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1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA 

VEIKSMŲ PROGRAMA Konvergencijos tikslas

Lietuvos Respublika

2007–2013 m. 

CCI2007LT161PO001

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2008 m.

Data, kai stebėsenos komitetas patvirtina 
įgyvendinimo ataskaitą 

 
2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 

Fizinė pažanga

Informacija  apie  Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programos  (toliau  –  SSVP)  fizinę 
pažangą (1 lentelė),  išreikšta  pagrindinių  veiksmų programos  stebėsenos  rodiklių  pasiekimais, 
pateikiama akumuliuotu būdu (neįskaitant  pradinių reikšmių),  t.  y.  duomenys  apie pagrindinių 
veiksmų programos rodiklių pasiekimą pateikiami už 2007 ir 2008 SSVP įgyvendinimo metus. 
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais SSVP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo 
atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas 
buvo pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik pradiniai pagrindinių rodiklių reikšmių 
duomenys.   

1 lentelė. Informacija apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos fizinę pažangą.
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš 

viso3

Vietinės 
plėtros 
projektų 
skaičius

Pasiekimas NA1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 400

Pradinis 
taškas2

* -
- - - - - - - -

Viešųjų 
paslaugų 
(sveikatos 
priežiūros, 
profesinio 
mokymo, 
socialinių
paslaugų) 
objektų 
(įstaigų), 
gavusių 
paramą, 
skaičius

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 306

Pradinis 
taškas

1116 - - - - - - - - -
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Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš 
viso3

(1) Tikslą galima pateikti pagal metus arba visam programavimo laikotarpiui.
1 NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami. 
2   Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip nurodyta 
veiksmų programoje.  Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus 
vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. 
3  Stulpelyje „Iš  viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y.  stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė 
išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės). 
* 2008 metų pabaigoje, panaudojant techninės paramos lėšas, pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaitos parengimo paslaugoms įsigyti. Vertinimo ataskaita bus 
parengta 2009 m. Ataskaitoje bus pristatyta rodiklio skaičiavimo metodika, kuri padės nustatyti rodiklio pradinę situaciją ir vertinti 
rodiklio pokyčius, o ja vadovaujantis bus nustatyta rodiklio pradinė situacija (2006 m. pabaigoje).

Finansinė pažanga

2008  m.  prasidėjo  SSVP įgyvendinimo  3  prioriteto  „Aplinka  ir  darnus  vystymasis“ 
įgyvendinimas. 2 lentelėje pateikiama informacija apie finansinę SSVP įgyvendinimo pažangą. 

SSVP  įgyvendinimo  finansinė  informacija  pateikiama  kaupiamuoju  būdu  pagal  SSVP 
įgyvendinimo  prioritetus.  Kadangi  2007  metais  SSVP  įgyvendinimas  nebuvo  prasidėjęs, 
akumuliuoti skaičiai pateikti tik stulpelyje „Visa iš Komisijos gautų mokėjimų suma“. Kituose 
stulpeliuose pateikiama informacija už 2008 metus. 

Atsižvelgiant  į tai,  kad visi finansiniai  duomenys  yra gaunami litais,  žemiau pateiktoje 
lentelėje pateikti duomenys eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 3,4528 Lt.   

2 lentelė. Informacija apie SSVP finansinę pažangą
Paramos gavėjų

apmokėtos išlaidos,
įtrauktos į

vadovaujančiai
institucijai
pateiktus
mokėjimo

reikalavimus

Atitinkamas
viešasis įnašas

Privačio
s

išlaidos 

Už
mokėjimus

paramos
gavėjams
atsakingos

įstaigos
apmokėtos

išlaidos

Visa iš
Komisijos gautų

mokėjimų
suma2

1 prioritetas
„Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo 
ir gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“

Europos regioninės 
plėtros fondas

0 0 0 0 37.756.362,50

2 prioritetas
„Viešųjų paslaugų 
kokybė ir  
prieinamumas: 
sveikatos, švietimo ir  
socialinė  
infrastruktūra“

Europos regioninės 
plėtros fondas

0 0 0 0 36.013.048,55

3 prioritetas
„Aplinka ir darnus 

1.359.710,46 1.359.710,46 0 1.359.710,46
8,28

73.327.771,08
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Paramos gavėjų
apmokėtos išlaidos,

įtrauktos į
vadovaujančiai

institucijai
pateiktus
mokėjimo

reikalavimus

Atitinkamas
viešasis įnašas

Privačio
s

išlaidos 

Už
mokėjimus

paramos
gavėjams
atsakingos

įstaigos
apmokėtos

išlaidos

Visa iš
Komisijos gautų

mokėjimų
suma2

vystymasis“

Sanglaudos fondas
4 prioritetas
„Techninė parama 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
įgyvendinimui“

Sanglaudos fondas

0 0 0 0 2.913.611,67

Bendra suma 1.359.710,46 1.359.710,46 0 1.359.710,4
6

8,28

150.010.793,8
    

Pereinamojo laikotarpio 
paramos negaunantiems 
regionams iš bendros 
sumos tenkanti suma

1.359.710,46 1.359.710,46 0 1.359.710,46
8,28

150.010.793,8

Iš ESF finansuojamų 
išlaidų bendra suma, jei 
veiksmų programa yra 
bendrai finansuojama iš 
ERPF 1

0 0 0 0 0

1 Detali informacija apie kryžminį finansavimą pateikiama 3 ataskaitos dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus“.
2 Iš  Europos Komisijos (toliau – EK) gautą mokėjimų suma pateikta  įskaitant  avansinius mokėjimus. Avansinių 
mokėjimų suma pagal prioritetus išskirstoma procentais. 

