rodo, jog per 2007-2015 m. laikotarpį dėl transporto infrastruktūros 
investicijoms skirtos ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. gali būti sukuriama apie 10 mlrd. litų 
papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). Apie pusę šio efekto atsiranda dėl visuminės 
paklausos paskatinimo, kas ne tik didina BVP, bet ir sukelia ryškesnį spaudimą einamosios 
sąskaitos deficitui (žr. 7.3.2. lentelę) daugiausiai dėl importuojamų (investicinių) prekių išaugimo. 
Tačiau ilgalaikis 7.3.3 lentelėje pateiktas poveikis rodytų, kad ilgu laikotarpiu transporto investicijos 
ne tik nepablogina, o dar ir pagerina einamosios sąskaitos deficito būklę lyginant su ta, kuri būtų be 
šių investicijų. Todėl ilgesniu laikotarpiu turėtų išryškėti aiški šių investicijų nauda, juolab, kad jos 
gerokai prisideda prie eksporto dalies išaugimo tiek nagrinėjant vien pasiūlos, tiek ir visuminiame 
poveikio scenarijuje. 
 
Nors paklausos efektai suformuoja apie pusę per nagrinėjamą laikotarpį sukuriamo papildomo BVP, 
tačiau jų reikšmė laike aiškiai išsidėsčiusi nevienodai, kaip galima matyti 7.3.1 diagramoje. 
 
7.3.1 diagrama.  Paklausos ir pasiūlos efektų formuojamas papildomas BVP (mln. Lt), sukuriamas 
dėl ES struktūrinės paramos transporto infrastruktūrai vystyti 2007-2013 m. skirtų lėšų, įsisavinimų 
per 2007-2015 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pasiūlos efektų sąlygojama dalis Paklausos efektų sąlygojama dalis



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 76 

Akivaizdžiai matyti, kad paklausos efektų svarba laikotarpio pabaigoje mažėja, tuo tarpu kai 
ilgalaikis pasiūlos pusės efektai turi tendenciją augti visą nagrinėjamąjį laikotarpį ir turės liekamąjį 
ilgalaikį poveikį ir po nagrinėjamojo laikotarpio. 
  
Aptarti rezultatai remiasi bazinio scenarijaus prielaidomis. Nukrypimo nuo jų poveikis bendram 
poveikio rezultatui per visą laikotarpį lyginant su baziniu scenarijumi pateiktas 7.3.4 lentelėje. 
  
7.3.4. lentelė. ES SF 2007-2013 m. lėšų panaudojimo 2007-2015 m. poveikio priklausomybė nuo 
efektyvumo ir įsisavinimo (pokytis lyginant su baziniame scenarijuje pateiktais rezultatais) 

Scenarijus 

Sukuriamam 
BVP per 
2007-2015 
(mln.Lt) 

BVP 
padidėjimui 
2015 m. 
(kartais) 

Eksporto 
dalies BVP 
padidėjimui  
2015 m. 
(procentiniais 
punktais) 

Sąlyginio 
darbuotojų 
skaičiaus 
padidėjimui 
2015 m. 
(kartais) 

Darbo 
užmokesčio 
padidėjimui 
2015 m.  
(kartais) 

Einamosios 
sąskaitos deficito 
padidėjimui 2015 
m. (procentiniais 
punktais) 

100%-inis efektyvumas 492 0.001 0.262 0.0001 0.001 -0.007 
80%-inis efektyvumas -490 -0.001 -0.264 -0.0001 -0.001 0.007 
50%-inis efektyvumas -2430 -0.006 -1.337 -0.0002 -0.004 0.033 
90%-inis įsisavinimas -958 -0.002 -0.246 -0.0001 -0.001 -0.017 
80%-inis įsisavinimas -1919 -0.004 -0.493 -0.0001 -0.002 -0.034 
50%-inis įsisavinimas -4820 -0.009 -1.241 -0.0003 -0.006 -0.088 
  
Kaip matyti, tiek efektyvumo nuostoliai, tiek neįsisavintos lėšos mažina BVP. Tačiau kokybiškai 
efektyvumo gerinimas ir įsisavinimo didinimas akivaizdžiai skiriasi. Gerėjant įsisavinamų lėšų 
efektyvumui ne tik didėja sukuriamas BVP, bet mažėja ir spaudimas einamosios sąskaitos deficitui 
bei gerėja eksporto santykio su BVP rodiklis. Įsisavinimo didinimas šių savybių neturi, tad BVP 
padidėjimą lydi prastesnė einamosios sąskaitos būklė, o taip pat kiek sumažėja eksporto dalis. 

 
 

7.4. Efektyvaus lėšų (ne)panaudojimo rizika paramos poveikiui 
 

Aukščiau pateiktas bazinis makroekonominio poveikio dėl ES struktūrinės paramos lėšų transporto 
sektoriaus investicijų vertinimas rėmėsi prielaida apie 100 procentinį lėšų įsisavinimą bei 90 
procentinį lėšų panaudojimo efektyvumą. Nors infrastruktūrai skirtų lėšų efektyvumą yra lengviau 
kontroliuoti nei investicijas į žmogiškąjį kapitalą, egzistuoja svarbios rizikos dėl lėšų panaudojimo 
efektyvumo. 
  
ES struktūrinių fondų lėšos pirmiausiai yra skirtos realizuoti esminius ūkio struktūrą keičiančius 
projektus, kurių valstybė be ES paramos negalėtų įgyvendinti. Tačiau net ir infrastruktūros 
investicijų srityje kyla rizika, jog ES lėšos bus (neefektyviai) naudojamos kaip gerai 
nefunkcionuojančios susisiekimo sistemos finansavimo laikinas palaikymo šaltinis. Pavyzdžiui, jei 
ES struktūrinės paramos lėšomis bus finansuojamas dėl augančių transporto srautų padidėjęs tam 
tikrų susisiekimo sistemų nusidėvėjimas kardinaliai nesprendžiant problemos (pavyzdžiui, 
atnaujinant magistralinių kelių dangą dėl sunkaus auto transporto eismo intensyvumo augimo, o ne 
įrengiant sunkiasvoriam transportui tinkamą infrastruktūrą), tai toks lėšų panaudojimas nebūtų 
efektyvus. Neefektyvumą sąlygos ne tik tai, kad tokios investicijos tik laikinai pagerins situaciją, 
tačiau atidės būtinus spręsti einamojo finansavimo klausimus, kartu nesukurdama ilgalaikį poveikį 
turinčių transporto struktūrų. Investavimas į sistemos valdymo/finansavimo pertvarkymą, planavimą 
ir pan., žinoma, esant poreikiui, atrodo būtų svarbesnis nei laikinas problemų užglaistymas. 
  
Daugelis Lietuvos ūkio stipriųjų/silpnųjų pusių analizių įvardija Lietuvos geografinę padėtį kaip 
stiprybę, leidžiančią tapti tam tikru transporto koridoriumi tarp Rytų ir Vakarų. Tačiau, jei 
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nepašalinama ligi šiol buvusi politinė kaimyninių šalių nepalankios politikos rizika, tai Lietuvos 
geografinės padėtis, geriausiu atveju, gali būti laikoma rizikinga galimybe vystyti tranzitą, ypač 
kalbant apie automobilių kelius. Todėl neišsprendus politinės rizikos, strategija, ypatingai 
akcentuojanti transnacionalinių kelių svarbą (ypač, kai jie ne visiškai sutampa su intensyviais 
nacionalinės reikšmės prekių srautais) gali būti nepakankamai vaisinga.  Nesant akivaizdžių ženklų 
šiai rizikai nepasireikšti gali būti verta didesnį dėmesį skirti susisiekimo sistemų, kurių taip neriboja 
užsienio šalys, vystymui bei nacionalinės/vietinės reikšmės kelių tinkamam gerinimui. 
  
Vietinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai 2007-2013 m. laikotarpiu skirta nors ir nepakankamos 
(žr. 4.4. ataskaitos skyrių), tačiau ne taip mažos ES struktūrinės paramos lėšos. Makroekonominiu 
požiūriu, pastarųjų pagrindinis uždavinys būtų užtikrinti pakankamas įmonių produkcijos pristatymo 
galimybes bei gerinti darbuotojų mobilumą. Čia susiduriama su rizika, kad investicijų grąža bus 
labai menka nesant pakankamai gyventojų ir verslo struktūrų koncentracijai. Todėl, norint pasiekti 
geresnį lėšų panaudojimo efektyvumą, didesnį dėmesį reikėtų skirti nuolatiniam aktualių ūkio 
augimo centrų identifikavimui ir analizei bei susisiekimo infrastruktūros planavimui. Tai ypatingai 
svarbu galvojant apie ilgalaikę plėtrą. 
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8. Vertinimo išvados ir rekomendacijos 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiamos atlikto vertinimo išvados pagal vertinimo kriterijus 
ir klausimus ar jų grupes. Taip pat remiantis atliktu vertinimu pateikiamos 
rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje administravimo 
tobulinimo ir efektyvesnio paramos panaudojimo 2007 – 2013 m. 
 
 

8.1. Vertinimo išvados  
 
 
Tinkamumo kriterijus 
 

1. Ar bendrieji ir specifiniai projektų atrankos kriterijai atitinka paramos transporto sektoriuje 
tikslus ir horizontalius ES plėtros principus (darni plėtra, regioninė plėtra, lygios 
galimybės)?  
 

Bendrieji ir specifiniai BPD 1.1 priemonės projektų atrankos kriterijai atitiko paramos transporto 
sektoriuje uždavinius. Tačiau specifiniams atrankos kriterijams buvo suteikta per menka svarba 
vertinimo skalėje, todėl jie netapo veiksminga priemone, užtikrinančia labiausiai BPD 1.1 
priemonės uždavinius atitinkančių projektų finansavimą.  
 
Projektų atitikimas horizontaliems ES plėtros principams buvo vertinamas paraiškų tinkamumo 
vertinimo etape. Pozityviai vertintinas reikalavimas pareiškėjams detaliai pagrįsti projekto poveikį 
aplinkosaugai bei projektų, skatinančių regioninę plėtrą, prioritetizavimas. Horizontalusis lygių 
galimybių prioritetas dėl BPD 1.1 priemonės specifikos nebuvo reikšmingas. 

 
 

2. Ar projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
BPD 1.1 priemonės priežiūros rodikliams pasiekti? 

 
Dėl specifiniams atrankos kriterijams suteiktos per menkos svarbos paraiškų vertinimo skalėje BPD 
1.1 priemonės atrankos kriterijai buvo nepakankamai efektyviai susieti su priemonės uždavinių 
įgyvendinimu ir, atitinkamai, priemonės priežiūros rodiklių pasiekimu.  
 
 

3. Ar tinkamai suformuluoti atrankos kriterijai 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimui transporto sektoriuje? 

 
Įvertinus Susisiekimo ministerijos siūlomus 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos finansuotinų 
transporto projektų specifinius atrankos kriterijus buvo nustatyta, kad ne visi kriterijai pakankamai 
operacionalizuoja atitinkamus veiksmų programų prioritetų uždavinius. Šio vertinimo metu 
Susisiekimo ministerijai buvo pateikti pasiūlymai dėl tinkamesnio atrankos kriterijų suformulavimo 
(Priedas Nr.4).  
 
 

4. Ar BPD 1.1 priemonė atitiko potencialių pareiškėjų poreikius? 
 
Vertinimo metu atlikta potencialių pareiškėjų apklausa patvirtino, kad Lietuvos 2004 – 2006 m. 
BPD 1.1 priemonės remiamos veiklos sritys atitiko potencialių pareiškėjų poreikius. Buvo užtikrinta 
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didelė paraiškų konkurencija ribotos trukmės paramos skyrimo proceso metu, kuri pademonstravo 
didelį finansavimo poreikį vietinės reikšmės transporto infrastruktūros plėtrai.  
 
 

5. Ar 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 prioriteto ir 2.5 prioriteto bei  
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.1 prioriteto ir 3.3 prioriteto numatytos paramos 
sritys transporto sektoriuje atitinka potencialių pareiškėjų poreikius? 

 
2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje intervencijos bei koncentravimo 
logika yra tinkama – daugiausia planuojama investuoti į kelių ir geležinkelių transportą, tačiau 
numatyti finansiniai ištekliai nėra pakankami regioninio transporto tinklo problemoms spręsti. 
Atsižvelgiant į šią problemą, vertinimo metu buvo atlikta papildoma ERPF lėšų vietinei transporto 
infrastruktūrai paskirstymo optimalumo analizė. Remiantis ja, 2007 – 2013 m. ERPF finansavimą 
vietinei transporto infrastruktūrai plėtrai tikslingiau būtų skirti pagal santykinius rodiklius: (1) 
gyventojų ar registruotų privačių ir viešojo transporto priemonių skaičių, tenkantį kelio kilometrui, 
(2) krovininių automobilių skaičių ar pervežtos produkcijos apimtis, tenkančias kilometrui, (3) kelio 
kilometrui tenkančią teritoriją.  

 
 

6. Ar užtikrinamas ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriuje finansinių išteklių 
paskirstymo adekvatumas tarp atskirų remtinų sričių? 

 
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu transporto sektoriuje daugiausiai ES paramos buvo 
nukreipta į kelių, geležinkelių ir miesto transporto plėtrą. Tai atitiko Lietuvos transporto plėtros 
poreikius ir bendrą ES šalių narių praktiką. Vis dėlto įgyvendinant BPD 1.1 priemonę 
nepakankamai pavyko išnaudoti ES struktūrinės paramos finansines galimybes, siekiant pagerinti 
uostų infrastruktūrą ir paskatinti multimodalinio transporto plėtrą Lietuvoje.  
 
 

7. Ar nustatyti tinkami, pakankami ir išmatuotini ES struktūrinių fondų paramos transporto 
sektoriuje priežiūros rodikliai?  

 
BPD 1.1 priemonės priežiūros rodikliai laikytini viena iš silpnesnių grandžių BPD 1.1 priemonės 
įgyvendinime. Taikyti priežiūros rodikliai nebuvo pakankami tiesiogiai dėl ES struktūrinės paramos 
transporto sektoriuje pasireiškiančioms pasekmėms ir poveikiui išmatuoti. Galima pastebėti, kad 
buvo pasirinkti labiau visam BPD reikšmingi rezultato ir poveikio priežiūros rodikliai (susiję su 
darbo vietų kūrimo stebėsena), tačiau mažai atspindintys priemonės rezultatyvumą ir efektyvumą 
transporto sektoriaus plėtrai. Be to, poveikio rodiklio dėl papildomų darbo vietų skaičiaus 
matavimas reikalauja papildomų kaštų (atskiro įvertinimo), nors pačiai priemonei nėra itin 
reikšmingas. 
  
 

Našumo kriterijus 
 

1. Ar tinkamai sukurta ir funkcionuoja BPD 1.1 priemonės administravimo sistema  
(kvalifikuoto  personalo pakankamumas, sukurtų administracinių sistemų adekvatumas 
priskirtoms funkcijoms vykdyti, administravimo kokybė)? Ar BPD 1.1 priemonės 
įgyvendinimo procesas skaidrus (ypač paraiškų teikimo ir atrankos metu)? 
 

BPD 1.1 priemonė yra administruojama tinkamai, skaidriai ir veiksmingai. Tai užtikrina (1) 
sukurtos administravimo sistemos integralumas su nacionalinio viešųjų investicijų transporto 
sektoriuje planavimo procesu, (2) Susisiekimo ministerijos ir TID tarpusavio darbo patirtis, įgyta 
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administruojant ISPA bei nacionalinius projektus, (3) aukšta administravimo kokybė ir veiksmingas 
deleguotų funkcijų vykdymas; (4) užtikrintas ES struktūrinės paramos administracinės sistemos 
patrauklumas vartotojui. Vertinimo metu nustatytos BPD 1.1 priemonės administravimo sistemos 
silpnybės neturi reikšmingos įtakos bendram priemonės administravimo našumui.  
 

2. Kokios yra administracinės struktūros stipriosios ir silpnosios pusės?  
 
Įvertinant BPD 1.1 priemonės administravimo patirtį, žemiau lentelėje yra apibendrinamos ES 
struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui administravimo sistemos stipriosios ir silpnosios 
pusės, o atsižvelgiant į ateities tendencijas – nurodomos administravimo sistemos tobulinimo 
galimybės bei išskiriamos potencialios grėsmės 2007 – 2013 m. laikotarpiui: 

 
ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriui administravimo sistemos SSGG 

Stiprybės (2004-2006 m. laikotarpis) 
 

ES struktūrinių fondų lėšos yra valdomos per egzistuojančias administracines struktūras 
(užtikrintas aukštas administracinis papildomumas) 
Administravimo funkcijos deleguotos institucijoms, turinčioms valstybės investicijų 
programos planavimo, transporto sektoriaus projektų įgyvendinimo priežiūros bei 
tarpusavio darbo patirtį 
Aukšta administravimo kokybė ir veiksmingas deleguotų funkcijų vykdymas 
Užtikrintas ES struktūrinės paramos administracinės sistemos patrauklumas vartotojui 
(pareiškėjams  bei projektų vykdytojams) 

Silpnybės (2004-2006 m. laikotarpis) 
 

Per didelis kai kurių ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų išskaidymas tarp 
skirtingų administravimo lygių – vadovaujančiosios, tarpinės, įgyvendinančiosios bei 
mokėjimo institucijų  
ES struktūrinės paramos skyrimas savivaldybių projektams konkursiniu būdu  

Galimybės (2007-2013 m. laikotarpis) 
 

2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų paramos vietinei infrastruktūrai administravimo 
dalinis decentralizavimas (pirminės projektų atrankos ir investicijų paketo sudarymo 
delegavimas regionų plėtros taryboms) 
ES struktūrinės paramos administravimo proceso ir taisyklių supaprastinimas  
Augančios techninei paramai skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos  

Grėsmės (2007-2013 m. laikotarpis) 
 

Lėtesnis paramos administravimas programavimo laikotarpio pradžioje dėl silpnų naujų 
veikėjų ES struktūrinės paramos administravimo schemoje (regioninių plėtros tarybų) 
administracinių gebėjimų atlikti joms deleguotas paramos administravimo funkcijas bei dėl 
bendro darbo su Susiekimo ministerija ir TID nebuvimo 
Didesnis administracinis krūvis Susisiekimo ministerijai ir TID dėl skirtingų kartų 
programų įgyvendinimo vienu metu (iki 2008 m. pab.) bei laikinosios tvarkos, pagal kurią 
bus 2007 – 2013 m. laikotarpio viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų plėtros 
projektai pradėti įgyvendinti anksčiau nei bus patvirtintos 2007 – 2013 m.  ES struktūrinės 
paramos administravimo procedūros 
Sudėtingesnis veiksmų programos įgyvendinimas transporto srityse dėl ERPF ir 
Sanglaudos fondo bendro programavimo 
ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje dirbančių specialistų kaita 
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3. Kokios yra pagrindinės administravimo pamokos 2007-2013 m. laikotarpiui? 
 
a.  Remiantis pateikta administravimo sistemos SSGG analize, galima išskirti šias 

administravimo pamokas 2007 – 2013 m. laikotarpiui:  
 
- 2004 – 2006 m. ES struktūrinės paramos skyrimas savivaldybių projektams 

konkursiniu būdu nepasiteisino. Todėl atsižvelgiant į BPD 1.1. priemonės 
įgyvendinimo patirtį, yra sveikintinos 2007 – 2013 m. administravimo inovacijos dėl 
paramos vietinei infrastruktūrai dalinio decentralizavimo ir konkursinio projektų 
atrankos būdo atsisakymo. 

 
- Transporto sektoriui aktuali bendra viso BPD administravimo pamoka - išlaidų 

tinkamumo ir atitikties ES bei nacionalinėms taisyklėms nustatymo procesas yra 
pernelyg išskaidytas tarp skirtingų administravimo lygių, kas lemia ilgesnį bei 
biurokratiškesnį administravimo procesą ir lėtina lėšų įsisavinimą. Į šią BPD 
lygmens patirtį jau yra atsižvelgta ir 2007 – 2013 m. laikotarpiu planuojama 
įvardintas funkcijas koncentruoti vienu institucijų lygiu – daugiausia 
įgyvendinančiosiose institucijose. 

 
 

4. Ar užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES struktūrinių fondų paramą 
pagal BPD 1.1 priemonę pateikimas pareiškėjams? 

 
Pakankamai aukšta BPD 1.1 paraiškų kokybė indikuoja, kad buvo užtikrintas tinkamas informacijos 
apie galimybes gauti ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 priemonę pateikimas 
pareiškėjams. Patys pareiškėjai informacijos apie ES struktūrinių fondų paramos galimybes paiešką 
vertina kaip nesudėtingą, pakankamai lengvai prieinamą, tačiau nurodo, kad paraiškų rengimo metu 
dažniausiai nepakankamai aiškiai/ išsamiai buvo pateikiama informacija apie projektų išlaidų 
tinkamumą (nurodo 33% respondentų) bei atskirų veiklų remtinumą (25% respondentų). Be to, 
respondentai pastebėjo, kad paramos teikimo ir administravimo sąlygos yra nepakankamai 
nuoseklios, t.y. nustatytos įvairiuose dokumentuose (BPD priede, gairėse pareiškėjams, ministerijų 
teisės aktuose, įgyvendinančių institucijų parengtose paraiškų pildymo vadovuose). Taigi 
informacijos pateikimo pareiškėjams formatas bei išsamumas yra tobulintini.  
 
 

Efektyvumo kriterijus 
 

1. Koks santykis tarp BPD 1.1 priemonės sąnaudų (indėlių) ir pasiekimų bei rezultatų? Koks 
prognozuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriuje 
efektyvumas? 

 
ES kontekste dėl pakankamai menkai išplėtotos modernios transporto infrastruktūros 2004 – 2006 
m. programavimo laikotarpiu Lietuvoje (kaip ir kitose ES šalyse – naujokėse) investicijų į 
transporto infrastruktūrą grąžos rodikliai yra dideli, tai rodo efektyvų ES struktūrinės paramos lėšų 
panaudojimą. Nauju programavimo laikotarpiu transporto infrastruktūros investicijų grąžos rodikliai 
gali mažėti, jei atskirose intervencijose bus pasiektas tam tikras finansavimo lygis. Vertinimo metu 
atliktas makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, jei numatyta 2007 – 2013 m. ES 
struktūrinės parama transporto sektoriui bus efektyviai investuota, per 2007-2015 m. laikotarpį gali 
būti sukurta apie 10 mlrd. litų papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). 
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2. Kokia bendra BPD 1.1 priemonės kiekybinių rodiklių pasiekimo ir priemonės uždavinių 

įgyvendinimo tikimybė? Kokios pagrindinės priežastys, apsprendžiančios BPD 1.1 
priemonės kiekybinių rodiklių pasiekiamumą? 

 
Nors 2004-2006 m. BPD 1.1. priemonės lėšos yra efektyviai įsisavinamos, tačiau fizinės pažangos 
rodikliai indikuoja, kad priemonės kiekybiniai uždaviniai kelių, geležinkelių ir jūrų uostų transporto 
sektoriuje bus pasiekti iš dalies. Galima daryti kelias išvadas: (a) 2004-2006 m. priemonės 
pasiekimo rodikliai buvo per daug optimistiniai, nepakankamai įvertinant kainų augimą; (b) 
priemonės rezultatai ir efektyvumas yra labai priklausomi nuo stambių valstybinės reikšmės 
projektų (sėkmingo) įgyvendinimo.  
 
 

Poveikio (naudingumo) kriterijus 
 

1. Kokį poveikį ES struktūrinių fondų parama pagal BPD 1.1 priemonę turės platesniame 
ekonominiame – socialiniame kontekste? 

 
Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, jog 2004 – 2006 m. ES 
struktūrinė parama transporto sektoriui bus reikšminga Lietuvos makroekonominiams rodikliams. 
Prognozuojama, kad per 2004-2008 m. laikotarpį dėl transporto infrastruktūros investicijoms skirtos 
ES struktūrinių fondų paramos 2004-2006 m. sąlygojamų pasiūlos ir paklausos efektų bus sukurta 
apie 0.6 mlrd. litų papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). Pasiūlos efektų maksimumas 
pasireikš tik 2011 m., kai, vertinant kaupiamuoju principu, papildomai bus sukurta apie 1 mlrd. Lt 
BVP. 

 
2. Koks prognozuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriuje 

ekonominis-socialinis poveikis?  
 

Modeliavimo rezultatai rodo, jog 2007 – 2013 m. ES struktūrinės parama transporto sektoriui bus 
reikšminga Lietuvos makroekonominiams rodikliams. Efektyviai transporto sektoriuje investavus 
numatytą ES struktūrinę paramą, per 2007-2015 m. laikotarpį gali būti sukuriama apie 10 mlrd. litų 
papildomo BVP (skaičiuojant 2000 metų kainomis). 

 



 
8.2. Rekomendacijos  
 
 
Nr. Problema/ rizika Rekomendacija Adresatas Siūlomas įgyvendinimo 

terminas 
 

Susiję su struktūrinės paramos uždavinių įgyvendinimu, efektyviu lėšų panaudojimu 

 
1. 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu 

įgyvendinant BPD 1.1 priemonę 
nepakankamai pavyko išnaudoti ES 
struktūrinės paramos finansinių  
galimybių, siekiant paskatinti 
multimodalinio transporto plėtrą 
Lietuvoje. Svarbiausios priežastys – 
teisinės bazės nebuvimas viešųjų 
logistikos centrų kūrimui ir 
tebevykstantys svarstymai dėl 
tinkamiausio ir efektyviausio šių centrų 
valdymo modelio (tame tarpe dėl 
privataus-visuomeninio kapitalo 
partnerystės (PPP) principų taikymo 
finansuojant transporto infrastruktūros 
objektus). 

Patvirtinti viešųjų logistikos centrų Lietuvoje 
plėtros koncepciją ir konkrečias finansuotinas 
priemones.  
 

Susisiekimo 
ministerija 

2007 m. IV ketv. 

2. Nors 2004-2006 m. BPD 1.1. priemonės 
lėšos yra efektyviai įsisavinamos, tačiau 
priemonės rezultatai ir efektyvumas yra 
labai priklausomi nuo stambių valstybinės 
reikšmės projektų (sėkmingo) 
įgyvendinimo.  2004-2006 m. laikotarpiu 
kai kurių BPD 1.1. priemonės uždavinių 
įgyvendinimą apsunkino valstybinės 
reikšmės projektų neišbaigtumas (uostų 

- sudaryti tarpinstitucinės valstybinės 
reikšmės transporto projektų valdymo 
grupę iš Susisiekimo ministerijos, 
Transporto investicijų direkcijos, Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos, AB 
„Lietuvos geležinkeliai, VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ 
Tarptautinių Kauno, Palangos ir Vilniaus 
oro uostų atstovų; 

Susisiekimo 
ministerija, 
naudos gavėjai 

2007 m. IV ketv. – 2008 
m. I ketv. 
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Nr. Problema/ rizika Rekomendacija Adresatas Siūlomas įgyvendinimo 
terminas 

atveju) ar projektų įgyvendinimo eigoje 
iškilusios procedūrinių pažeidimų rizikos.  

  

- įdiegti ir/ ar skatinti projektų vykdytojus 
naudoti projektų rizikos valdymą, 
įgyvendinant valstybinės reikšmės 
projektus. 

 
3. 2007-2013 m. laikotarpiu finansiniai 

ištekliai nėra pakankami regioninio 
transporto tinklo problemoms Lietuvoje 
spręsti. Susisiekimo ministerijos 
naudojama metodika ERPF lėšų 
paskirstymui, paremta 2005 m. balandžio 
21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 447, 
nėra pakankamai reprezentatyvi. 

- 2007 – 2013 m. ERPF finansavimą 
vietinės transporto infrastruktūros plėtrai 
tikslingiau būtų skirti pagal santykinius 
rodiklius: (1) gyventojų ar registruotų 
privačių ir viešojo transporto priemonių 
skaičių, tenkantį kelio kilometrui, (2) 
krovininių automobilių skaičių ar 
pervežtos produkcijos apimtis, tenkančias 
kilometrui, (3) kelio kilometrui tenkančią 
teritoriją. Papildomai reikia atlikti 
paskaičiavimus dėl šiems rodikliams 
priskirtinų lyginamųjų svorių. 

 

Susisiekimo 
ministerija 

2007 m. IV ketv. – 2008 
m. I ketv. 

4. 2004 – 2006 m. laikotarpiu pagal BPD 1.1 
priemonę buvo paremta 11 techninės 
dokumentacijos rengimo projektų ir tam 
skirta nemaža ES struktūrinės paramos 
dalis. Išlieka rizika dėl šių projektų 
tęstinumo.  

Sudarant 2007 – 2013 m. viešųjų projektų 
finansavimo sąrašus, prioritetą teikti transporto 
projektams, kurių techninės dokumentacijos 
parengimui ar pirmojo etapo įgyvendinimui jau 
buvo skirta ES struktūrinė parama  

Susisiekimo 
ministerija, 
regionų plėtros 
tarybų 
administracijos 

viso programavimo 
laikotarpio metu 

 

Susiję su atrankos kriterijais 

 
5. 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės 

specifiniams atrankos kriterijams buvo 
suteikta per menka svarba vertinimo 
skalėje, todėl jie netapo veiksminga 
priemone, užtikrinančia labiausiai šios 

Patvirtinti specifinius atrankos kriterijus, kurie 
tinkamai operacionalizuotų veiksmų programos 
prioritetų uždavinius (siūlomas atrankos kriterijų 
sąrašas pateiktas Priede Nr.4)  

 

Susisiekimo 
ministerija, 
TID 

2007 m. III ketv. 
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Nr. Problema/ rizika Rekomendacija Adresatas Siūlomas įgyvendinimo 
terminas 

BPD priemonės uždavinius atitinkančių 
projektų finansavimą. 

6. 2004 – 2006 m. BPD 1.1 priemonės 
projektų atrankos metu ne visai tinkamai 
buvo paskirstyti lyginamieji svoriai tarp 
bendrųjų ir specifinių atrankos kriterijų.   

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu 
atrenkant transporto projektus pagal konkursinę 
procedūrą, siūloma: 

- projektų vertinimo ir atrankos etape 
mažinti naudos-kaštų santykio lyginamąjį 
svorį, šiam atrankos kriterijui skirti nuo 
15 iki 20 balų iš 100; 

- specifiniams atrankos kriterijams, 
reflektuojantiems projektų atitikimą 
priemonės uždaviniams, nustatyti ne 
mažiau kaip 25 balus iš 100. 

 

Susisiekimo 
ministerija 

2007 m. III ketv. 

 

Susiję su priežiūros rodikliais 

 
7. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 

priemonės priežiūros rodikliai laikytini 
viena iš silpnesnių grandžių šios BPD 
priemonės įgyvendinime. Taikyti 
priežiūros rodikliai nebuvo pakankami 
tiesiogiai dėl ES struktūrinės paramos 
transporto sektoriuje pasireiškiančioms 
pasekmėms ir poveikiui išmatuoti.  

2007- 2013 m. veiksmų programų prieduose 
nustatyti kelis papildomus priežiūros rodiklius:  
- poveikio rodiklį dėl transporto sektoriaus 

sukuriamos BVP dalies padidėjimo (%); 
- rezultato rodiklius dėl (1) transporto 

eismo intensyvumo pokyčio 
rekonstruotose objektuose (%), (2) 
padidėjusio Klaipėdos jūrų uoste 
aptarnautų keleivių skaičiaus (%); (3) 
įsisteigusių viešųjų logistikos centrų 
(vnt.);  

- pasiekimo rodiklį dėl įdiegtų aplinkos 
apsaugos priemonių (vnt.). 

Susisiekimo 
ministerija 

2007 m. III ketv. 

8. 2004-2006 m. BPD 1.1. priemonės fizinės 
pažangos rodikliai indikuoja, kad 

2007 – 2013 m. laikotarpiu apie 10% paramos 
lėšų numatyti rezerviniams projektams, kurios, 

Susisiekimo 
ministerija  

2007 m. III ketv. 
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priemonės kiekybiniai uždaviniai kelių, 
geležinkelių ir jūrų uostų transporto 
sektoriuje bus pasiekti iš dalies. Viena iš 
priežasčių - 2004-2006 m. priemonės 
pasiekimo rodikliai buvo per daug 
optimistiniai, nepakankamai įvertinant 
kainų augimą. 

pasireiškus infliacijos rizikai, būtų perskirstytos 
įgyvendinamiems projektams 

 

Susiję su valstybės pagalbos schemomis 

 
9. 2007 – 2013 m. laikotarpiu parama pagal 

3.3 prioritete numatytą ekologiško viešojo 
transporto skatinimo kryptį bei tikėtina 
pagal 2.4 prioritetą geležinkelių riedmenų 
finansavimui turės būti teikiama pagal 
valstybės pagalbos schemas. Paramos 
administravimas pagal valstybės pagalbos 
procedūras bus naujovė tiek Susisiekimo 
ministerijai, tiek TID. 