Lietuva negauna pereinamojo laikotarpio paramos, todėl eilutė „Pereinamojo laikotarpio 
paramą gaunantiems regionams iš bendros sumos tenkanti suma“ nepateikiama lentelėje. 
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1 paveikslas. Finansinė pažanga pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius
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Finansinė pažanga pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius (eurais)

Prioritetas
„Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“

Prioritetas „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“

Prioritetas „Aplinka ir darnus
vystymasis“

Prioritetas „Techninė parama
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimui“
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2 paveikslas. Iš Europos Komisijos gautos mokėjimų sumos pagal VP prioritetus

Gautos iš Europos Komisijos mokėjimų sumos paskirstymas pagal 
prioritetus

37.756.362,50

36.013.048,55

73.327.771,08

2.913.611,67

Prioritetas
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“

Prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“

Prioritetas „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“

Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą:

Informacija  apie  fondų  lėšų  panaudojimą  pagal  šių  lėšų  paskirstymą  (3  lentelė) 
pateikiama  pagal  2008  metais  pasirašytų  projekto  administravimo  ir  finansavimo  sutarčių 
duomenis. 

Duomenys lentelėje pateikti eurais. Atsižvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra 
gaunami litais, žemiau pateiktoje lentelėje pateikti duomenys, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 
3,4528 Lt.

3 lentelė. Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
Kodas pagal 
prioritetinę 
sritį

Finansavimo 
formos kodas

Teritorijo
s kodas

Ekonominės veiklos 
kodas

Projekto 
įgyvendinimo 
vieta

ES lėšos

43 Energijos 
efektyvumas, 
bendra gamyba, 
energijos 
valdymas

01 
Negrąžintina 
pagalba

LT 18 Švietimas Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė € 1.239.615,51

43 Energijos 
efektyvumas, 
bendra gamyba, 
energijos 
valdymas

01 
Negrąžintina 
pagalba

LT 18 Švietimas Miesto 
gyvenamoji 
vietovė € 436.201,55

43 Energijos 01 LT 19 Žmonių sveikatos Miesto € 5.117.292,70
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Kodas pagal 
prioritetinę 
sritį

Finansavimo 
formos kodas

Teritorijo
s kodas

Ekonominės veiklos 
kodas

Projekto 
įgyvendinimo 
vieta

ES lėšos

efektyvumas, 
bendra gamyba, 
energijos 
valdymas

Negrąžintina 
pagalba

priežiūros veikla gyvenamoji 
vietovė

 76 Sveikatos 
priežiūros 
infrastruktūra

01 
Negrąžintina 
pagalba

LT 19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla

 Netaikytina
€ 6.722.080,63

 79 Kita 
socialinė 
infrastruktūra

 01 
Negrąžintina 
pagalba

LT  20 Socialinis darbas, 
bendruomenė, socialinės 
ir asmeninės paslaugos

 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė

€ 21.256.537,76

Bendra suma: € 34.771.728,15

Parama pagal tikslines grupes:

SSVP yra bendrai finansuojama Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
lėšomis,  todėl informacija  pagal tikslines  grupes, nurodytas  2006 m.  gruodžio 8 d. Komisijos 
reglamento  (EB)  Nr.  1828/2006,  nustatančiu  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  (OL  2006  L  371,  p.  1)  (toliau  – 
Įgyvendinimo reglamentas)  XXIII priede, neteikiama.

Grąžinta ar pakartotinai panaudota parama:

2008 metais nebuvo ES fondų lėšų grąžinimo ir pakartotino jų panaudojimo atvejų.

Kokybinė analizė 

Kaip matyti iš 2 lentelės, 2008 metais prasidėjo 1 (iš 4) SSVP įgyvendinimo prioritetų 
įgyvendinimas: padarytos pirminės investicijos, atliktos paruošiamosios veiklos, todėl negalime 
pateikti pilnos kokybinės SSVP įgyvendinimo analizės. 

Toliau  pateikiama  informacija  apie  bendrą  socialinę-ekonominė  situaciją  Lietuvoje, 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo pažangą, horizontalių prioritetų įgyvendinimą ir partnerystę.

Bendros ekonominės socialinės tendencijos Lietuvoje:

Lietuvos  ekonomika,  paskutinius  penkerius  metus  buvusi  tarp  sparčiausiai  augusių 
Europos  Sąjungoje  (toliau  –  ES),  2008  metais  pradėjo  lėtėti  įsivyravus  nepalankioms 
tendencijoms pirmiausia finansų, nekilnojamojo turto rinkose ir statybos ekonominėje veikloje. 
Viena pagrindinių priežasčių buvo keletą pastarųjų metų taikyta pigių kreditų politika, nulėmusi 
nepagrįstai  spartų  vidaus  paklausos  augimą  ir  perteklinį  vartojimą,  lydimą  žemės  ir  kito 
nekilnojamojo turto kainų šuolio, kuris savo ruožtu sukėlė statybų bumą. 2008 m. rudenį JAV 
prasidėjusi investicinių bankų griūtis sukėlė rezonansinę bangą Europos ir Rytų šalių rinkose ir 
sustabdė daugumos šalių ekonomikos augimą.

Apibūdinant 2008 metų šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo tendencijas, be bendrojo 
vidaus produkto (toliau – BVP) augimo lėtėjimo, reikia atkreipti dėmesį į sustojusį materialinių 
investicijų augimą, didėjantį nedarbo lygį ir mažėjantį laisvų darbo vietų skaičių.

4 Lentelė. Lietuvos makroekonominių rodiklių apžvalga
Rodiklis 2006 m. 2007 m. 2008 m.
BVP augimas 7,5 proc. 8,9 proc. 3,1 proc. (III ketvirtis)
BVP 1 gyventojui 6996 eurų  8292 eurų 2433 eurų, II ketvirtis
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BVP 1 gyventojui (PGP) - - 15900 eurų (62 proc. ES27 
vidurkio)

Eksportas 11,2 mlrd. eurų 12,5 mlrd. eurų 16,1 mlrd. eurų (sausio-
spalio mėn.)

Eksporto augimas 18,3 proc. 11,2 proc. 28,4 proc.
Importas 15,4 mlrd. eurų 17,6 mlrd. eurų 21 mlrd. eurų (sausio-spalio 

mėn.)
Importo augimas 22,9 proc. 14,5 proc. 18 proc.
Einamoji sąskaita (proc. 
nuo BVP)

- -13,5 -14,7 (I-III ketv.)

Vidutinė metinė infliacija 3,7 proc. 5,7 proc. 10,9 proc. (2008 m. 
lapkričio mėn.)

Nedarbas 5,6 proc. 3,9 proc. 5,9 proc. (III ketvirtis)
Biudžeto deficitas 0,3 proc. 1,2 proc. -
Tiesioginės užsienio 
investicijos

8,3 mlrd. eurų 
(2007 01 01)

9,9 mlrd. eurų 
(2007 10 01)

9,7 mlrd. eurų
(2008 07 01)

Valstybės skola 18,3 proc. nuo 
BVP

 20,7 proc. nuo 
BVP

-

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Lietuvos  ekonomikos  augimas  ilgą  laiką  išliko  vienas  dinamiškiausių  Europoje.  Nuo 
2001 m.  Lietuvos  ekonomika auga vidutiniškai  7,7 proc.  kasmet  ir  žymiai  sparčiau už ES-25 
vidurkį.  2007  m.  BVP  padidėjo  8,9  proc.  ir  siekė  28  mlrd.  eurų.  Pagrindiniais  augimą 
užtikrinančiais  veiksniais  buvo vidaus  paklausos,  eksporto ir  investicijų  augimas.  Per  devynis 
2008 metų mėnesius sukurtas BVP siekė 24.218,1 mln. eurų ir, palyginti su atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu,  išaugo 5,0 proc. Trečiąjį  2008 metų ketvirtį  BVP, išankstiniais  duomenimis, 
galiojusiomis kainomis sudarė 8.849,3 mln. eurų ir, palyginti su trečiuoju 2007 metų ketvirčiu, 
išaugo 3,1 proc. Sparčiausiai trečiąjį ketvirtį pridėtinė vertė didėjo žemės ūkio ir žuvininkystės 
(6,1  proc.),  prekybos,  transporto  bei  ryšių  paslaugų grupėje  (4,8  proc.)  ir  ne rinkos  paslaugų 
grupėje (4,7 proc.). Lėčiau didėjo statybos (3,3 proc.), finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo 
turto  bei  kito  verslo  paslaugų grupės  (3,3  proc.),  pramonės  ir  energetikos  įmonių  (3,0 proc.) 
pridėtinė vertė.

Infliacija:

2008 m. lapkričio mėn. vidutinė metinė infliacija pasiekė 10,9 proc. 2008 m. lapkričio 
mėn.,  palyginti  su  spalio  mėn.,  vartojimo  prekių  ir  paslaugų  kainos  sumažėjo  0,2  procento. 
Paskutinį kartą defliacija Lietuvoje buvo užfiksuota 2006 m. rugsėjo mėn. – 0,1 procento.

Nedarbas:

2007 metais Lietuvoje beveik du trečdaliai darbingo amžiaus gyventojų buvo užimti. Tai 
artimas ES vidurkiui rodiklis.  Pagal vyresnio amžiaus  (55–64 metų)  gyventojų užimtumo lygį 
Lietuva gali būti priskirta prie tų šalių, kuriose jis yra aukščiausias. Moterų užimtumas Lietuvoje 
taip pat vienas geriausių ES. Nedarbas Lietuvoje, kaip ir apskritai  ES, iki  2008 metų mažėjo. 
Nedarbo lygis ES šalyse, pašalinus sezono įtaką, 2006 metų gruodžio mėnesį siekė 7,6 proc., o 
2007 metų gruodžio mėnesį – 6,8 proc. Tačiau 2008 metais,  ėmus lėtėti  ekonomikai,  nedarbo 
lygis (užimtumo tyrimo duomenimis) pradėjo kilti ir trečiąjį 2008 metų ketvirtį pasiekė 5,9 proc. 
(žemiausias nedarbo lygis buvo trečiąjį 2007 metų ketvirtį – 3,9 proc.). Ypač padidėjo jaunimo 
nedarbo lygis. Reikšmingai sumažėjo užimtųjų skaičius statybos ir žemės ūkio veiklose, taip pat 
pagyvenusių žmonių (55–64 metų amžiaus).
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Per  2008 metų  devynis  mėnesius  užregistruoti  66  pranešimai  apie  grupės  darbuotojų 
atleidimus,  įspėta apie  atleidimą beveik 3,1 tūkst.  darbuotojų.  Palyginti  su 2007 m.  tuo pačiu 
laikotarpiu, pranešimų skaičius išaugo 43 proc., įspėtų apie atleidimą – du kartus. Per devynių 
mėnesiu laikotarpį parengta 51 prevencinių veiksmų programa, kuriose numatyta 546 įspėtus apie 
atleidimą  asmenis  įtraukti  i  aktyvios  darbo  rinkos  politikos  priemones,  726  –  įdarbinti  į 
įregistruotas  darbo  biržose  laisvas  darbo  vietas.  Per  2,8  tūkst.  asmenų  buvo  suteiktos 
informavimo,  konsultavimo,  individualios  veiklos  planavimo  ir  tarpininkavimo  įdarbinant 
paslaugos. 