- stiprinti Susiekimo ministerijos ir TID 
gebėjimus administruoti ES struktūrinę 
paramą pagal valstybės pagalbos schemą 
(užtikrinti darbuotojų dalyvavimą 
mokymuose aktualia tema), konsultuotis 
su Vadovaujančia institucija ir 
Konkurencijos taryba dėl procedūriškai 
teisingų valstybės pagalbos schemų 
parengimo, jų notifikavimo Europos 
Komisijoje bei papildomų taisyklių 
pareiškėjams parengimo; 

- Apibrėžiant galutinių paramos gavėjų 
tinkamumą pagal 3.3 prioriteto 
ekologiško miesto transporto skatinimo 
kryptį, rekomenduojama veiksmų 
programos priede (ir vėliau gairėse 
pareiškėjams) specifikuoti, kad tai yra 
vežėjų įmonės, sudariusios viešųjų 
paslaugų teikimo sutartis su savivaldybių 
administracijomis 

- Papildomai įvertinti Lietuvos 2007-2013 
m. Ekonomikos augimo veiksmų 

Susisiekimo 
ministerija, 
TID 

2007 m. III – IV ketv. 
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programos 5 prioriteto „Transeuropiniai 
transporto tinklai“ numatytą finansavimą 
tarptautinių oro uostų infrastruktūros 
pajėgumams (ypatingai keleivių terminalų 
ir keleivių tranzito infrastruktūros 
sukūrimui, siekiant didinti 
konkurencingumą) suderinamumą su 
valstybės pagalbos transporto sektoriuje 
taisyklėmis. 

 

Susiję su administravimo funkcijų vykdymu 

 
10. Per visą 2004 – 2006 m. programavimo 

laikotarpį administruojančiose 
institucijose išliko aktuali žmogiškųjų 
išteklių problema. Be to, pirmaisiais 
naujojo programavimo laikotarpio metais 
Susisiekimo ministerijai ir TID teks  
didelis administracinis krūvis dėl kelių 
kartų programų įgyvendinimo vienu metu 
bei laikinosios tvarkos, pagal kurią bus 
pradėti įgyvendinti 2007 – 2013 m. 
laikotarpio viešosios infrastruktūros bei 
viešųjų paslaugų plėtros projektai 

Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2008 m.) 
apsvarstyti papildomų etatų skaičių arba 
terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybes, 
toliau tęsti dabartiniame programavimo 
laikotarpyje naudotas mokymo priemones.  

Susisiekimo 
ministerija, 
TID 

2007 m. III ketv. – 2008 
m. IV ketv. 

11. 2007 – 2013 m. į ES struktūrinės paramos 
transporto sektoriui administravimą 
įtraukiami nauji instituciniai veikėjai – 
regioninės plėtros tarybos, kurioms 
deleguojama paramos vietinei 
infrastruktūrai pirminė projektų atranka ir 
investicijų paketo sudarymas.  

- Inicijuoti Susisiekimo ministerijos ir 
apskričių viršininkų administracijų 
regioninės plėtros departamentų bendro 
darbo, projektų finansavimo transporto 
sektoriuje procedūrų aptarimą; 

- Visos programos įgyvendinti regionų 
plėtros tarybų (sekretoriatų) 
administracinių gebėjimų stiprinimo 

Susisiekimo 
ministerija, 
vadovaujančioji 
institucija 

2007 m. III ketv. – 2008 
m. I ketv. 
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priemones (įvertinti turimus išteklius, 
suorganizuoti mokymus). 

  
12. Siekio pasinaudoti ES struktūrinių fondų 

parama sudėtingumas potencialiam 
pareiškėjui ypač priklauso nuo 
informacijos, reikalingos paraiškai 
parengti, pakankamumo. Informacijos 
apie ES struktūrinių fondų paramos 
galimybes paiešką pareiškėjai vertina kaip 
nesudėtingą, pakankamai lengvai 
prieinamą, tačiau nurodo, kad paraiškų 
rengimo metu dažniausiai nepakankamai 
aiškiai/ išsamiai yra pateikiama 
informacija apie projektų išlaidų 
tinkamumą (nurodo 33% respondentų) bei 
atskirų veiklų remtinumą (25% 
respondentų. 
 

- Inicijuoti daugiau seminarų bei mokymų 
potencialiems pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams, kuriuose butu teikiama 
informacija apie paramos teikimo bei 
administravimo sąlygas; 

- Mokymuose pareiškėjams bei TID 
internetinėje svetainėje skleisti „geros 
praktikos“ pavyzdžius apie projektų 
idėjas, sėkmingą įgyvendinimą, taip pat 
išsamiai informuoti apie dažniausiai 
pasitaikančias paraiškų parengimo ir 
paramos administravimo klaidas; 

- parengti metodinius dokumentus ne tik 
paraiškos rengimo, bet ir administravimo 
klausimais, skirtus (1) viešųjų pirkimų 
vykdymui ir derinimui su TID, (2) 
mokėjimų prašymų pildymui, (3) projektų 
įgyvendinimo ataskaitų pildymui. 

Atsižvelgiant į TID ribotus žmogiškuosius 
išteklius, šias metodinių dokumentų parengimo 
bei seminarų pravedimo paslaugas būtų galima 
įgyvendinti techninės pagalbos lėšomis 
pasisamdant išorės ekspertus. 

TID viso programavimo 
laikotarpio metu 
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Priedas Nr. 1. Klausimynas paramos gavėjams  
 

Klausimyno tikslas 
 
LR Susiekimo ministerijos užsakymu VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP) 
atlieka ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo transporto sektoriuje vertinimą. Vertinimas yra 
skirtas Lietuvos 2004-2006 metų BPD 1.1. priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokybės gerinimas“ įgyvendinimo vertinimui bei pasirengimui naujam 2007-2013 metų struktūrinės paramos 
laikotarpiui.  
 
Klausimynas yra skirtas vertinimui reikalingos informacijos surinkimui iš paramos gavėjų (projektų vadovų) 
pagal BPD 1.1. priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“. 
 
Vertintojai Jūsų prašo atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir garantuoja Jūsų atsakymų konfidencialumą. 
Šios apklausos duomenys bus analizuojami, apibendrinami ir panaudoti tik ES struktūrinių fondų paramos 
panaudojimo transporto sektoriuje vertinimui atlikti. 
 
Užpildytą anketą siųskite el. paštu estep@estep.lt arba faksu: (8~5) 2690124. Maloniai prašome atsakymus 
atsiųsti ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 28 d. Jei kyla anketos pildymo neaiškumų, prašome kreiptis el.paštu 
estep@estep.lt arba telefonu (8~5) 2690117.  
 
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už atsakymus ir sugaištą laiką. 
 
 
 
INFORMACIJA APIE RESPONDENTĄ 
 
Vardas, Pavardė  

Organizacija  

  

Pareigos  

  

Telefono numeris  

El.pašto adresas  

 
 
A. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 
A1. Pažymėkite, pagal kurią BPD 1.1. priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokybės gerinimas“ remtiną sritį ir konkrečią (-as) veiklą (-as) yra finansuojamas Jūsų vykdomas projektas: 
 

 valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, 
rekonstravimas ir statyba ir jos funkcionavimo užtikrinimas  

  Kelių transporto infrastruktūra 

  geležinkelių transporto infrastruktūra  

  jūrų transporto infrastruktūra 
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  vidaus vandens transporto infrastruktūra 

  oro uostų infrastruktūra  

 aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas 

  triukšmo slopinimo sienučių įrengimas ir rekonstravimas 

  apsauginės tinklo tvoros įrengimas ir rekonstravimas 

  pralaidų gyvūnams įrengimas 

  kitų žmonėms, florai ir faunai skirtų apsaugoti priemonių, kompensuojančių arba 
panaikinančių susisiekimo komunikacijų keliamą neigiamą poveikį aplinkai, 
įrengimas        ir (ar) rekonstravimas 

 eismo saugos priemonių diegimas 

  geležinkelio pervažų rekonstravimas ir statyba 

  pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir rekonstravimas 

  šaligatvių įrengimas ir rekonstravimas 

  apšvietimo įrengimas ir rekonstravimas 

  skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėjų įrengimas ir rekonstravimas 

  atitvarų įrengimas ir rekonstravimas 

  stacionarių greičio matuoklių įrengimas 

  sankryžų rekonstravimas (pvz., rekonstravimas į žiedines, skirtingų lygių sankryžų 
statyba, greitėjimo-lėtėjimo juostų, saugos salelių įrengimas ir kt.) 

  kitų inžinerinių priemonių, ženkliai sumažinančių eismo įvykių tikimybę arba 
pasekmes ir nepriskirtų kitoms veikloms, įrengimas ir rekonstravimas 

 keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas 

 multimodalinio transporto vystymas, transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos 
centrams steigtis 

 vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra/ transporto infrastruktūros gerinimas 
miestuose 

 galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas transporto infrastruktūros 
projektams 

 
A2. Pagal kokią paramos procedūrą Jūsų projektui yra skirta parama? 
 

 Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą 

 Ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą 

 
A3.  Kokia yra Jūsų projektui skirtos paramos suma (prašome nurodyti bendrą paramos sumą, skirtą iš 
Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinio biudžeto)? 
 

 Iki 350.000 Lt 

 Iki 500.000 Lt 

 Iki 1.000.000 Lt 

 Iki 3.000.000 Lt 

 Iki 5.000.000 Lt 

 Iki 10.000.000 Lt 

 Iki 20.000.000 Lt 
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 Virš 20.000.000 Lt 

 
A4.  Koks yra Jūsų projektui skirtas paramos intensyvumas, t.y. paramos išraiška procentais, 
skaičiuojant nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos? 
 

 100  % 

 Nuo 90 % iki 100 %  

 Nuo 80 % iki 90 % 

 Nuo 70 % iki 80 % 

 Nuo 60 % iki 70 % 

 Nuo 50 % iki 60 % 

 Iki 50 % 

 
A5. Koks yra Jūsų vykdomo projekto įgyvendinimo laikotarpis? (nurodykite projekto trukmę mėnesiais) 
 
 
 
 
 
A6. Kokioje apskrityje yra įgyvendinimas Jūsų vykdomas projektas? (nurodykite projekto įgyvendinimo 
apskritį ir savivaldybę) 
 
 
 
 
A7. Prašome nurodyti, prie kokių žemiau išvardintų BPD 1.1 priemonės rodiklių prisidėsite įgyvendinami 
savo Projektą? (būtinai pateikite planuojamą pasiekti rodiklio kiekybinę išraiką) 
 

 Rodiklis Kiekybinė išraiška 

 tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis ……………….    km 

 rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai ………………     km 

 įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių ………………..  skaičius 

 bendras sukurtų darbo vietų skaičius*(vyrų/moterų) ………………..  skaičius 

 sukurtų papildomų darbo vietų skaičius** (vyrų/moterų) ………………..  skaičius 

* Rodiklis „Bendras sukurtų darbo vietų skaičius“ apima tik tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtas/išlaikytas 
nuolatines ir laikinas darbo vietas. Laikinos darbo vietos skaičiuojamos kaip sukurtos darbo vietos, jei perskaičiavus 
taikant 40 valandų per savaitę darbo laiką, jos užimtos ne trumpiau nei 26 savaites 

** Rodiklis „Papildomų darbo vietų skaičius“ apima  1) dėl įgyvendinto projekto per dvejus-trejus ateinančius metus 
projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių numatomas sukurti nuolatines ir laikinas darbo vietas; ir 2) projekto 
įgyvendinimo metu dėl įgyvendinto projekto ne projekto vykdytojų ir jų partnerių sukurtas nuolatines ir laikinas darbo 
vietas.  
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B.     BPD 1.1 PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS  
 
B1. Jūsų nuomone, ar Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonė bei remiamos veiklų sritys atitiko 
potencialių pareiškėjų poreikius? 
 
1) Taip   
2) Atitinka iš dalies  
3)  Ne  
4) Neturiu nuomonės  

 
B2. Jei pažymėjote B1 klausimo (2) ar (3) atsakymus, trumpai nurodykite, kodėl, Jūsų manymu, Lietuvos 
2004-2006 m. BPD 1.1 priemonė bei remiamos veiklų sritys neatitiko ar atitiko tik iš dalies potencialių 
pareiškėjų poreikius? 
 
 
 
 
B3. Remiantis Jūsų patirtimi: „Gauti ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 priemonę buvo.. 
 
1) ...sudėtinga“   
2) ...tam tikrų problemų“   
3) ...paprasta“  

 
B4. Jei pažymėjote B3 klausimo (1) ar (2) atsakymus, įvardinkite, kokie sunkumai buvo iškilę, siekiant gauti 
ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 priemonę? 
 
 
 
 
B5. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams dėl projektų atrankos  procedūrų? 
(pažymėkite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
 Nepritariu  Labiau 

nepritariu nei 
pritariu 

Labiau 
pritariu, nei 
nepritariu 

Pritariu  

Užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes 
gauti ES SF paramą pagal BPD priemonę 1.1 
pateikimas pareiškėjams 

    

Paraiškų teikimo ir atrankos procesai pagal BPD 
1.1 priemonę yra skaidrūs 
 

    

Transporto investicijų direkcija (įgyvendinančioji 
institucija) turi pakankamus ekspertinius gebėjimus 
įvertinti projektų, pateikiamų pagal BPD 1.1 
priemonę naudą ir kokybę 

    

Projektų pagal BPD priemonę 1.1 vertinimo 
procesas nėra nepagrįstai ilgas 
 

    

 
B6. Jūsų nuomone, kaip efektyviai įgyvendinami projektų atrankos ir priežiūros procesai pagal BPD 1.1 
priemonę? (pažymėkite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
 Labai  neefektyviai   Neefektyviai  Efektyviai  Labai 

efektyviai  
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Projektų vertinimas  
 

    

Paramos skyrimas ir paramos sutarčių 
sudarymas 

    

Projektų išlaidų apmokėjimas 
 

    

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių 
priežiūra 

    

 
 
B7. Remiantis Jūsų patirtimi: „Administruoti ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.1 priemonę yra.. 
 
1) ...sudėtinga“   
2) ...kyla tam tikrų problemų“   
3) ...paprasta“  

 
B8. Jei pažymėjote B7 klausimo (1) ar (2) atsakymus, įvardinkite, kokie sunkumai dažniausiai kyla 
administruojat ES struktūrinių fondų paramą, gautą pagal BPD 1.1 priemonę? 
 
 
 
 
 
B9. Remiantis Jūsų patirtimi, prašome nurodyti, kokie reikalingi ES struktūrinių fondų paramos transporto 
sektoriui skyrimo ir administravimo pokyčiai? (pažymėkite ne daugiau kaip tris atsakymus) 
 
 

  

 Nustatyti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių paraiškų pateikimo laikotarpį 

 Mažinti kartu su paraiška teikiamos privalomos informacijos, įrodančius, kad projektas yra 
tinkamas finansavimui, apimtį 

 Organizuoti daugiau mokymų pareiškėjams 

 Organizuoti individualias pareiškėjų konsultacijas paraiškos rengimo klausimais  

 Supaprastinti projektų atrankos ir paramos administravimo procedūras projektams, 
prašantiems ne daugiau kaip 500.000 Lt paramos projekto įgyvendinimui 

 Užtikrinti 3 mėnesių paraiškų vertinimo ir projektų atrankos laikotarpį 

 Organizuoti daugiau mokymų projektų vykdytojams 

 Paprastinti Transporto investicijų direkcijos vykdomą projektų viešųjų pirkimų 
dokumentacijos peržiūrą 

 Kita: ...........................................................................................................................(įrašykite) 

 
 
 
 

Ačiū už atsakymus! 
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Priedas Nr.2. Vertinimo metu atlikti interviu  
 
Loreta Maskaliovienė Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir 

finansų departamento ES paramos koordinavimo 
skyriaus vedėja 

2006.12.11, 
2007.01.12,  
2007.04.06 

Algirdas Tuganauskas Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir 
finansų departamento Strateginio planavimo 
skyriaus vedėjas 

2006.12.11, 
2007.02.07 
 

Andrius Šniuolis Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir 
finansų departamento Strateginio planavimo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 

2006.12.11, 
2007.02.07 
 

Jurgita Skritaitė 

 

Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir 
finansų departamento ES paramos koordinavimo 
skyriaus vedėjos pavaduotoja 

2007.01.12, 
2007.04.06 

Daiva Sinicaitė Transporto investicijų direkcijos Struktūrinių 
fondų skyriaus vyriausioji specialistė 

2007.01.11  

Mindaugas Rauba Transporto investicijų direkcijos Struktūrinių 
fondų skyriaus vyriausiasis specialistas 

2007.01.11 

Gytis Petrukaitis Finansų ministerijos ES sanglaudos politikos ir 
struktūrinės paramos koordinavimo departamento 
Struktūrinių fondų administravimo priežiūros 
vyriausiasis specialistas  

2007.04.05 

Remigijus Lipkevičius Lietuvos automobilių kelių direkcijos Investicijų 
skyriaus vėdėjas 

2007.04.05 

Kastytis Grigas Lietuvos automobilių kelių direkcijos Investicijų 
skyriaus vėdėjo pavaduotojas 

2007.04.05 

Kristina Petrauskienė Lietuvos automobilių kelių direkcijos Investicijų 
skyriaus vėdėjo pavaduotoja 

2007.04.05 
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Priedas Nr.3. Darbo dokumentas dėl valstybės pagalbos  
 
Perkančiajai organizacijai pateiktas 2006-12-01 

 
 
DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS BENDRŲJŲ PRINCIPŲ 
 

Valstybės teikiamos finansinės paramos ūkio subjektams priemonės yra suprantamos kaip valstybės 
pagalba, kuriai taikytini Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio bendrieji draudimo teikti 
pagalbą reikalavimai, jei jos: 

 

1. suteiktos iš valstybės lėšų (ES, valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų ir pan.), 
arba  remiamos valstybės; 

2. teikia ūkio subjektams išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis77; 
3. skirtos kai kurių prekių gamybai ar paslaugoms teikti, arba kai kuriems ūkio subjektams; 
4. iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp ES šalių. 
 