Turizmo būklės apžvalga:
Atvykstamasis turizmas: apgyvendinimo sektorius 
Prognozuojama, kad 2008 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose bus apsistoję apie 1,855 

mln.  svečių  -  4,2%  daugiau,  negu  2007  m.  Šiuo  metu  turimais  Statistikos  departamento 
apgyvendinimo įstaigų tyrimo duomenimis, per 2008 m. 9 mėn. apgyvendinimo įstaigose nakvojo 
1,49 mln. svečių, t.y. 4,8% daugiau nei per 2007 m. 9 mėn. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 
užsienio svečių per 2008 m. 9 mėn. apsistojo 756,3 tūkst. Tarp trijų Baltijos šalių – tai mažiausias 
užsienio svečių skaičius (Latvijoje – 775,7 tūkst.;  Estijoje – 1151 tūkst.),  nors pagal  užsienio 
svečių skaičiaus augimą per 2008 m. 9 mėn. Lietuva yra antra: Estijoje užsienio svečių skaičius 
apgyvendinimo  įstaigose  išaugo  4%,  Lietuvoje  –  9,3%,  Latvijoje  –  14,2%.  Pažymėtina,  kad 
užsienio svečių skaičiaus augimas Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2008 m. III ketvirtį buvo 
mažiausias  (2008 m.  I  ketvirtį,  lyginant  su  atitinkamu  2007  m.  laikotarpiu,   užsienio  svečių 
skaičius išaugo 10,2%, II – 9,2%, III – 9%). Didžioji dalis Lietuvos  užsienio svečių (87,5% visų 
svečių) per 2008 m. 9 mėn. apsistojo Lietuvos viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose - 661,8 
tūkst. (žr. 2 pav.) - tai 11,1% daugiau, nei per 2007 m. 9 mėn. 

3 Paveikslas. Lietuvos apgyvendinimo įmonėse apgyvendinta užsieniečių pagal įmonės tipą, 2007-2008 
I-III ketv. (tūkstančiais)

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Pažymėtina,  kad  užsienio  svečių  skaičius  Lietuvos  kempinguose  per  2008  m.  9  mėn., 
lyginant su 2007 m. 9 mėn., išaugo 14,8% ir sudarė 10,6 tūkst., tačiau poilsio įstaigose užsienio 
svečių sumažėjo 30,2%, o moteliuose – 21,7%.  

Didžiausią  dalį  užsienio  svečių  per  2008  m.  9  mėn.  Lietuvos  apgyvendinimo  įstaigose 
sudarė  svečiai  iš  ES  (27  be  Lietuvos)  šalių  –  559,9  tūkst.  (74%  visų  svečių).  Pagal  šalis 
daugiausiai  užsienio  svečių  per  2008  m.  9  mėn.  Lietuvos  apgyvendinimo  įstaigose  buvo  iš 
Lenkijos (17,3%), Vokietijos (15,7%), Rusijos bei Latvijos (po 9,2%) (žr. 2 lentelę), tačiau svečių 
augimo tempai iš šių šalių buvo nevienodi: svečių iš Lenkijos skaičius išaugo 22%, Latvijos – 
28,2%, Rusijos – 17%, o iš Vokietijos tik 0,9%.

Apgyvendinta užsieniečių  Lietuvos apgyvendinimo įmonėse  pagal įmonės 
tipą, 200
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4 Paveikslas. Svečių užsieniečių apgyvendinimo įmonėse pagal šalis, 2008 I-III ketv.

Svečių užsieniečių Lietuvos apgyvendinimo įmonėse pagal šalis, 
2008 I-III ketv.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Lietuvos įsiliejimas į Šengeno erdvę  ir su tuo susijęs vizų pabrangimas iki 65 eurų  - 
pagrindinė  priežastis  dėl  kurios  mažėja  svečių  iš  Baltarusijos  skaičius  (per  2008  m.  9  mėn. 
sumažėjo 18,2%).  

Užsienio svečių geografinis pasiskirstymas Lietuvoje parodo, kad pagrindinė lankymosi 
vieta yra Vilniaus miestas (žr. 3 lentelę.). Pagrindinę šių svečių dalį sudaro turistai, atvykstantys 
verslo tikslais,  kurių poreikius pilnai  tenkina 4*,5* viešbučių apgyvendinimo sektorius, tačiau 
turistinės klasės viešbučių sostinėje vis dar trūksta.  Lietuvos kurortų apgyvendinimo įstaigose per 
2008  m.  9  mėn.   apsistojo:   Druskininkų  –  6,8%  visų  užsienio  svečių,  Palangoje  –  4,7%, 
Neringoje – 3,6%, Birštone – 0,3%. Pažymėtina, kad nors užsienio svečių skaičius per 2008 m. 9 
mėn. Lietuvos sveikatingumo įstaigose išaugo 1,5%, lyginant su 2007 m. tuo pačiu laikotarpiu, 
užsienio svečių skaičius šiose apgyvendinimo įstaigose 2008 m. III ketvirtį sumažėjo 6,6%.

5 Paveikslas . Užsieniečių turistų apgyvendinimo įstaigose pasiskirstymas pagal viešnagės vietą, 2008 I-III ketv.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Mažėjant  užsienio  svečių  skaičiui,  Lietuvos  kurortams  ypač  aktualus  tampa  svečių 
užimtumo klausimas, kurį galima išspręsti ir toliau gerinant pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, 
bei teikiamų paslaugų kokybę ir gerinant rinkodarą.
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Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.

Lietuvoje  vis  dar  nepakanka  pigaus  apgyvendinimo,  tokio  kaip  kempingai,  turistinės 
stovyklos ir pan.,  o Vilniuje – turistinės klasės viešbučių. Kaimo vietovėse viešbučių stygiaus 
problemą dalinai išsprendžia kaimo turizmo paslaugų teikėjai,  kurių 2009 m. sausio 1 d. buvo 
730. Lietuvos bei atskirų regionų teikiamų paslaugų reklama užsienio rinkose. 

Atvykstamasis turizmas: kelionių organizavimo sektorius 
Statistikos  departamento  duomenimis  Lietuvos  kelionių  organizatoriai  2008 m.  III  ketv. 

aptarnavo beveik 49,4 tūkst. užsienio turistų, tai 15,4% mažiau, lyginant su 2007 m. tuo pačiu 
laikotarpiu. Taip pat 6,4% sumažėjo ir Lietuvos atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių už 
parduotus turizmo paslaugų paketus gautos pajamos. Gautų pajamų mažėjimą lemia net 30,5% 
sumažėjusi užsienio turistų Lietuvoje buvimo trukmė.

Lietuvos kelionių organizatorių paslaugomis  per 2008 m. 9 mėn. daugiausiai pasinaudojo 
turistai iš Vokietijos (žr. 4 pav.) – 23,1 tūkst., Rusijos – 11,7 tūkst., Lenkijos – 10,9 tūkst.

6 Paveikslas. Atvykstamasis organizuotas turizmas pagal šalis, 2008 I-III ketv., tūkst.

Atvykstamasis organizuotas turizmas pagal šalis, 2008, I-III ketv., tūkst.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. III ketvirtį Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 
354  tūkst.  užsienio  turistų,  Lietuvos  atvykstamojo  turizmo  kelionių  organizatorių  aptarnautų 
užsienio svečių skaičius sudaro tik maždaug 14% visų užsienio svečių.  

Pagrindinę  dalį  atvykusių  turistų  sudaro  individualūs  turistai,  todėl,  norint  skatinti 
atvykstamąjį turizmą, reiktų įgyvendinti priemones, galinčias padidinti individualių turistų srautą. 

Turizmo pajamos
Pagal Lietuvos banko preliminarias prognozes Lietuva iš atvykstamojo turizmo per 2008 m. 

bus gavusi Lietuvos 0,9 mlrd. eurų pajamų (kelionių kreditas) – 5,8% daugiau nei 2007m., tačiau 
Lietuvos išvykstamojo turizmo pajamos (kelionių debetas) bus 981 mln. litų – 17,8% daugiau nei 
2007 m. Taigi metinis  Lietuvos kelionių balansas už 2008 m.  prognozuojamas neigiamas 326 
mln. litų. Pažymėtina, kad atvykstamojo turizmo pajamos augo 2008 m. I – III ketvirčius, o IV 
ketvirtį  planuojamas  sumažėjimas  beveik  6,9%,  lyginant  su  2007  m.  IV  ketvirčiu.  Panašios 
prognozės siejamos ir 2008 m. IV ketv. išvykstamojo turizmo pajamomis (sumažėjimas beveik 
12%).
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Atvykstamojo turizmo pajamų augimo tempų lėtėjimas bei išvykstamojo turizmo pajamų 
augimo didėjimas rodo, kad turistai Lietuvoje neranda galimybių / nenori pinigus laisvalaikiui 
išleisti  Lietuvoje.  Tai  sąlygoja  turizmo paslaugų kainos,  teikiamų paslaugų  kokybė,  tinkamos 
turizmo infrastruktūros, galinčios sumažinti tokį ryškų turizmo sezoniškumą, stoka. 