ES teisės reikalavimai dėl valstybės pagalbos teikimo yra taikomi tik tai pagalbai, kuri atitinka visus 
paminėtus kriterijus. Pagalba, kuri neatitinka minėtų kriterijų, nėra draudžiama pagal Sutarties 87 
straipsnį. Pagalbos, kuri neatitinka visų minėtų kriterijų, pavyzdžiai: 

- pagalba valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurios nevykdo ūkinės veiklos; 
- paramos priemonės asmenims, kurios nesuteikia išskirtinės naudos atskiriems ūkio 

subjektams; 
- bendros paramos priemonės, taikomos visiems ūkio subjektams visos šalies mastu; 
- priemonės, taikomos valstybės įmonėms, kai valstybės institucijos elgiasi kaip privatus 

rinkos investuotojas; 
- parama infrastruktūrai, kai ši parama nesuteikia išskirtinės naudos vienam ar keliems jos 

naudotojams. 
 
 
DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS TRANSPORTO SEKTORIUI 
 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio bendrasis draudimas dėl valstybės pagalbos 
transporto sektoriui yra taikomas su tam tikromis išimtimis:  
 

1. Pagalbą transportui Sutartyje reguliuoja ne vien 87-89 straipsniai, bet ir 73 straipsnis, 
kuriame sakoma, kad valstybės pagalba gali būti suderinama su bendra rinka ir su Sutartimi, 
jei ji skirta kompensuoti tam tikriems įsipareigojimams, susijusiems su viešųjų paslaugų 
teikimu78. Šios kompensacijos skirtos užtikrinti pakankamą transporto paslaugų teikimą, kad 
jas teikiant būtų visų pirma atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosaugos veiksnius ir miesto 
bei užmiesčio planavimą arba būtų siekiama tam tikroms keleivių kategorijoms pasiūlyti 

                                                 
77 Tuo atveju, kai valstybės institucijos iš valstybės lėšų finansuoja bendroves ar kitas įmones, kuriose valstybė turi 
lemiamą įtaką (jai priklauso lemiama dalis akcijų ar balsavimo teisių), siekiant nustatyti, ar šis finansavimas yra 
valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas: jei valstybės įmonė negautų šių lėšų 
analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. 
78 1970 m. birželio 4 d. d Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus 
vandenų transportui 
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ypatingą mokestį už važiavimą79. Transporto įmonės, perveždamos keleivius, gali 
įsipareigoti papildomai teikti tam tikras paslaugas, kurių normaliomis sąlygomis jos nebūtų 
teikusios. Norint teikti šią pagalbą tarp valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
transporto įmonės turi būti sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis.  

 
2. Transporto sektoriui yra taikomi didesni apribojimai, teikiant valstybės pagalbą pagal 

nacionalines regionines pagalbos schemas. Pagal 2006 m. spalio 24 d.  Komisijos 
reglamento Nr. 1628/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnio taikymo nacionalinei 
regioninei pagalbai investicijoms nuostatas: 

 
2.1. Pagalbos intensyvumo dydis transporto sektoriuje negali būti padidintas, jei jis 

teikiamas vidutinėms ar mažoms įmonėms (kituose sektoriuose yra leidžiamas 
atitinkamas padidinimas iki 10% ar 20%). Todėl didžiausias valstybės pagalbos 
intensyvumas 2007 – 2013 m. transporto sektoriui Lietuvoje bus apribotas 50% 
bendrosios subsidijos ekvivalento80. 

2.2. Nacionalinė regioninė investicinė pagalba yra taikoma pradinėms investicijoms, t.y. 
investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės steigimu, 
esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu į naujus, papildomus 
produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Pagal 
Komisijos reglamento Nr. 1628/2006 4.7 str. „transporto sektoriuje transporto įrangos 
(kilnojamojo turto) pirkimo išlaidos neatitinka pagalbos pradinėms investicijoms 
reikalavimų“. 

 
3. Transporto sektoriui taip pat netaikoma de minimis pagalba81, t.y. ne didesnė kaip 100.000 

eurų vienam ūkio subjektui per trejus metus teikiama nereikšminga pagalba (nuo 2007 m. 
nereikšmingos pagalbos suma didėja iki 200.000 eurų). 2001 m. sausio 12 d. Komisijos 
Reglamente Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės 
pagalbai nurodoma, kad „atsižvelgiant į specialias taisykles, taikomas žemės ūkio, 
žuvininkystės ir akvakultūros, taip pat transporto sektoriuose, bei į riziką, kad netgi labai 
nedidelė pagalba gali atitikti Sutarties 87 straipsnio 1 dalies kriterijus tuose sektoriuose, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas šiems sektoriams.“ 

 
 
Apibendrinant – transporto sektoriuje yra taikytinos specialios valstybės pagalbos taisyklės, t.y. jei 
naudos gavėjas yra ūkio subjektas (tiek privatus, tiek viešas), transporto sektoriuje vykdantis 
ekonominę veiklą ir jei būtent šiai veikliai vykdyti yra teikiama pagalba atitinkanti visus keturis 
valstybės pagalbos kriterijus (žr. žemiau lentelėje pateiktą pavyzdį), tuomet valstybės pagalba 
investicijoms turi būti suteikta pagal regioninės pagalbos schemą (tokiomis sąlygomis, kokias 
numato Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas), arba pagal Sutarties 73 straipsnį numatytą 
pagalbos formą viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimams geležinkelio, kelių ir vidaus 
vandenų transporto sektoriuose užtikrinti. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva iki 2007 05 01 
pagal Lietuvos stojimo į ES aktą82 turi su Europos Komisijos gairėmis suderinti visas transporto 
sektoriuje taikomas pagalbos schemos ir individualią pagalbą, kurios tris metus nuo Lietuvos 

                                                 
79 1991 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių 
veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų 
transporto srityje 
80 Europos Komisija. Valstybės pagalba N641/2006 – Lietuva. 2007-2013 m. regioninės politikos žemėlapis. 
K(2006)4959– Briuselis, 2006.10.24, 8 punktas. 2006 m. lapkričio 24 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1176 dėl 
Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapio patvirtinimo.  
81 2001 m. sausio 12 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de 
minimis valstybės pagalbai, 1 straipsnis.  
82 Lietuvos stojimo į ES aktas. IV priedas: Stojimo akto 22 straipsnyje nurodytas sąrašas: 3. Konkurencijos politika 
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įstojimo į ES buvo laikomos „esama pagalba“ ir buvo suderinamos su ES konkurencijos 
taisyklėmis.  
 
  
Pavyzdys. Valstybės pagalbos nustatymas oro transporto sektoriuje (Europos Komisijos 
išaiškinimas) 
 
Sprendžiant, ar pagalba laikytina valstybės pagalba, nesvarbu, ar oro uosto nuosavybė arba 
eksploatavimas yra viešojo ar privataus pobūdžio. Svarbiausia nustatyti, ar naudos gavėjas vykdo 
ekonominę veiklą. Tai, kad oro transporto įmonės vykdo ekonominę veiklą, abejonių nekelia. Tuo 
pačiu principu, jei oro uostas pradeda vykdyti ekonominę veiklą, nepriklausomai nuo to, koks yra jo 
juridinis statusas ir kaip jis finansuojamas, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 
1 dalį jis laikomas įmone ir jam galima taikyti su valstybės pagalba susijusias Sutarties taisykles. EB 
Teisingumo Teismas vadinamojoje „Paryžiaus oro uostų byloje“ pagrįstai pareiškė, kad oro uostų 
valdymas ir eksploatavimas, įskaitant ir oro uostų paslaugas oro transporto bendrovėms ir įvairiems 
paslaugų teikėjams oro uoste, yra ekonominė veikla, nes, viena vertus, „jos esmė – oro transporto 
bendrovėms ir įvairiems paslaugų teikėjams sudaryti galimybę disponuoti oro uosto įrenginiais už 
tam tikrą sutartinį mokestį, kurio dydį laisvai nustato pats oro uosto valdytojas; kita vertus, ji neturi 
valstybės institucijų prerogatyvų ir yra atskirta nuo veiklos, susijusios su tomis prerogatyvomis“. 
Taigi oro uosto valdytojas iš esmės vykdo ekonominę veiklą, kaip apibrėžta Europos bendrijos 
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, t.y. veiklą, kuriai taikomos su valstybės pagalba susijusios 
taisyklės. Tačiau nebūtinai visa oro uosto valdytojo veikla yra ekonominė. Todėl būtina skirti 
įmonės veiklos rūšis ir nustatyti, ar šios veiklos rūšys gali būti laikomos ekonominėmis, ar ne. Kaip 
teigia Teismas, veikla, už kurią atsakomybė paprastai tenka valstybei, besinaudojančiai savo, kaip 
valstybės institucijos, prerogatyvomis, nėra ekonominio pobūdžio ir neįeina į su valstybės pagalba 
susijusių taisyklių taikymo sritį. Tokia veikla apima saugumą, skrydžių valdymą, policiją, muitines 
ir t.t. 
 
Kitoks nei pirmiau minėta viešasis oro uostų finansavimas, gali būti laikomas valstybės pagalba 
pagal 87 straipsnio 1 dalį, jeigu jis daro poveikį konkurencijai ir Bendrijos vidaus prekybai. 
Paprastai laikoma, kad Bendrijos ir nacionaliniams oro uostams, pagal Bendrijos gaires dėl oro 
uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų 
pradėti (2005/C 312/01) priskiriamiems A ir B kategorijoms, skiriamos viešosios subsidijos 
iškraipo rinką arba gali ją iškraipyti ir veikia prekybinius mainus tarp valstybių narių. O mažų 
regioninių oro uostų (D kategorija) finansavimu konkurencija iškraipoma mažai arba prekybos 
mainams beveik nedaro Bendrijos interesams prieštaraujančio poveikio. Tačiau šiose bendrosiose 
nuostatose neįmanoma išanalizuoti visų galimų situacijų, ypač tų, kurios yra būdingos C ir D 
kategorijų83 oro uostams. Todėl apie kiekvieną viešąją pagalbą tokiems oro uostams turi būti 
pranešta, siekiant išnagrinėti jos poveikį konkurencijai ir prekybiniams mainams tarp valstybių narių 
ir, prireikus, jos atitikimą reikalavimams. 
 
Bendrijos gairių Nr. 2005/C 312/01 57 straipsnyje nurodoma, kad ekonominę veiklą vykdantis oro 
uosto valdytojas savo valdomos infrastruktūros eksploatavimo arba statybos išlaidas turėtų 
finansuoti nuosavomis lėšomis. Todėl, valstybei (įskaitant regioninį ir vietos lygmenį) suteikiant 
uosto infrastruktūras valdytojui, neveikiančiam kaip privatus investuotojas be atitinkamos finansinės 
kompensacijos arba jam skiriant valstybės subsidijas infrastruktūrai finansuoti, pastarajam gali būti 

                                                 
83 Lietuvos atveju Vilniaus tarptautinis oro uostas yra priskirtinas C kategorijai, t.y. „dideliam regioniniam oro uostui“ 
(aptarnaujančiam nuo 1 iki 5 milijonų keleivių per metus), Klaipėdos ir Palangos tarptautiniai oro uostai – priskirtini D 
kategorijai. 
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suteikiama ekonominės naudos, pakenkiant jo konkurentams. Apie tai turi būti iš anksto pranešta ir 
išnagrinėta pagal valstybės pagalbos teikimo taisykles. Komisija visų pirma domėsis ar: 
— infrastruktūros statyba ir eksploatavimas atitinka aiškiai apibrėžtą bendros svarbos tikslą 
(regioninį vystymą, prieinamumą...), 
— infrastruktūra yra būtina ir proporcinga nustatytam tikslui, 
— infrastruktūra suteikia pakankamas galimybes per vidutinį laikotarpį, ypač jau turimos 
infrastruktūros naudojimo požiūriu, 
— infrastruktūra visiems galimiems naudotojams yra vienodai ir nediskriminuojamai atvira, 
— prekybos mainų raida nedaro Bendrijos interesams prieštaraujančio poveikio. 
 
 
Pastebėjimai:  

1. Reikėtų papildomai įvertinti Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 5 prioriteto „Transeuropiniai transporto tinklai“ numatytą finansavimą 
tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumams (ypatingai keleivių terminalų ir keleivių 
tranzito infrastruktūros sukūrimui, siekiant didinti konkurencingumą) suderinamumą su 
valstybės pagalbos transporto sektoriuje taisyklėmis. 

2. Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritete numatytas 
švaraus miesto transporto skatinimas, atnaujinant viešojo keleivinio transporto priemonių 
parką. Lietuvoje viešojo keleivinio transporto paslaugas teikia ir savivaldybėms 
priklausantys autobusų parkai, ir privačios bendrovės84, todėl parama pagal šią remtiną 
veiklą turės būti teikiama pagal valstybės pagalbos schemą. Kadangi pagal regioninės 
pagalbos schemą maksimalus paramos intensyvumas transporto sektoriuje yra nustatytas iki 
50%, kuris toks yra galimas ir didelėms įmonėms, todėl šiuo atveju rengiant valstybės 
pagalbos schemą, nereikia papildomai analizuoti Lietuvos transporto įmonių, teikiančių 
viešojo keleivinio transporto paslaugas, pagal jų dydį. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip buvo 
paminėta aukščiau, transporto įmonėms pagalba transporto įrangos įsigijimui pagal 
regioninės pagalbos schemą negalės būti skirta.  

 
 
 

                                                 
84 Šiuo metu vežėjų asociacijai „Linava“ priklauso 67 įmonės, vežančios keleivius. Iš jų 32 - savivaldybėms 
priklausantys autobusų parkai, kitos – privačios.  
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Priedas Nr.4. Darbo dokumentai dėl atrankos kriterijų  
 
Perkančiajai organizacijai pateiktas 2006-12-08 
 
 
2007-2013 M. TRANSPORTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ PIRMINIS 
ĮVERTINIMAS  
 
 
Paramos programos efektyvumui didelę reikšmę turi atrankos procesas ir kriterijai. Atrankos 
kriterijai turi atspindėti, operacionalizuoti paramos tikslus, prioritetus bei skatinti horizontaliųjų 
tikslų įgyvendinimą. Vienas iš Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 
tikslų - subalansuoto transporto infrastruktūros tinklo, atitinkančio mobilumo poreikius bei 
sudarančio palankias sąlygas tranzitui, plėtrai skatinimas. Lietuvoje bus siekiama sukurti modernią 
ir subalansuotą multimodalinę transporto sistemą, savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų 
paslaugų kokybe prilygstančia ES valstybių senbuvių lygiui. Parama transporto sektoriuje taip pat 
turės neprieštarauti horizontaliesiems ES struktūrinių fondų finansavimo principams: informacinei 
visuomenei, darniam vystymuisi, lygioms galimybėms ir regioninei plėtrai. Akivaizdu, kad pagal 
sektoriaus specifiką, parama transporto sektoriuje daugiausiai galės paskatinti darnų vystymąsi bei 
regioninę plėtrą. 
 
Žemiau pateikiamas pirminis Susisiekimo ministerijos siūlomų transporto projektų atrankos kriterijų 
pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą įvertinimas. Daroma prielaida, kad 
projektai 2007-2013 m. laikotarpiu bus atrenkami pagal bendruosius (nustatomus programos 
lygmeniu) ir specifinius (nustatomus prioriteto/ priemonės lygmeniu) atrankos kriterijus. 
Atitinkamai, šiame dokumente pateikiami pasiūlymai dėl specialiųjų atrankos kriterijų transporto 
projektams. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad vertinimo metu atlikus detalią 2004-2006 m. 
laikotarpio analizę, vertinimo ataskaitoje dėl projektų atrankos kriterijų bus pateiktos papildomos 
išvados ir rekomendacijos. 
 
 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 

veiksmų grupė „Transporto tinklas“ 
 
Pagrindiniai Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ veiksmų grupės „Transporto tinklas“ uždaviniai įvardinti šie: 

 
1. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas.  
2. Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas.  
3. Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra. 