Vietinis turizmas: apgyvendinimo sektorius 
Prognozuojama, kad 2008 m. Lietuvos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose bent vienai 

nakvynei bus apsistoję 935 tūkst. lietuvių – 0,5% daugiau nei 2007 m. Preliminariais Statistikos 
departamento duomenimis per 2008 m. 9 mėn. kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose apsistojo 
734,3  tūkst.  Lietuvos  gyventojų – 0,5% daugiau,  palyginus su 2007 m.  9 mėn.  Didžioji dalis 
lietuvių per 2008 m. 9 mėn. buvo apsistoję Lietuvos viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose 
- 432,4 tūkst. (žr. 7 lentelę) – 3,1% daugiau nei per tą patį 2007 m. laikotarpį. Prognozės rodo, kad 
lietuvių skaičius Lietuvos viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose 2008 m. gali siekti 575 
tūkst.  (1,5% daugiau nei 2007 m.).  Pažymėtina,  kad per 2008 m. 9 mėn. lietuvių skaičius,  be 
viešbučių ir svečių namų, augo tik turistinėse bazėse – 4,8%, lyginant su 2007 m. 9 mėn. bei 
sveikatingumo  įstaigose  –  0,3%,  tačiau  moteliuose  sumažėjo  9,4%,  poilsio  įstaigose  –  5,4%, 
kempinguose – 4,7%.

7 Paveikslas. Lietuvių pasiskirstymas Lietuvos apgyvendinimo įmonėse 
2007-2008 m. I-III ketv, pagal įmonės tipą, tūkst.

Lietuvių pasiskirstymas Lietuvos apgyvendinimo įmonėse 2007-2008 m. I-III ketv..  
pagal įmonės tipą, tūkst.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Pagal viešnagės vietą lietuvių turistų pasiskirstymas ženkliai skiriasi nuo užsienio turistų, 
pateiktų 8 lentelėje, lietuvių turistų didžiausias skaičius per 2008 m. 9 mėn. apsistojo Palangoje – 
18,7%  visų  lietuvių  Lietuvos  apgyvendinimo  įstaigose,  Vilniuje  –  15,8%,  Druskininkuose  – 
13,3%, Klaipėdoje – 8,1%, Kaune – 5%, Neringoje – 4,3%.  Tokį pasiskirstymą nulėmė lietuvių 
turistų kelionės tikslas: 43,4% visų lietuvių, apsistojusių Lietuvos viešbučiuose, kelionės tikslas 
buvo – atostogos, o 41,6% - verslas.
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8 Paveikslas. Lietuvių turistų apgyvendinimo įstaigose pasiskirstymas
pagal viešnagės vietą, 2008 I-III ketv
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Atkreiptinas dėmesys, kad nors bendras lietuvių turistų skaičius Lietuvos sveikatingumo 
įstaigose per 2008 m. 9 mėn. padidėjo 0,3%, Druskininkų sveikatingumo įstaigose svečių skaičius 
sumažėjo  1,6% (Lietuvių  sumažėjo  4,7%, užsieniečių  padaugėjo  3,4%),  o  Palangos sumažėjo 
1,9% (lietuvių sumažėjo – 1%, o užsieniečių – 26,8%).  

Mažėjantis  svečių  skaičius  sveikatingumo  įstaigose,  moteliuose,  kempinguose  leidžia 
manyti, kad lietuviai pradeda rinktis kokybiškesnes apgyvendinimo paslaugas.

Vietinis turizmas: kelionės
Statistikos departamento duomenimis per 2008 m. III ketvirtį  po Lietuvą keliavo 827,8 

tūkst. vietinių turistų, kurie keliavo 960,1 tūkst. kartų, t.y. vienam  vietiniam turistui vidutiniškai 
teko 1,2 kelionės.  Pažymėtina, kad keliaudami po savo šalį, lietuviai daugiau mėgsta trumpas 
keliones - vietinių vienadienių lankytojų skaičius 2008 m. III ketv.  buvo beveik 2,1 mln., t. y. 
beveik  2,5  karto  didesnis  nei  turistų.  Pagrindinė  vietinių  turistų  keliavimo  priemonė  – 
automobilis, antroje vietoje – autobusas, trečioje– traukinys. Pažymėtina, kad 48,3% visų vietinių 
turistų kelionės tikslas buvo laisvalaikis, poilsis, atostogos, 17,3% - kelionės tikslas buvo verslas, 
profesiniai interesai ir tokiam pačiam procentui - draugai, giminės, 2,9% - kelionės tikslas buvo 
sveikatinimo tikslai. 

Vietinėms  kelionėms  lietuviai  beveik  nesinaudoja  Lietuvos  kelionių  organizatorių 
paslaugomis. 2008 m. III ketv. organizuotų vietinių kelionių skaičius sumažėjo 82,6%, lyginant su 
2007 m. III ketv.

Energetikos būklės apžvalga:
Bendroji energetikos sektoriaus apžvalga
Po  2000  m.  paspartėjęs  Lietuvos  ekonomikos  augimas  ir  sėkmingai  įgyvendintas 

energetikos  sektoriaus  restruktūrizavimas,  nuosekliai  vykdytas  konkurencinės  rinkos diegimas, 
reikiamos teisinės bazės sukūrimas, teigiami poslinkiai integruojant šalies elektros energijos rinką 
į  Europos  Sąjungos  rinką,  energetikos  objektų  modernizavimas,  branduolinės  saugos  lygio 
išlaikymas  bei  gerinimas  ir  kiti  pasiekimai  teigiamai  paveikė  energetikos  sektoriaus  įmonių 
veiklą,  jų  ekonominius  rodiklius  ir  sektoriaus  indėlį  į  šalyje  sukuriamą  BVP.  Preliminariais 
duomenimis 2000–2008 m. laikotarpiu šalies BVP palyginamosiomis 2000 m. kainomis išaugo 
daugiau kaip 70 proc., o elektros, dujų ir vandens tiekimo sektoriaus sukurta bendroji pridėtinė 
vertė padidėjo apie 70 proc.
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Augant šalies ekonomikai, nuo 2000 m. pradėjo augti galutinės energijos, suvartojamos 
ūkio  šakose,  poreikiai.  Galutinės  energijos  sunaudojimas  Lietuvoje  augo  žymiai  lėčiau  nei 
sukuriamas BVP. Galutinės energijos sunaudojimas 2000–2008 m. laikotarpiu padidėjo apie 30 
proc., t. y., energijos sąnaudos išaugo 2 kartus mažiau, nei išaugo ekonomika. Žymus energijos 
sąnaudų,  tenkančių  sukurto  BVP  vienetui,  sumažėjimas  padidino  Lietuvos  ekonomikos 
konkurencingumą užsienio rinkose.