 
Bendrosios pastabos dėl siūlomų projektų atrankos kriterijų pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupę „Transporto 
tinklas“:  
 

Siūlomi atrankos kriterijai Pastabos 
Ar projektas teikia adekvačią naudą, 
palyginti su sąnaudomis, kurių reikia 

Šis atrankos kriterijus labai svarbus, tačiau tai 
bendrasis atrankos kriterijus, kuris greičiausiai bus 
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planuojamiems projekto rezultatams 
pasiekti (Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis) – siūlomas visoms veiksmų 
priemonėse 

taikomas visiems projektams ir nustatytas ne 
prioriteto/ veiksmų grupės, o veiksmų programos 
lygmeniu. Jis gali būti suformuluotas ir kaip 
projekto kuriama pridėtinė vertė. Todėl šio 
kriterijaus neverta išskirti kaip specialaus, atrenkant 
projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ veiksmų grupę „Transporto tinklas“. 

Projektai, skatinantys darnią plėtrą – 
siūlomas 1 ir 3 veiksmų priemonėms 

Tai bendrasis atrankos kriterijus, išplaukiantis iš 
horizontaliųjų ES struktūrinių fondų finansavimo 
principų (informacinė visuomenė, darnus 
vystymasis, lygios galimybės ir regioninė plėtra). 
Jo taip pat nevertėtų išskirti, kaip specialaus, 
atrenkant projektus pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė 
ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupę 
„Transporto tinklas“. Be to, 2 ir 4  veiksmų 
priemonėse numatytas labiau specifinis atrankos 
kriterijus, atspindintis darnios plėtros skatinimą, - 
„projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos 
priemonės“.  

Projekto poveikis regionų išsivystymo 
skirtumų mažinimui – siūlomas 2 
veiksmų priemonei 

 

Tai taip pat bendrasis atrankos kriterijus, 
išplaukiantis iš horizontaliųjų ES struktūrinių fondų 
finansavimo principų (informacinė visuomenė, 
darnus vystymasis, lygios galimybės ir regioninė 
plėtra). Jo irgi nevertėtų išskirti, kaip specifinio, 
atrenkant projektus pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė 
ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupę 
„Transporto tinklas“, tačiau galima labiau 
specifikuojant naudoti 2 ir 3 veiksmų priemonėse. 
Siūlomas performulavimas - „projektai, gerinantys 
atokesnių šalies rajonų susisiekimo sąlygas su 
apskričių, savivaldybių centrais, taip pat 
susisiekimą tarp miestų ir kaimiškųjų regionų“ 

Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas – siūlomas visoms veiksmų 
priemonėms 

Kriterijus tinkamas, tačiau 1-3 veiksmų priemonėse 
būtina patikslinti, atitinkamai pagal dabartinio 
laikotarpio BPD 1.1 priemonės formuluotę, „jeigu 
projekto tikslas yra nukreipti transporto srautą nuo 
miesto centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais metais“ 

Projektai, skatinantys skirtingų transporto 
rūšių tarpusavio sąveiką - siūlomas 1, 2 ir 
4 veiksmų priemonėms 

Kriterijus tinkamas 

Projektai, kuriuose diegiamos eismo 
saugos priemonės - siūlomas 1 ir 3 
veiksmų priemonėms 

Kriterijus tinkamas, tačiau atsižvelgiant į veiksmų 
grupės priemonių aprašymą jį galima papildyti – 
„projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos 
priemonės, ypatingai intelektinės eismo valdymo 
sistemos“. Toks patikslintas atrankos kriterijus 
labiau tiktų 1 veiksmų grupei.  

Projektai, kuriuose naikinamos Būtų naudinga patikslinti terminą „juodosios 
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„juodosios dėmės“ – siūlomas 1 veiksmų 
priemonei 

dėmės“ nurodant skliausteliuose „(avaringi 
ruožai)“. 

Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą – 
siūlomas 2 ir 3 veiksmų priemonėms  

Kriterijus tinkamas 

Projektai, gerinantys sąlygas komercinei 
ir pramoginei laivybai – siūlomas 4 
veiksmų priemonei 

Kriterijus tinkamas 

 Siūloma papildyti 2 veiksmų priemonę šiuo 
atrankos kriterijumi - „projektai, kuriais gerinama 
viešųjų keleivių aptarnavimo paslaugų kokybė“ 

 
Žemiau lentelėje pateikiami siūlomi specifiniai atrankos kriterijai kiekvienai Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupės „Transporto 
tinklas“ priemonei:  
 

Nr. 
Veiksmų grupės 
(priemonės) 
pavadinimas 

Trumpas veiksmų grupės 
(priemonės) aprašymas 

Projektų atrankos kriterijai 

1. Eismo saugos 
inžinerinių 
priemonių 
diegimas 

Eismo valdymo sistemų 
tobulinimas, tiltų, viadukų, 
pervažų ir sankryžų 
rekonstravimas ir statyba, 
pėsčiųjų ir dviračių takų, 
šaligatvių įrengimas ir 
rekonstravimas, 
apšvietimo, atitvarų, 
pralaidų, apsauginių tvorų 
įrengimas ir rekonstrukcija, 
kitų inžinerinių priemonių, 
mažinančių eismo įvykių 
tikimybę ir pasekmes 
įrengimas ir 
rekonstravimas. 
Diagnostikos 
infrastruktūros, ekstremalių 
ir krizinių situacijų 
geležinkelyje likvidavimo 
sistemos atnaujinimas bei 
tam būtinos įrangos 
įsigijimas 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės, ypatingai 
intelektinės eismo valdymo 
sistemos; 

• Projektai, kuriuose naikinamos 
„juodosios dėmės“ (avaringi 
ruožai); 

• Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą; 
• Projektai, skatinantys skirtingų 

transporto rūšių tarpusavio sąveiką; 
• Prognozuojamo transporto eismo 

intensyvumas, jeigu projekto 
tikslas yra nukreipti transporto 
srautą nuo miesto centro – eismo 
sumažėjimas po rekonstrukcijos 
pirmaisiais metais 

2. Valstybinės ir 
regioninės 
reikšmės 
transporto 
infrastruktūros 
techninių 
parametrų 
gerinimas 

Žvyrkelių asfaltavimas, 
krašto, rajoninių ir vietinių 
automobilių kelių dangų 
tobulinimas, jungiamųjų 
geležinkelio linijų 
pralaidumo didinimas, 
viešųjų keleivių 
aptarnavimo paslaugų 
kokybės gerinimas 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas, jeigu projekto tikslas 
yra nukreipti transporto srautą nuo 
miesto centro – eismo sumažėjimas 
po rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio sąveiką; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
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aplinkosaugos priemonės; 
• Projektai, skatinantys teritoriškai 

nepertraukiamo transporto vystymą; 
• Ar projektas teikia adekvačią 

naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projekto poveikis regionų 
išsivystymo skirtumų mažinimui. 

• projektai, gerinantys viešųjų 
keleivių aptarnavimo paslaugų 
kokybę; 

• Projektai, gerinantys atokesnių 
šalies rajonų susisiekimo sąlygas 
su apskričių, savivaldybių 
centrais, taip pat susisiekimą tarp 
miestų ir kaimiškųjų regionų 

 
3. Savivaldos 

transporto 
infrastruktūros 
modernizavimas 
ir plėtra 

Parama skiriama vietinės 
reikšmės viešosios 
transporto infrastruktūros 
projektams įgyvendinti 
(vietinės reikšmės keliams 
rekonstruoti ir plėtoti, 
dviračių ir pėsčiųjų takams 
rekonstruoti ir tiesti, jeigu 
jie prisideda prie eismo 
saugos didinimo keliuose ir 
tai yra sudėtinė kelio 
rekonstrukcijos projekto 
dalis) 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas, jeigu projekto tikslas 
yra nukreipti transporto srautą nuo 
miesto centro – eismo sumažėjimas 
po rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės; 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą; 
• Ar projektas teikia adekvačią 

naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą; 

• Projektai, gerinantys atokesnių 
šalies rajonų susisiekimo sąlygas 
su apskričių, savivaldybių 
centrais, taip pat susisiekimą tarp 
miestų ir kaimiškųjų regionų 

4. Regioninės 
vandens 
transporto 
infrastruktūros 
plėtra 

Infrastruktūros vietinei ir 
regioninei laivybai 
plėtojimas, keleivių 
aptarnavimo pajėgumų 
tobulinimas, laivybos 
vidaus vandens keliais 
pagerinimas 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
komercinei ir pramoginei laivybai; 

• Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą; 

• Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su sąnaudomis, 
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kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio sąveiką; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
aplinkosaugos priemonės. 

 
 
 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 5  prioritetas. „Transeuropinių transporto tinklų 

plėtra“ 
 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje nustatyti šie 5 prioriteto uždaviniai: 

1. Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 
trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 
intensyvumui.  

2. Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas 
ir konkurencingumo didinimas.  

3. Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumų išvystymas.  
4. Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

 
Šiame prioritete numatyti taikyti panašūs atrankos kriterijai, kaip ir Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupės „Transporto tinklas“, 
taip pat siūlomi ir keli papildomi kriterijai. Žemiau lentelėje pateikiamos bendrosios pastabos dėl 
siūlomų projektų atrankos kriterijų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioritetą 
„Transeuropinių transporto tinklų plėtra“:  
 
Siūlomi atrankos kriterijai Pastabos 
Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su 
sąnaudomis, kurių reikia 
planuojamiems projekto 
rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis) – siūlomas visoms 
veiksmų priemonėse 

Šis atrankos kriterijus labai svarbus, tačiau tai bendrasis 
atrankos kriterijus, kuris greičiausiai bus taikomas visiems 
projektams ir nustatytas ne prioriteto/ veiksmų grupės, o 
veiksmų programos lygmeniu. Jis gali būti suformuluotas ir 
kaip projekto kuriama pridėtinė vertė. Todėl šio kriterijaus 
neverta išskirti kaip specialaus, atrenkant projektus pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto 
„Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemones 

Projektai, skatinantys darnią 
plėtrą – siūlomas visoms 
veiksmų priemonėms 

Tai bendrasis atrankos kriterijus, išplaukiantis iš horizontaliųjų 
ES struktūrinių fondų finansavimo principų (informacinė 
visuomenė, darnus vystymasis, lygios galimybės ir regioninė 
plėtra). Jo taip pat nevertėtų išskirti, kaip specialaus, atrenkant 
projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 
prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemones. 
Atsižvelgiant į prioriteto aprašymą, siūloma naudoti tikslesnį 
kriterijų – „projektai, kuriais mažinamas neigiamas transporto 
poveikis aplinkai“. Šį atrankos kriterijų siūloma naudoti 1 ir 4 
veiksmų priemonėms. 

Prognozuojamo transporto 
eismo intensyvumas – 

Kriterijus tinkamas, tačiau 4 veiksmų priemonėje būtina 
patikslinti, atitinkamai pagal dabartinio laikotarpio BPD 1.1 
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siūlomas visoms veiksmų 
priemonėms 

priemonės formuluotę, „jeigu projekto tikslas yra nukreipti 
transporto srautą nuo miesto centro – eismo sumažėjimas po 
rekonstrukcijos pirmaisiais metais“ 

Projektai, skatinantys 
teritoriškai nepertraukiamo 
transporto vystymą – siūlomas 
visoms veiksmų priemonėms 

Kriterijus tinkamas 

Projektai, skatinantys 
skirtingų transporto rūšių 
tarpusavio sąveiką - siūlomas 
1, 2 ir 4 veiksmų priemonėms 

Kriterijus tinkamas  

Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės - 
siūlomas 1 ir 4 veiksmų 
priemonėms 

Kriterijus tinkamas, tačiau jį siūloma taikyti visoms prioriteto 
priemonėms. 3 veiksmų priemonėje, jį galima labiau 
specifikuoti kaip „projektai, skatinantys skrydžių saugą ir 
aviacijos saugumą, diegiantys saugumo priemones“. 1 ir 4 
veiksmų priemonėse šį atrankos kriterijų galima atitinkamai 
papildyti „projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos 
priemonės, ypatingai intelektinės eismo valdymo sistemos“. 
  

Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis – siūlomas 1 
veiksmų priemonei 

Projektai, didinantys 
Klaipėdos uosto pralaidumą 
prekių ir keleivių 
tarptautiniam aptarnavimui - 
siūlomas 2 veiksmų priemonei 

Projektai, skatinantys keleivių 
pralaidumo didinimą - 
siūlomas 3 veiksmų priemonei 

Šiuos kriterijus siūloma performuluoti į vieną: „Projektai, 
gerinantys sąlygas tarptautiniam ir tranzitiniam eismui plėtotis 
ir didinantys prekių ir/ ar keleivių pralaidumą“ ir jį taikyti 1, 2 
ir 3 veiksmų priemonėms 

 Atsižvelgiant į pagrindinį priemonės uždavinį, siūloma 
papildyti 4 veiksmų priemonę šiuo atrankos kriterijumi – 
„projektai, kuriuose naikinamos „juodosios dėmės“ (avaringi 
ruožai) TEN-T tinkle“ 
 

 
 
Žemiau lentelėje pateikiami siūlomi specifiniai atrankos kriterijai kiekvienai Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonei: 

 

Nr. 
Veiksmų grupės 
(priemonės) 
pavadinimas 

Trumpas veiksmų grupės 
(priemonės) aprašymas 

Projektų atrankos kriterijai 

1. Nepakankamų 
sausumos 
transporto 
infrastruktūros 
jungčių su 

Naujų linijų tiesimas tame 
tarpe europinio standarto 
geležinkelio linijos „Rail 
Baltica“ statyba, kitos 
transeuropinės reikšmės 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio sąveiką;  

• Ar projektas teikia adekvačią 
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kitomis ES 
valstybėmis ir 
trečiųjų šalių 
transporto 
tinklais 
išplėtojimas, 
TEN-T tinklo 
pritaikymas 
augančiam eismo 
intensyvumui 

automobilių kelių, kaip Via 
Baltica,  ir geležinkelių 
infrastruktūros pralaidumo 
didinimas, techninių 
parametrų gerinimas, tame 
tarpe geležinkelio ruožo 
Vilnius-Kaunas 
rekonstrukcija greičiui iki 
160 km/h, signalizacijos 
įrenginių modernizavimas, 
atskirų geležinkelio ruožų 
antrųjų kelių statyba, 
reikiamos infrastruktūros 
sukūrimas viešiesiems 
logistikos centrams steigtis 

naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam eismui 
plėtotis ir didinantys prekių ir/ ar 
keleivių pralaidumą; 

• Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą; 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės, ypatingai 
intelektinės eismo valdymo 
sistemos; 

• Projektai, kuriais mažinamas 
neigiamas transporto poveikis 
aplinkai 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą. 
2. Svarbiausio 

šalies tranzito 
mazgo – 
Klaipėdos jūrų 
uosto – 
potencialo 
geresnis 
panaudojimas ir 
konkurencin-
gumo didinimas 

Klaipėdos jūrų uosto 
akvatorijos gilinimas, 
krantinių rekonstrukcija ir 
statyba, privažiavimo kelių ir 
geležinkelių, keleivių 
aptarnavimo infrastruktūros 
pajėgumų plėtra 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas; 

• Projektai, skatinantys skirtingų 
transporto rūšių tarpusavio sąveiką; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis ir didinantys 
prekių ir/ ar keleivių pralaidumą 
didinantys Klaipėdos uosto 
pralaidumą prekių ir keleivių 
tarptautiniam aptarnavimui; 

• Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis);  

• Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą; 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą; 
 

3. Tarptautinių oro 
uostų 
infrastruktūros 
pajėgumo 
išvystymas 

Keleivių terminalų 
išplėtimas, naujų skrydžių 
saugos ir aviacijos saugumo 
priemonių diegimas, keleivių 
tranzito infrastruktūros plėtra 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas; 

• Projektai, gerinantys sąlygas 
tarptautiniam ir tranzitiniam 
eismui plėtotis ir didinantys 
prekių ir/ ar keleivių pralaidumą 
Projektai, skatinantys keleivių 
pralaidumo didinimą; 

• Projektai, skatinantys skrydžių 
saugą ir aviacijos saugumą, 
diegiantys saugumo priemones; 
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• Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, skatinantys teritoriškai 
nepertraukiamo transporto vystymą; 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą. 
4. Transporto 

avaringumo ir 
grūsčių TEN-T 
tinkle mažinimas 

Saugaus eismo inžinerinės 
infrastruktūros diegimas ir 
tobulinimas, miestų 
aplinkkelių ir trūkstamų 
grandžių tarp TEN-T 
elementų miestų prieigose 
tiesimas, informacinių eismo 
valdymo sistemų plėtojimas 

• Projektai, kuriuose diegiamos 
eismo saugos priemonės, ypatingai 
intelektinės eismo valdymo 
sistemos; 

• Prognozuojamo transporto eismo 
intensyvumas, jeigu projekto tikslas 
yra nukreipti transporto srautą nuo 
miesto centro – eismo sumažėjimas 
po rekonstrukcijos pirmaisiais 
metais; 

• projektai, kuriuose naikinamos 
„juodosios dėmės“ (avaringi 
ruožai) TEN-T tinkle; 

• Ar projektas teikia adekvačią 
naudą, palyginti su sąnaudomis, 
kurių reikia planuojamiems 
projekto rezultatams pasiekti 
(Ekonominės naudos ir kaštų 
santykis); 

• Projektai, skatinantys darnią plėtrą; 
• Projektai, skatinantys teritoriškai 

nepertraukiamo transporto vystymą; 
• Projektai, skatinantys skirtingų 

transporto rūšių tarpusavio sąveiką; 
• Projektai, kuriais mažinamas 

neigiamas transporto poveikis 
aplinkai. 
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Perkančiajai organizacijai pateikta 2007-02-08 
 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ 

 
 
 
Pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritetą „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ numatoma remti ekologiško viešojo keleivinio transporto plėtrą. Šia 
intervencijos sritimi bus siekiama atnaujinti ir efektyvinti viešojo transporto sistemą, teikiant 
pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam viešajam transportui. Prioritetai 
nukreipiami į senesnių nei 10 metų viešojo transporto priemonių atnaujinimą ir alternatyvių 
švaresnių degalų (išskiriamas – biodyzelinas ir bioetanolis) naudojimo skatinimą. 
 
Ekologiško viešojo transporto plėtros uždaviniui įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos projekte numatyta skirti 40.652.957 EUR. Atsižvelgiant į planuojamą Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo regioninę dimensiją, pirmiausia turi būti patvirtintas 
procentinis šių lėšų paskirstymas tarp Lietuvos apskričių. Programuodama šios paramos 
panaudojimą ir paskirstymą regioniniu principu, Susisiekimo ministerija atliko detalią Lietuvos 
savivaldybių viešojo transporto būklės analizę pagal keletą esminių rodiklių: viešojo transporto 
parko priemonių nusidėvėjimą (atskirai fiksuojant nusidėvėjimą (1) iki 5 metų, (2) virš 5 iki 10 
metų, (3) virš 10 iki 15 metų, (4) virš 15 metų); gyventojų skaičių; maršrutų tinklo ilgį miestuose ir 
priemiestyje (km); bendrą ridą (km per metus); pervežtų keleivių skaičių (per metus) ir sunaudotų 
degalų kiekį (per metus pagal sąlyginius vienetus). Vertinimo ekspertai pritaria pasirinktų rodiklių 
tinkamumui. Mūsų manymu, šie rodikliai tinkamai reprezentuoja (a) intervencijos uždavinius 
(transporto priemonių nusidėvėjimo ir sunaudotų degalų kiekio rodikliai); (b) viešojo transporto 
paklausą (pervežamų keleivių skaičius ir bendra rida), (c) padeda užtikrinti tolygesnį finansinių 
proporcijų pasiskirstymą tarp apskričių pagal bendruosius statistinius rodiklius (gyventojų skaičių, 
maršrutų tinklo ilgį). 
 
Planuojant paramos ekologiško viešojo transporto plėtros paskirstymą tarp apskričių įvardintiems 
rodikliams buvo suteiktas lyginamasis svoris. Lyginamieji svoriai buvo peržiūrėti kartu su vertinimo 
ekspertais, labiau akcentuojant rodiklius, tiesiogiai susietus su intervencijos uždaviniais, ir 
sumažinant tų rodiklių reikšmę, kurių negalima patikrinti statistiniais duomenimis (t.y. remiamasi 
tik savivaldybių pateikta informacija):  
 
Rodiklis Lyginamasis svoris, % 

 30 
iki 5 metų 3 
virš 5 iki  10 metų 6 
virš 10 iki 15 metų 9 

Transporto priemonių nusidėvėjimas 

virš 15 metų 12 
Gyventojų skaičius  20 
Pervežtų keleivių skaičius (per metus)  15 
Sunaudotų degalų kiekis (per metus pagal sąlyginius 
vienetus) 

 15 

Maršrutų tinklo ilgis miestuose ir priemiestyje (km)  10 
Bendra rida (km per metus)  10 
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Atlikus intervencijos finansinių išteklių procentinį paskirstymą tarp Lietuvos apskričių, sekantis 
programavimo veiksmas – nustatyti atrankos kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami konkretūs 
projektai regionuose. Peržiūrėjus Susisiekimo ministerijos siūlomus atrankos kriterijus, vertintojai 
siūlo apsvarstyti šias korekcijas:   
  
Ekologiško viešojo transporto plėtra 

Nr. Kriterijų kategorijos Kriterijai 
I. Atitikimo kriterijai 
1. Pareiškėjas Savivaldybių administracijos; 

Vežėjų įmonės, sudariusios viešųjų paslaugų teikimo 
sutartis su savivaldybių administracijomis 

2. Įgyvendinimo būdas Planavimas (projektus atrenka Regionų plėtros tarybos)  
3. Remiamos veiklos Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, teikiant 

pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam 
transportui 

4. Projekto dydis Ne mažiau kaip 1 mln. Lt 
5. Paramos intensyvumas (proc.) Ne daugiau 50 proc. ES struktūrinės paramos 
6.  Projekto trukmė 2007-2015 m. 
7. Projekto vieta Lietuvos teritorija 
II. Prioritetiniai kriterijai 
8.  - Modernizuojamo viešojo transporto parko 

daugiau kaip 60% priemonių nusidėvėjimas 
yra (a) virš 15 metų, (b) virš 10 metų (pastaba: 
vertinimo kriterijuose turės būti suteikiami 
skirtingi balai) 

- Numatytos investicijos į transporto priemones, 
kurių eksploatavimui bus naudojami 
alternatyvūs švaresni degalai (biodyzelinas,  
bioetanolis) 

- Sudaromos galimybės viešojo transporto 
priemonėmis naudotis didesniam skaičiui 
keleivių (planuojami nauji ar išplečiami 
maršrutai) 

- Viešojo transporto parko modernizavimas 
vykdomas pagal apskrities ar savivaldybės 
viešojo keleivinio transporto plėtros strategiją 

 
Viešojo transporto priemonių nusidėvėjimas 
Savivaldybės gyventojų skaičius 
Bendra viešojo transporto rida (miestuose ir 
priemiesčiuose) per metus 
Maršrutų tinklo ilgis miestuose ir priemiesčiuose vienos 
savivaldybės ribose 
Pervežtų keleivių skaičius per metus 
Sunaudotas degalų kiekis per metus 

III. Kriterijai, susiję su pareiškėjo ypatybių ir projekto rizikos vertinimu 
9.  Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, 

išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų 
panaudojimas (pastaba: patartina greito lėšų 
panaudojimo neįvardinti, nes tikslas yra projekto 
efektyvumas, o ne lėšų greitas panaudojimas. Tai 
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pasilikite vidiniam vertinimui) 
Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos 
projektui pradėti). 
Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą 
(pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui 
arba nenumatytoms išlaidoms) 
Numatyti aiškūs ir pagrįsti finansavimo šaltiniai, 
užtikrinantys pareiškėjo indėlį (pastaba: už didesnį 
pareiškėjo indėlį suteikiama daugiau balų) 
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Priedas Nr.5. Darbo dokumentas dėl stebėsenos rodiklių  
 
Perkančiajai organizacijai pateiktas 2006-12-12 
 

 
2007-2013 M. TRANSPORTO STEBĖSENOS RODIKLIŲ PIRMINIS ĮVERTINIMAS 

 
Žemiau pateikiamas pirminis 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje siūlomų 
transporto priemonių stebėsenos rodiklių įvertinimas. 
 
Stebėsenos paskirtis yra nustatyti, ar įgyvendinant paramos programą ir naudojant jai skirtus 
išteklius pasiekiama pažanga. Pažanga vertinama pagal iš anksto sudarytą stebėsenos rodiklių 
sąrašą. 2006 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisija paskelbė naują darbo dokumentą 2007-2013 m. 
dėl stebėsenos ir vertinimo rodiklių Nr.2.85 Jame pateiktos praktinės gairės, kaip formuoti 
programos priežiūros rodiklių sistemą, taip pat įvardinti pavyzdiniai rodikliai pagal sektorius, 
įskaitant ir transporto. Darbo dokumente nurodoma, kad stebėsenos rodikliai turi būti „sudaryti“ iš 
apibrėžimo, kiekybinio tikslo ir matavimo vieneto. Siekiamos stebėsenos rodiklių vertės turėtų būti 
nustatytos, kad būtų galima efektyviai vertinti programos/priemonių pažangą ir pasiekimus. 
Pradinės matuojamų rodiklių vertės (išeities situacija) yra „būtinos, jei siekiama, kad programa būtų 
prasminga“.86 Taip pat naudinga nurodyti duomenų šaltinius, stebėsenos rodiklių vertinimo 
periodiškumą. Komisija nurodo, kad svarbiausiais stebėsenos rodikliais gali būti laikomi rezultato 
rodikliai, kadangi poveikį galima stebėti tik vidutiniu arba tik ilguoju laikotarpiu, tuo tarpu 
pasiekimo rodikliai indikuoja tik pirmines fizines struktūrinės paramos išdavas.87 Todėl nustatant 
rodiklių sistemą skatinama didžiausią dėmesį skirti būtent šiems (rezultato) rodikliams. 

Kai kuriose ES valstybėse narėse yra nustatyti ES struktūrinių fondų paramos programos priežiūros 
rodiklių standartai, kuriuos atitinkantys rodikliai yra laikomi tinkamais efektyviai programos 
stebėsenai vykdyti. Pavyzdžiui, Airijos Centrinis vertinimo padalinys kelia keturis reikalavimus 
priežiūros rodikliams. Pirma, turi būti pasirinktas tikslus rodiklis programos / priemonės tikslams 
atspindėti. Antra, rodiklis turi būti aiškiai apibrėžtas. Trečia, rodiklis turi būti išreikštas kiekybiškai. 
Ketvirta, rodiklio duomenys turi būti surenkami pakankamai dažnai ir pagrįstais (ne per dideliais) 
kaštais.88 
 
Vertinant Ekonomikos augimo veiksmų programos transporto priemonių stebėsenos rodiklius 
atsižvelgiama į šiuos klausimus/aspektus: 

• ar nustatyti visų tipų stebėsenos rodikliai?  
• ar rodikliai išmatuojami kiekybiškai? 
• nustatytos siekiamos rodiklių vertės? 
• ar yra nustatyti pradiniai (2005 m.) duomenys? 
• ar bus atliekama ES horizontaliųjų sričių stebėsena? 
 
Šioje apžvalgoje nėra vertinamas iškeltų kiekybinių tikslų adekvatumas, kadangi tai bus galima įvertinti 
tik vėliau, atlikus kiekybinę analizę ir makroekonominį skaičiavimą.  
 

                                                 
85 European Commission. The New Programming Period 2007-2013. Indicative guidelines on evaluation methods: 
monitoring and evaluation indicators. – August 2006. 
86 European Commission. The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers. Draft Working 
Paper. Indicators for Monitoring and Evaluation: a Practical Guide. – 23 January 2006. – P.12. 
87 WP 2, P.10. 
88 NDP/CSF Information Office. Guide to the Implementation and Administration of EU Structural and Cohesion Funds 
in Ireland. – 2003. – P.46. 
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2004-2006 m. BPD 1. prioriteto ir 1.1 priemonės stebėsenos rodikliai  
 
 
Formuluojant stebėsenos rodiklius naujajam programavimo laikotarpiui svarbu atsižvelgti į 
Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo patirties pamokas. 2004-2006 m. BPD 
buvo nustatyti šie stebėsenos rodikliai, susiję su transporto sektoriumi. 
 
1 PRIORITETAS – SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
(NURODYTI PRIORITETO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU TRANSPORTO SEKTORIUMI) 

Tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) Skaičiais 
išreikšti tikslai 

Pasiekti tikslai 
2005 m. (2004) 

Poveikis papildomų darbo vietų skaičius (vnt.) 5 000 -- 

bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.) 7 000 952 (328) Rezultatas 

bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto 
priemonėmis, padidėjimas (%) 

17 %  
(pradinis - 87 
mln. tonų 2002 
m.) 

28 % 

Pasiekimas tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis (km) 650 263,70 (67,14) 

 
1.1 PRIEMONĖ – TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

Tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) Skaičiais 
išreikšti 
tikslai 

Nuo BPD 
patvirtini
mo iki 
2005 12 31 

Pagal 
sutartis 

Poveikis sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) 2100 -- -- 

bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų)  (2900) 576  2408 
(2833)89 

Rezultatas 

bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto 
priemonėmis, padidėjimas 

17 % 27  - 

tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis 650 km 330.84  434.07 

rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai 60 km 0 92 

Pasiekimas 

skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos 
priemonių 

10 vnt. 1 7 (4) 

 
Kaip matyti, 2004 – 2006 m. buvo nustatytas nedidelis skaičius stebėsenos rodiklių. BPD 
įgyvendinimo eigoje transporto priemonės rodikliai buvo dar patikslinti - 1.1 priemonėje buvo 
pagrįstai atsisakyta rodiklio „sumažėjęs triukšmas“, kurį praktiškai sudėtinga vertinti. 
 
Žvelgiant į nustatytus kiekybinius tikslus, iki 2005 m. pabaigos pasiektus bei sutartyse numatytus 
rezultatus, matyti, kad ne visus kiekybinius tikslus pavyks pilnai pasiekti. Išorės veiksniai, turintys 
neigiamos įtakos rodiklių pasiekimui, yra infliacija, ypač statybų sektoriuje. Aukštesni kaštai 
reiškia, kad bus pasiekta mažiau „fizinės“ pažangos, nei planuota iš pradžių.  
 
 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 
veiksmų grupė „Transporto tinklas“ ir 5  prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų 

plėtra“ – stebėsenos rodikliai 
                                                 
89 Patikslintas projektų įgyvendinimo metu 
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Vienas iš Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslų - subalansuoto 
transporto infrastruktūros tinklo, atitinkančio mobilumo poreikius bei sudarančio palankias sąlygas 
tranzitui, plėtrai skatinimas. Lietuvoje bus siekiama sukurti modernią ir subalansuotą multimodalinę 
transporto sistemą, savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstančia 
ES valstybių senbuvių lygiui. Parama transporto sektoriuje taip pat turės neprieštarauti 
horizontaliesiems ES struktūrinių fondų finansavimo principams: informacinei visuomenei, darniam 
vystymuisi, lygioms galimybėms ir regioninei plėtrai. Akivaizdu, kad pagal sektoriaus specifiką, 
parama transporto sektoriuje daugiausiai galės paskatinti darnų vystymąsi bei regioninę plėtrą. 
 
Pagrindiniai Ekonomikos augimo veiksmų programos transporto sektoriaus uždaviniai yra šie: 
 
4 prioriteto  
„Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ veiksmų grupės 
„Transporto tinklas“ uždaviniai 

4. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas.  
5. Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas.  
6. Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra. 

5 prioriteto  
„Transeuropinių transporto tinklų 
plėtra“ uždaviniai 

5. Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros 
jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių 
transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo 
pritaikymas augančiam eismo intensyvumui.  

6. Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų 
uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir 
konkurencingumo didinimas.  

7. Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumų 
išvystymas.  

8. Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle 
mažinimas. 

 
Šių uždavinių įgyvendinimo stebėsenai siūlomi kiekybiškai išmatuojami stebėsenos rodikliai 
skirtingais lygmenimis (rezultato/pasiekimo), yra nustatyti skaičiais išreikšti uždaviniai bei 
pateikiami 2005 m. situacijos duomenys (kur tinkama). Į rodiklių sąrašą yra įtraukta 
rekomenduojamų stebėsenos rodiklių iš Europos Komisijos sąrašo, pateikto darbo dokumente Nr.2.  
 
Toliau tekste pastabos pateikiamos kiekvienam stebėsenos rodikliui atskirai. 
 
POVEIKIO STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 
Kaip ir rekomenduoja Europos Komisija, poveikio rodikliai nėra nustatomi priemonėms (jie 
nustatomi Ekonomikos augimo veiksmų programos lygmeniu). Tačiau taip pat pastebėtina, jog 
veiksmų programos lygmeniu nėra numatyta atskiro(ų) poveikio rodiklio(ų), kuris leistų įvertinti 
programos poveikį būtent transporto sektoriuje. Tokio pobūdžio rodiklis galėtų būti, pavyzdžiui, 
„Transporto sektoriaus sukuriama BVP dalis“ (%), nurodant palyginimui pradinį 2005 m. lygį.  
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REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 

Siūlomi rezultato rodikliai (vertinimo vienetas) 
Skaičiais išreikšti 

uždaviniai 
Situacija 
2005 m.  