Energijos  gamybos  efektyvumo  didinimas  šilumos  ūkyje ir  elektros  energetikos  
sektoriuje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu  Nr. 1442 (Žin., 2008, 
Nr. 4-131) patvirtino Nacionalinės energetikos strategijos 2008–2012 metų įgyvendinimo planą. 
Šiame  plane  numatytos  priemonės  susijusios  su  kogeneracijos,  kaip  vieno  iš  efektyviausių 
energijos gamybos būdų, plėtra: pastatyti  20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 
kogeneracinę  elektrinę  Vilniuje,  15  MW  elektrinės  galios  ir  50  MW  šiluminės  galios 
kogeneracinę elektrinę Kaune, 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę 
elektrinę  Klaipėdoje,  taip  pat  kogeneracines  elektrines  Šiauliuose,  Panevėžyje  ir  kituose 
miestuose,  naudojančias  netinkamas  perdirbti  energinę  vertę  turinčias  komunalines  ir  kitas 
atliekas; pastatyti  biokurą naudojančias kogeneracines elektrines: 9 MW elektrinės galios ir 20 
MW šiluminės galios Šiauliuose ir 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW šiluminės galios Utenoje; 
pastatyti  bendros  100  MW  elektrinės  galios  kogeneracines  elektrines  vietovėse,  turinčiose 
išplėtotas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. liepos 9 d. patvirtino nauja redakcija Šilumos 
ūkio plėtros kryptis, kuriose numatė efektyvių kogeneracinių jėgainių statybą ir modernizavimą 
panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Ūkio ministerijai buvo pavesta parengti ir 
patvirtinti Kogeneracijos plėtros planą. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2008 m. spalio 28 d. 
patvirtino  Kogeneracijos  plėtros  planą,  kuriame   pateiktos  didelio  efektyvumo  kogeneracijos 
plėtros  rekomendacijos,  nurodant  ekonomiškai  tikslingas  įrengti  kogeneracinių  elektrinių 
šilumines ir elektrines galias, rekomenduojamą kogeneracijos technologijos tipą, kogeneracijos 
blokų kiekį  ir  rekomenduojamas naudoti  kuro rūšis konkrečiose centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose bei pasiūlytas kogeneracijos plėtros įgyvendinimo grafikas, įvertinant neišvengiamas 
investicijas šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių atnaujinimui.

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos Lietuvoje yra gerai išvystytos – miestų teritorijose 
iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų šildoma virš 63 procentų gyvenamųjų namų ploto. 2008 
m.  buvo modernizuojami šilumos gamybos įrenginiai, tęsiama susidėvėjusių šilumos perdavimo 
tinklų  renovacija,  likviduojamos  grupinės  šilumokaitinės,  katilinės  pritaikomos  deginti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Bendroji įrengta elektros energijos generavimo galia Lietuvos elektrinėse yra apie 5000 
MW. Atominė elektrinė ir šiluminės elektrinės sudaro didžiąją generavimo pajėgumų dalį. 2008 
metais  buvo  pagaminta  13,9  TWh  elektros  energijos  (Ignalinos  AE  –  71 proc.,  šiluminės 
elektrinės  21 proc.,  hidroelektrinės  ir  hidroakumuliacinė  elektrinė  7 proc.  ir  vėjo jėgainės  0,7 
proc.). Pagrindinis elektros energijos gamintojas šalyje yra Ignalinos AE, kuri pagamina apie 70 
proc. visos elektros energijos (2008 m. faktiškai pagamino 9,9 TWh, pardavė 9,14 TWh).

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
Efektyvus energijos vartojimas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos energetikos strateginių 

tikslų.  Energijos  vartojimo  efektyvumo  didinimas  yra  svarbus  energetinio  saugumo didinimo, 
tiekimo diversifikavimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro išteklių importo iš trečiųjų šalių 
mažinimo kontekste. Tai taip pat viena iš pagrindinių sąlygų, mažinant šiltnamio dujų išmetimus 
ir siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų. Šiuo metu Lietuvoje išmetama tik 47% šiltnamio dujų 
kiekio lyginant su 1990 m. (Lietuva įsipareigojusi šiltnamio dujų išmetimus sumažinti 8%).

Didžiausios  energijos  taupymo  galimybės  Lietuvoje  yra  pastatų  sektoriuje  (ekonominis 
taupymo  potencialas  apie  30%),  atnaujinant  esamus  pastatus,  modernizuojant  jų  energetikos 
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sistemas. Pastatuose suvartojama apie 40% šalies galutinės energijos. Todėl dauguma energijos 
vartojimo  efektyvumo  didinimo priemonių  yra  nukreipta  į  gyvenamųjų  ir  viešosios  paskirties 
pastatų  energijos  vartojimo  efektyvumo  didinimo  projektų  finansavimą.  Be  kita  ko,  šios 
priemonės sprendžia ir socialines problemas, susijusias su išlaidomis energijai bei komfortinėmis 
gyvenimo sąlygomis.