Pastabos 

(1) Sumažėjusi žvyrkelių dalis valstybinės reikšmės 
kelių tinkle (%) 

Iki 35 39.5 % Rodiklis tinkamas. 

(2) Padidėjęs Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste 
(%) 

50 3 mln.t Rodiklis tinkamas. 

(3) Padidėjęs krovinių pervežimas geležinkeliais 2015 
m. (mln. t) 

60 49,3 mln.t 
Rodiklis tinkamas. Panašus rodiklis buvo nustatytas ir 2004-2006 
m. periode, tad jo stebėsena yra „išbandyta“. 

(4) Padidėjęs oro uostuose aptarnautų keleivių 
srautas (%) 

80 1.45 mln. Rodiklis tinkamas. 

(5) Padidėjęs eismo intensyvumas automobilių 
kelių TEN-T tinkle (%) 

Augimas iki 40% Nurodyti 

Kyla klausimas, kodėl šis rodiklis taikomas tik TEN-T tinklo 
keliams, nors eismo intensyvumas kaip atrankos kriterijus bus 
vertinamas pagal visas remtinas priemones. Todėl tikslinga 
performuluoti rodiklį kaip „Transporto eismo intensyvumo pokytis 
rekonstruotose transporto infrastruktūros objektuose (%)“ 

 
Kadangi siūlomi rezultato rodikliai „padengia“ ne visus transporto priemonių uždavinius, vertintojai rekomenduoja apsvarstyti poreikį šiems 
papildomiems rodikliams: 
 
Siūlomi papildomi rezultato rodikliai (vertinimo 

vienetas) 
Skaičiais išreikšti 

uždaviniai 
Situacija 
2005 m.  

Pastabos 

(7) Padidėjęs atvykusių / išvykusių keleivių skaičius 
Klaipėdos uoste 

Nurodyti Nurodyti 

Atsižvelgiant į tai, jog priemonės „Regioninės vandens transporto 
infrastruktūros plėtra“ viena iš krypčių yra keleivių aptarnavimo 
pajėgumų tobulinimas, rekomenduotina nustatyti rezultato 
rodiklį „padidėjęs Klaipėdos uoste aptarnautų keleivių srautas“ 
(%) arba „padidėjęs atvykusių / išvykusių keleivių skaičius 
Klaipėdos uoste“. 

(8) Įsisteigę viešieji logistikos centrai (vnt.) 

3 0 

Šis rodiklis veiksmų programoje yra nurodytas kaip pasiekimo, 
tačiau pagal priemonės aprašymą bus remiamas ne logistikos centrų 
steigimas, o infrastruktūros, reikalingos jiems steigtis, sukūrimas. 
Atitinkamai, ES struktūrinių fondų parama tik paskatins tokių centrų 
steigimąsi, o ne juos finansuos, todėl rekomenduotina rodiklį 
perkvalifikuoti į rezultato.  
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Komisija kaip rezultato rodiklį rekomenduoja „ naujų ir rekonstruotų kelių sutaupyto keleivių ir krovinių kelionės laiko vertė (eurais) per metus“. 

Toks rodiklis buvo siūlomas ir Ekonomikos augimo veiksmų programai. Vis dėlto galima pritarti Susisiekimo ministerijos pastaboms, kad šio rodiklio 
įtraukimas netikslingas, kadangi praktiškai jo nebus galima apskaičiuoti. Reikėtų vengti nustatyti rodiklius, kurių realiai nebus galima apskaičiuoti arba 
kurių apskaičiavimui bus reikalingos neadekvačiai didelės sąnaudos. 
 
PASIEKIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 

Siūlomi pasiekimo rodikliai (vertinimo vienetas) 
Skaičiais išreikšti 

uždaviniai 
Situacija 
2005 m.  

Pastabos 

(1)  Projektų skaičius (transportas) 58 -- Rodiklis tinkamas.  
Finansuotų projektų skaičius yra vienas iš pagrindinių pasiekimo 
tipo rodiklių, jis taip pat įtrauktas į Europos Komisijos 
rekomenduojamų stebėsenos rodiklių sąrašą. 

(2) Pastatyta naujų ir rekonstruota esamų automobilių 
kelių (km), iš jų: 
a) priklausančių transeuropiniam transporto tinklui (km) 

1200, iš jų: 
 

a) 360 

-- • Rodiklis tinkamas. 
• Šis rodiklis taip pat yra vienas iš pagrindinių transporto rodiklių 

rekomenduojamas ir Europos Komisijos. 
• Jei praktiškai įmanoma, rekomenduotina naujų ar rekonstruotų 

kelių km „stebėti“ ne tik pagal tai, ar jie priklauso TEN, bet 
taip pat ir pagal tai, ar jie valstybinės / vietinės reikšmės. Tai 
suteiktų įžvalgų apie horizontaliosios „temos“ –  regioninės 
plėtros – įgyvendinimą. 

• Taip pat siūloma apsvarstyti, kiek reikalinga ir tikslinga būtų 
nustatyti rodiklį „naujos eismo juostos“ (km). 

(3) Pastatyta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelio 
kelių (km), iš jų: 
a) priklausančių transeuropiniam transporto tinklui (km) 

200, iš jų: 
 

a) 170 

-- Rodiklis tinkamas. 
 

(4) Įdiegtos saugaus eismo gerinimo priemonės 
padidinto avaringumo rizikos ruožuose (vnt.) 

50 -- • Rodiklis iš esmės tinkamas – jis leis stebėti eismo saugumo 
didinimo pasiekimus. Panašus rodiklis buvo nustatytas ir 2004-
2006 m. periode, tad jo stebėsena yra „išbandyta“. 

• Galima atkreipti dėmesį į tai, jog rodiklio formuluotė - 
„padidinto avaringumo rizikos ruožuose“ - neleis stebėti 
saugumo priemonių diegimo, pavyzdžiui, aviacijoje, į ką yra 
nukreipta priemonė „Tarptautinių oro uostų infrastruktūros 
pajėgumo išvystymas“. Tad rekomenduotina įvertinti, ar 
nebūtų tikslinga „praplėsti“ rodiklio formuluotę atsisakant 
specifikacijos „padidinto avaringumo rizikos ruožuose“. 



Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo ir rekomendacijų dėl 2007–2013 m. ES paramos laikotarpio programavimo galutinė ataskaita  

 

 119 

(5) Pastatyta prieplauka mažiesiems laivams (vietos) 500 -- Rodiklis tinkamas – jis leis stebėti vandens transporto 
infrastruktūros plėtros pasiekimus. 

(6) Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m) 2145 -- Rodiklis tinkamas – jis leis stebėti vandens transporto 
infrastruktūros plėtros pasiekimus. 

(7) Modernizuoti oro uostai (vnt.) 3 -- Rodiklis tinkamas - leis stebėti tarptautinių oro uostų pajėgumų 
plėtros pasiekimus. Rekomenduotina rodiklį patikslinti, 
atsižvelgiant į Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto 
uždavinį – modernizuoti tarptautiniai oro uostai. 

(8) Pradės funkcionuoti regioninis jūrų uostas 1 -- Rodiklis tinkamas – jis leis stebėti vandens transporto 
infrastruktūros plėtros pasiekimus. 
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HORIZONTALIŲJŲ TEMŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 
Pastebėtina, kad nors, pagal Komisijos rekomendacijas, į stebėsenos rodiklių sistemą turėtų būti integruoti horizontaliosioms temoms skirti rodikliai, jų 
stokojama transporto priemonių rodiklių sąraše.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš numatomų atrankos kriterijų yra „projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės“, rekomenduotina 
nustatyti pasiekimo rodiklį „Įdiegtos aplinkos apsaugos priemonės“ (vnt.) arba „Projektų skaičius, kuriuose diegiamos aplinkosaugos 
priemonės (transportas)“.  
 
Regioninės plėtros stebėsenai būtų skirtas patikslintas pasiekimo rodiklis nr. (2). 
 
KITOS PASTABOS 
 
Kur žinoma, būtų naudinga nurodyti duomenų/informacijos šaltinius ar vertinimo metodus, rodiklių vertinimo dažnumą. 
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Priedas Nr.6. ERPF lėšų optimizavimo modelio aprašymas 
 
Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos prašymą atlikti pagilintą ekonometrinio modeliavimo 
tyrimą dėl optimalaus ERPF lėšų paskirstymo vietinės reikšmės kelių infrastruktūrai, šio vertinimo 
metu buvo sukurta lėšų optimizavimo schema. ERPF lėšų, skirtinų vietinei transporto 
infrastruktūrai, optimizavimo modelis buvo pagrįstas prielaida, kad finansavimu bus siekiama 
maksimaliai prisidėti prie pridėtinės vertės padidėjimo, tenkinant tam tikrus apribojimus. 
Iliustracijai pateikiami ir pradiniai rezultatai apskričių lygmenyje, gauti panaudojant supaprastintą 
apskričių pridėtinių verčių modelį. 
 
Modelio aprašymas  
 
Tegu Yt žymi visoje šalyje sukuriamą pridėtinę vertę laikotarpiu t. Tada Yt=Σr=1

R yrt, kur yrt – 
atitinkama r-ajame regione sukuriama pridėtinė vertė, R yra bendras regionų skaičius ir r=1,…,R. 
Pridėtinės vertės apimtys, sukuriamos regione, priklauso nuo kelių būklę apibūdinančių rodiklių 
vektoriaus zrt, savo ruožtu priklausančio nuo finansavimo apimčių xrt.  Sąryšis tarp zrt ir xrt laikomas 
žinomu ir nusakomas funkcija h(•), tad zrt=hr(xrt). Dabartiniuose skaičiavimuose papildomai dar 
laikoma, kad visais laikotarpiais r-ojo regiono finansavimo suma sudaro pastovią bendro kelių 
finansavimo (Xt) dalį (αr), t.y. xrt=αrXt, ∀r 0<αr<1, Σr=1

Rαr=1 (ši prielaida supaprastina 
skaičiavimus, bet jos, iš principo, gali būti atsisakyta). 
 
Taikant ekonometrinį modeliavimą galima įvertinti modelį, nusakantį sąryšį tarp pridėtinės vertės 
pokyčių per aktualų laikotarpį (∆yr,t= yr,t-yr,t-1), kelių būklę charakterizuojančių kintamųjų vektoriaus 
zrt bei kitų egzogeninių veiksnių kt:  
 

(1)  ∆yr,t = ƒ(zr,t,∆y1,t,...,∆yr-1,t,∆yr+1,t,...,∆yR,t, kt)+ε r,t,  
 
kur εr,t – atsitiktinė standartines savybes tenkinanti paklaida. 
 
Tada tikėtiną šalyje sukuriamą pridėtinę vertę per laikotarpį nuo t-1 iki t maksimizuojančio lėšų 
paskirstymo regionams uždavinys būtų: 
 

(2) EIt(Yt-Yt-1)/Yt-1 = Σr=1
R EIt∆yrt / Yt-1  -1→  max pagal {x1t,...,xRt}  

su apribojimais Σr=1
R xrt = Xt, zrt=hr(xrt),∀rαr>min ir galioja (1), 

 
kur EIt žymi matematinės vilties sąlyginį (informacijos aibės It atžvilgiu) operatorių, o min≥0  yra iš 
anksto nusistatyta minimali lėšų dalis, skiriama regionams. Jei jokių tolygaus paskirstymo 
apribojimų nenusakoma, tai min=0. 
 
Pagrindiniai šios bendros schemos realizavimo etapai yra: a) sudaryti modelį (1); b) nustatyti sąryšį 
zrt=hr(xrt), praktiškai tai reikštų, kad turėtų būti žinomi fizinių charakteristikų susiejimas su 
piniginėmis lėšomis; c) rasti maksimizavimo uždavinio (2) sprendinį. Šiuo metu schema realiztuota 
taikant supaprastintą a) daliai reikalingą toliau apibūdinamą modelio variantą bei naudojant 
hipotetinį apribojimą, jog ieškoma, kaip geriausiai paskirstyti pagal regionus 100 km ilgio 
pagerintos dangos kelio ruožą, o ne pačias pinigines lėšas. Taip pat yra nemažai kitų aspektų, į 
kuriuos vertėtų atsižvelgti, bei problemų, kurios nėra iki galo išspręstos (žr. paskutinį modelio 
pabaigoje išskirtus aspektus, ribojančius skaičiavimo realimą).  
 
Pridėtinės vertės Lietuvos apskrityse tarpusavio priklausomybės preliminarus modelis 
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Yra keletas ekonominių modelių, paprastai taikomų regionuose kuriamoms pridėtinėms vertėms 
aprašyti, į kuriuos gali būti įtraukti ir infrastruktūros rodikliai. Pirmasis remiasi gamybos 
funkcijomis ir regionų sukuriamą pridėtinę vertę aprašo kaip atitinkamo regiono darbuotojų 
skaičiaus, kapitalo bei įvairių kitų (tame tarpe ir transporto infrastruktūros) rodiklių regresijos 
funkciją. Pagrindinis trūkumas taikant šį būdą Lietuvos regionams yra tai, kad statistinių duomenų 
yra labai nedaug, todėl galima modeliuoti tik nedaugelio svarbiausių rodiklių įtaką, kadangi kitaip 
modelio įvertinimo paklaida labai išauga.  
 
Antrasis, labiau ekonomine geografija paremtas modelis paprastai remiasi žymiai mažesniu 
aiškinančiųjų kintamųjų skaičiumi, todėl jis kol kas ir yra realizuotas. Sudaromo modelio idėja yra 
ta, kad regionų ekonomikos augimas yra tarpusavyje susijęs. Jei kiekvienas regionas būtų atskiras 
uždaras vienetas, jo ekonomikos augimas būtų lėtesnis. Be to, konkretaus regiono ekonomikos 
augimui didesnės įtakos turi artimesni kaimynai, nei daug labiau nutolę regionai dėl atstumo 
sąlygojamų susisiekimo ir pan. kaštų. Gera transporto sistema, tame tarpe ir vietinė, šiuos kaštus 
mažina ir regionų augimas tampa labiau susietas, vienas kitą sustiprinantis. Susisiekimo sistemą 
apibūdinančių rodiklių yra daug. Atlikus preliminarią pirminę analizę nustatyta, kad reikšmingiausiu 
(bent toliau aptariamame modelyje) vietinių kelių transporto infrastruktūrą charakterizuojančiu 
veiksniu yra pagerintos dangos kelių ilgis. Į kitų veiksnių poveikį čia pateiktoje analizėje kol kas 
neatsižvelgta. 
 
Bendra regionų ekonominio aktyvumo sąryšių idėja yra realizuota naudojant erdvinės autoregresijos 
modelį, papildomai praplėstą netiesiškai įtraukiant minėtą pagerintos dangos kelių ilgio regionuose 
rodiklį: 
 

(3) ∆yr,t = cr +ρ zrt
2⋅Σj=1,j≠r

R wrj∆yjt + εrt, r=1,…,R, 
 
kur cr yra r-ojo regiono individualus efektas, parodantis vidutinį regiono pridėtinės vertės 
padidėjimą (mln.Lt) neveikiant kitiems veiksniams, zrt yra pagerinta kelių danga (kilometrais) 
regione, wrj - atstumui tarp j-ojo ir r-ojo regionų atvirkščiai proporcingas dydis, koeficientas ρ>0, o 
εrt – paklaida, tenkina standartines prielaidas. 
 
Pridėtinės vertės pokyčių lygčių sistema (3) yra vienalaikė, todėl įvertinta taikant instrumentinių 
kintamųjų metodą90. Modeliui vertinti naudoti šešerių metų 10 apskričių duomenys (iš viso 60 
stebėjimų). Kadangi taikant Hausman testą nustatyta, jog individualūs efektai cr nekoreliuoja su 
jungtiniu veiksniu, tai ekonometriškai jie specifikuoti kaip atsitiktiniai efektai. Todėl bendras 
vertinamų parametrų skaičius modelyje yra trys ir laisvės laipsnių skaičius yra pakankamas net ir 
turint tokį nedidelį stebėjimų skaičių. Modelio vertinimo rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

                                                 
90 Kaip instrumentiniai kintamieji naudojama atitinkamų vėluojančių pridėtinės vertės pokyčių sandauga su vienalaikiu 
kelio rodikliu. 
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5.2.1. lentelė.  Regionų pridėtinės vertės įvertintas modelis 
 
Dependent Variable: ∆yr,t   
Sample (adjusted): 6 11   
Included observations: 6 after adjustments  
Cross-sections included: 10   
Total pool (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     zrt

2⋅Σj=1,j≠r
R wrj∆yjt 1.17E-05 1.87E-06 6.28 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
C_ALYT -60.49    
C_KAUN -297.86    
c_KLAI 111.77    
c_MARI -72.94    
c_PANE -92.59    
c_SIAU -118.39    
c_TAUR -59.71    
c_TELS 21.03    
c_UTEN -75.28    
c_VILN 644.47    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.901453     Mean dependent var 238.7294 

Adjusted R-squared 0.881341     S.D. dependent var 311.7616 
S.E. of regression 107.3922     Akaike info criterion 12.35499 
Sum squared resid 565121.0     Schwarz criterion 12.73896 
Log likelihood -359.6498     F-statistic 44.82237 
Durbin-Watson stat 2.558478     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Kaip matyti, modelio determinacija yra gera, aktualus veiksnys labai reikšmingas, kiti standartiniai 
kriterijai taip pat nerodo reikšmingų nukrypimų. Tačiau ekonominiu požiūriu atrodo, kad toks 
modelis gali būti per daug supaprastintas. Todėl jį būtų tikslinga apjungti su gamybos funkcijos 
požiūriu, galbūt apsiribojant tik svarbiausių (reikšmingiausių) kintamųjų įtraukimu.  
 
Pirminiai optimizavimo rezultatai 
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad (3) yra struktūrinė vienalaikė lygčių sistema. Prieš ją naudojant 
optimizavimo uždavinyje (2), ji yra transformuota į redukuotąjį pavidalą. Tegu ∆yt = (∆y1,t,...,∆yR)′ 
žymi  visų regionų pridėtinės vertės padidėjimo vektorių, o W yra R×R dimensijos tokia atvirkštinių 
atstumų matrica, kad kiekvienas jos elementas wrj rodo atvirkštinį atstumą tarp regionų, kai j≠r, ir 
yra lygus nuliui, kai j=r. (1) lygtis vektoriniu pavidalu yra  
 

(1a) ∆yt = c + ρZtW∆yt + εt,  
 
o jos redukuota išraiška: 
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(3) E(∆yt)= (I-ρZtW)-1c. 
 
Atitinkamai tikslo funkcijos (2) sprendiniui rasti pakanka maksimizuoti (prie tų pačių apribojimų 
išraišką) 
 
  Σr=1

R ∆yrt = i'(I-ρZtW)-1c, 
 
kur i žymi vienetų vektorių i=(1,…,1)′. Maksimizuojant ją pagal {z1t,...,zRt} su atitinkamais 
apribojimais gaunamas geriausias pagerintos dangos kelio paskirstymo sprendinys.  
 
Toliau pateikiamų rezultatų atveju naudoti tokie apribojimai: 

- bendras paskirstomas pagerintos dangos kelių ilgis yra 100 km (Σr=1
Rzrt = 100) 

- kiekvienai apskričiai priskiriama bent 5% šio ilgio (∀rαr>0.05). 
 
Taikant nusakytą algoritmą (kai naudojamas aptartas įvertintas modelis bei įvardinti apribojimai) 
gaunama, jog labiausiai prie pridėtinės vertės padidėjimo prisidėtų toks 100 km pagerintos dangos 
paskirstymas pagal apskritis: 
 

Apskritis Dalis  
Alytaus 5.00% 
Kauno 20.35% 
Klaipėdos 5.00% 
Marijampolės 12.95% 
Panevėžio 20.38% 
Šiaulių 9.79% 
Tauragės 5.00% 
Telšių 5.00% 
Utenos 5.00% 
Vilniaus 11.51% 

 
Tačiau pateikti rezultatai yra preliminarūs. Pateikiamus skaičiavimus riboja šie aspektai: 

- taikomas supaprastintas modelis be papildomų aiškinančiųjų veiksnių, paprastai turinčių 
svarbios įtakos pridėtinės vertės augimui (darbo jėga ir jos išsilavinimas, materialinės 
investicijos, eksportas (kitų šalių ekonomikos augimas), magistralinių bei krašto kelių 
tinklas, geležinkelio infrastruktūra ir pan.). Preliminari analizė rodo, kad nemažai šių 
rodiklių yra reikšmingi, bet stabilaus ir gerą interpretaciją turinčio modelio kol kas 
nepavyko gauti. Šie veiksniai gali padėti nusakyti, kas sąlygoja specifinius efektus bei 
sumažinti modelio paklaidą; 

- kelių infrastruktūros išvystymas turėtų turėti nevienodą poveikį skirtingoms veikloms 
(pavyzdžiui, žemės ūkiui, pramonei, finansinėms bei valdžios paslaugoms ir pan.). Todėl 
būtų tikslinga atsižvelgti į tokio poveikio skirtumus; 

 
- nors preliminari analizė šiuo metu išryškino pagerintos dangos kelių ilgio rodiklį kaip 

svarbiausią, tikslinga paieškoti ir kitų visapusiškiau sistemą charakterizuojančių rodiklių, 
nes dabartinis tyrimas gali būti per daug vienpusiškas, kadangi savivaldybės lėšas naudos 
įvairiai kelių infrastruktūrai įrengti, ne tik pagerintos dangos keliams modernizuoti ir 
plėsti; 
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- šiuo metu optimizavimas atliktas ne pagal lėšas, o geriausiai paskirstant 100 kilometrų 
ilgio ruožą apskritims. Todėl pirmiausiai dar reikia pinigines lėšas paversti į modelyje 
naudotą aktualų rodiklį (galbūt atsižvelgiant į skirtingą kelių įrengimo sudėtingumo lygį 
skirtinguose regionuose), t.y. nusakyti sąryšį zrt=hr(xrt). Tik atskiru atveju, kai visuose 
regionuose fiziniai vienetai yra vienodai proporcingi piniginėms lėšoms, t.y. zrt=α xrt , 
r=1,…,R, gaunama, kad optimalus procentinis fizinio rodiklio paskirstymas atitinka kartu 
parodo ir optimalią finansinių lėšų skirstymo struktūrą; 

 
- nors preliminari analizė rodo, kad dabar naudojamas jungtinis kelių ilgio ir kitų regionų 

ekonominio aktyvumo rodiklis išlieka reikšmingu modelį išplečiant kitais rodikliais, tačiau 
jo poveikio dydis keičiasi. Todėl būtina papildoma modelio stabilumo ir rezultatų jautrumo 
analizė, skirta įvertinti optimalios struktūros jautrumą tokiems modelio pakeitimams;  

 
- pateiktame pavyzdyje minimali atskirai sričiai skiriama optimizuojamo rodiklio riba yra 

pasirinkta 5% nuo bendros apimties. Toks apribojimas yra kiek euristinis, geriau būtų 
įvesti geresnį ekonominį pagrindimą turintį regionų pridėtinės vertės 
konvergavimo/divergavimo apribojimą, o ne skirstomo rodiklio minimalius apribojimus 
(arba juos tarpusavyje derinti). Taip pat pastebėtina, kad visiškai be apribojimų (t.y. 
neįvedant min>0), geriausias sprendinys buvo kraštinis, kai lėšos buvo skiriamos tik vienai 
apskričiai, kas politiškai gali būti nepriimtina. Šis aspektas turi būti papildomai tiriamas. 
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Priedas Nr.7. BPD 1.1 priemonės administravimo funkcijų paskirstymas  
 

Finansų ministerijos ES 
sanglaudos ir 

struktūrinės paramos 
koordinavimo 
departamentas: 

Susisiekimo ministerija: 
 

Transporto investicijų 
direkcija: 

 

− organizuoja BPD ir jo 
priedo rengimą, 
inicijuoja BPD 
pakeitimus; 

− kartu su mokėjimo, 
tarpinėmis ir 
įgyvendinančiosiomis 
institucijomis planuoja 
lėšų poreikį BPD 
įgyvendinti, šių lėšų 
paskirstymą tarp BPD 
priemonių; 

− informuoja Europos 
Komisiją apie 
numatomas ir 
padarytas išlaidas, 
susijusias su BPD 
įgyvendinimu; 

− koordinuoja ES 
struktūrinių fondų lėšų 
administravimo 
sistemos kūrimą, 
atlieka jos veikimo 
priežiūrą; 

− duoda privalomus 
vykdyti nurodymus, 
teikia institucijoms, 
administruojančioms ir 
naudojančioms ES 
struktūrinių fondų 
lėšas, paaiškinimus, 
patarimus BPD 
įgyvendinimo ir ES 
struktūrinių fondų lėšų 
administravimo 
klausimais; 

− stebi BPD 
įgyvendinimo eigą 
(įskaitant 
įsipareigojimų mokėti, 
taip pat išmokų iš ES 
struktūrinių fondų ir 
bendrojo finansavimo 
lėšų vykdymą pagal 

- rengia atitinkamas BPD ir BPD priedo 
dalis; 

- teisės aktų nustatyta tvarka planuoja 
paramos projektams poreikį ministerijai 
priskirtai BPD priemonei įgyvendinti, 
nurodo jas Lietuvos Respublikos 
atitinkamų metų valstybės biudžeto 
tarpinės institucijos išlaidų suvestinėse; 

- remdamasi TID rengiamomis ES 
struktūrinių fondų lėšų išmokų 
prognozėmis, rengia ir teikia mokėjimo 
institucijai einamaisiais ir pirmais 
ateinančiais metais numatomų patvirtinti 
deklaruotinų išlaidų prognozes; 

- atlieka priskirtos BPD priemonės 
priežiūrą, seka asignavimų 
įsipareigojimams panaudojimą, taip pat 
paramos projektams pagal BPD priemonę 
dydžius ir patvirtintus tinkamų finansuoti 
išlaidų dydžius, tvarko tinkamų finansuoti 
išlaidų apskaitą; 

- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant 
teisės aktus, nustatančius detalias ES 
struktūrinių fondų administravimo 
funkcijų atlikimo taisykles ir procedūras, 
rengia tarpinės institucijos vidaus 
procedūrų, užtikrinančių ES ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nuostatų 
laikymąsi, aprašymus, užtikrina šių 
procedūrų laikymąsi; 

- dalyvauja Priežiūros komiteto veikloje; 

- inicijuoja BPD ir BPD priedo pakeitimus, 
teikia pasiūlymus, susijusius su BPD 
įgyvendinimu, asignavimų 
įsipareigojimams metinio limito bei 
paramos projektams paskirstymo 
tikslinimu atitinkamais biudžetiniais 
metais; 

- nustato (suderinusi su vadovaujančiąja 
institucija) priskirtos BPD priemonės 
kvietimų teikti projektų paraiškas sąlygas, 
projektų atrankos kriterijus, tvirtina 
projektų paraiškų formas, paraiškų 

− tarpinės institucijos 
nustatyta tvarka 
skelbia kvietimus 
teikti projektų 
paraiškas, vertina 
paraiškas ir projektus, 
prireikus pasitelkdama 
nepriklausomus 
ekspertus jiems 
vertinti; 

− teikia juridiniams 
ir/arba fiziniams 
asmenims, 
siekiantiems gauti ES 
struktūrinių fondų ir 
bendrojo finansavimo 
lėšų projektui 
įgyvendinti, 
informaciją, kurios 
reikia projektų 
paraiškoms parengti ir 
pateikti; 

− rengia projektų 
paraiškų vertinimo 
ataskaitas, teikia 
atitinkamos tarpinės 
institucijos projektų 
atrankos komitetui 
išvadas ir 
rekomendacijas; 

− gavusi tarpinės 
institucijos sprendimą 
dėl projektų 
finansavimo, 
informuoja projektų 
vykdytojus apie 
priimtą sprendimą dėl 
projektų finansavimo, 
sudaro paramos 
teikimo sutartis su 
atitinkamais juridiniais 
ir/arba fiziniais 
asmenimis; 

− rengia ES struktūrinių 
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atskiras BPD 
priemones), tam tikslui 
kuria ir prižiūri 
integruotą informacinę 
sistemą; 

− organizuoja Priežiūros 
komiteto darbą ir 
vadovauja jam, atlieka 
jo sekretoriato 
funkcijas; 

− rengia metines ir 
galutines BPD 
įgyvendinimo 
ataskaitas ir gavusi 
Priežiūros komiteto 
patvirtinimą teikia šias 
ataskaitas Europos 
Komisijai; 

− teikia Europos 
Komisijai informaciją 
apie BPD 
įgyvendinimo eigą, 
administravimo 
sistemos veikimą ir 
planuojamus 
pakeitimus, vertina 
Europos Komisijos 
rekomendacijas dėl ES 
struktūrinių fondų lėšų 
administravimo, 
informuoja Europos 
Komisiją apie tai, kaip 
įgyvendinami 
rekomendacijose 
pateikti pasiūlymai; 

− organizuoja BPD 
įgyvendinimo 
vertinimą, 
bendradarbiauja su 
Europos Komisija 
atliekant galutinį 
vertinimą; 

− rengia visuomenės 
informavimo apie 
BPD rengimą ir eigą 
strategiją ir veiksmų 
planą, vadovaudamasi 
Pagrindinio 
reglamento 
nuostatomis, 
informuoja visuomenę 
apie BPD rengimo ir 
įgyvendinimo eigą. 

pildymo reikalavimus ir kitus kvietimų 
teikti projektų paraiškas dokumentus; 

- vadovaudamasi partnerystės principu, 
sudaro projektų atrankos komitetus, 
įtraukdama ministerijų ir kitų valstybės 
institucijų, įstaigų ir organizacijų, kurių 
kompetencijos sričiai priskiriami 
svarstomi projektai, atstovus, derina jų 
sudėtį su vadovaujančiąja institucija, 
organizuoja šių komitetų darbą ir 
vadovauja jiems; 

- atsižvelgdama į projektų atrankos 
komiteto rekomendacijas teisės aktų 
nustatyta tvarka priima sprendimus dėl 
paramos projektui skyrimo; 

- tikrina ir tvirtina TID parengtas paraiškas 
tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo 
projekto vykdytojui ir remdamasi šiomis 
paraiškomis rengia mokėjimo paraiškas 
Finansų ministerijos Valstybės iždo 
departamentui;  

- teisės aktų nustatyta tvarka rengia 
ministerijai priskirtos BPD priemonės 
įgyvendinimo ataskaitas, teikia šias 
ataskaitas vadovaujančiajai bei mokėjimo 
institucijoms ir užtikrina, kad visa pateikta 
informacija ir skaičiavimai būtų teisingi; 

- rengia pažeidimų ir grąžintinų lėšų 
ataskaitas ir kas ketvirtį teikia jas 
mokėjimo ir vadovaujančiajai 
institucijoms;  

- rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, teikia 
jas mokėjimo institucijai; 

- vadovaudamasi ES teisės aktais ir 
Informavimo apie ES struktūrinių fondų 
paramą pagal BPD strategija planuoja 
visuomenės bei galimų pareiškėjų 
informavimo veiksmus ir informuoja 
visuomenę bei galimus pareiškėjus apie 
priskirtą BPD priemonę; 

- saugo pagal kompetenciją visus 
deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas 
pateisinančius ir išlaidų apmokėjimą 
įrodančius dokumentus; 

- įtraukia į SFMIS duomenis apie projektų 
atrankos komiteto rekomendacijas, 
tarpinės institucijos sprendimus dėl 
paramos skyrimo, projektų paraiškų 
atrankos rezultatus ir kitus reikiamus 
duomenis; 

- nustačiusi, kad esama pažeidimų, susijusių 

fondų lėšų išmokų 
prognozes 
einamiesiems ir 
pirmiems 
ateinantiesiems 
metams pagal 
priskirtas priemones ir 
teikia jas tarpinei 
institucijai; 

− teikia tarpinei 
institucijai 
pasiūlymus, kaip 
patikslinti BPD ir 
BPD priedą, kad 
tinkamai būtų 
panaudojamos ES 
struktūrinių fondų 
lėšos; 

− pagal nustatytus 
kontrolės ir audito 
reikalavimus atlieka 
projektų, dėl kurių yra 
sudarytos paramos 
sutartys, priežiūrą jų 
įgyvendinimo 
laikotarpiu; tikrina 
projektus jų 
įgyvendinimo vietose, 
imasi būtinų veiksmų 
aptiktiems 
pažeidimams pašalinti, 
informuoja tarpinę 
instituciją apie 
tikrinimo rezultatus; 

− tikrina ir tvirtina 
projektų vykdytojų 
mokėjimo prašymuose 
nurodytų išlaidų 
tinkamumą, atitiktį 
sutarties dėl ES 
struktūrinių fondų ir 
bendrojo finansavimo 
lėšų skyrimo 
sąlygoms; gautų 
mokėjimo prašymų 
pagrindu rengia ir 
teikia tarpinei 
institucijai mokėjimo 
paraiškas valstybės 
iždui; 

− vykdo Projektų 
viešinimo taisyklėse 
nustatytus 
privalomuosius 
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 su deklaruotinomis tinkamomis finansuoti 
išlaidomis, praneša apie tai 
vadovaujančiajai, mokėjimo, 
įgyvendinančiajai institucijoms ir 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai 
prie Vidaus reikalų ministerijos. 

informavimo ir 
viešumo veiksmus; 

 

 
 