Visuomeniniame  sektoriuje  energijos  vartojimo  efektyvumas  buvo  didinamas, 
modernizuojant  pastatus  bei  jų  inžinerinę  įrangą,  atliekant  energetinį  pastatų  sertifikavimą, 
stiprinant pastatų savininkų, valdytojų ir kitų rinkos dalyvių gebėjimus prižiūrėti ir modernizuoti 
pastatus.

Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje numatyta:
− Siekti, kad per 2009 m. būtų įgyvendinti visi šiuo metu patvirtinti daugiabučių namų 

modernizavimo investicijų projektai ir sukurtos papildomos finansinės priemonės, kuriomis bus 
galima pradėti įgyvendinti plataus masto daugiabučių ir kitų pastatų modernizavimą.

− Sukurti  būstų  renovavimo  programą,  kuri  bus  papildoma  lėšomis,  gautomis  iš 
valstybės biudžeto, ES fondų, Ignalinos paramos fondo, JESSICA programos ir kitų šaltinių ir bus 
naudojama pastatų savininkams skatinti ir finansiškai remti, kad būtų įgyvendintos efektyvios, per 
tam tikrą laiką atsiperkančios energijos taupymo priemonės.

− Siekti  Europos  Komisijos  finansinės  paramos,  kad  daugiabučių  namų 
modernizavimas taptų masiškas ir per metus būtų atnaujinama apie 2 000 daugiabučių pastatų, 
tarp jų – 100 mokyklų ir 100 ikimokyklinių įstaigų.

− Nustatyti  kuo  paprastesnes  namų  renovavimo  projektų  parengimo  ir  derinimo 
procedūras, veiksmingus finansinės paramos bei kreditavimo mechanizmus.

− Parengti teisės aktų normas, nustatančias reikalavimus, keliamus pasyviai energiją 
vartojantiems pastatams ir artimiausiu laikotarpiu, pasitelkus užsienio ekspertus, siekti įgyvendinti 
tokius  demonstracinius  projektus.  Siekti,  kad  ateityje  valstybės  ar  savivaldybės  lėšomis 
finansuojami  naujos  statybos  pastatai  atitiktų  pasyvų  energijos  vartojimą  atitinkančius  pastatų 
reikalavimus, o ateityje tokius ar nedidelio energijos vartojimo reikalavimus atitiktų ir valstybės 
ar savivaldybės lėšomis modernizuojami pastatai.

Vyriausybės parengtame Ekonomikos skatinimo veiksmų plano projekte numatoma, kad 
Vyriausybė  įgyvendins  priemones  viešiesiems  pastatams  apšiltinti  ir  daugiabučiams  namams 
modernizuoti. Siekiant, kad lėšos statybos sektorių pasiektų per 2009–2010 m. numatoma:

– įsigaliojus atitinkamiems Europos Komisijos sprendimams, padaryti  visus sprendimus 
dėl 4% Europos regiono plėtros fondo lėšų perskirstymo daugiabučiams pastatams renovuoti – tai 
sudarys 144,8 mln. eurų;

– Vyriausybės  dalies  daugiabučių  namų  modernizavimo  bendrajam  finansavimui 
panaudoti 86,9  mln. eurų Europos investicijų banko paskolos;

– nustatyti tinkamiausią daugiabučių namų modernizavimo finansavimo mechanizmą. 
– siekiant  užtikrinti  viešųjų  pirkimų  skaidrumą  ir  masto  ekonomiją,  planuojama 

centralizuoti ir  griežtai  kontroliuoti viešųjų pirkimu vykdymą, kad butu efektyviai  naudojamos 
lėšos daugiabučių renovavimo programai;

– siekti, kad būtų supaprastinta statybos leidimų išdavimo tvarka pastatų modernizavimo 
atvejais ir nustatyta galimybė naudoti tipinius statinių projektus.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra
Atsinaujinančiųjų  energijos  išteklių  naudojimo  skatinimas  yra  vienas  iš  pagrindinių 

Lietuvos  energetikos  politikos  tikslų,  nustatytų  Lietuvos  Respublikos  energetikos  įstatyme  ir 
energetikos sektorių įstatymuose, Nacionalinėje energetikos strategijoje, Nacionalinėje energijos 
vartojimo efektyvumo  didinimo programoje,  Biokuro  gamybos  ir  naudojimo skatinimo 2004–
2010 metais programoje.

2007 metų sausio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino atnaujintą Nacionalinę 
energetikos  strategiją,  kurioje  nustatytos  ir  atsinaujinančiųjų  energijos  išteklių  plėtros 
perspektyvos iki 2025 metų:
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– atsinaujinančiųjų energijos išteklių  dalį  šalies pirminės  energijos bendrajame balanse 
2025 metais padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc. (2007 metais tai sudarė 8,7%);

– atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis elektros energijos gamybos bendrajame balanse 
2025 metais turi padidėti iki 10 proc.;

– biodegalų dalį šalies degalų, skirtų transportui, rinkoje 2020 metais būtina padidinti iki 
15 proc., o 2025 metais – iki 20 proc.

Konkrečios  priemonės  Nacionalinei  energetikos  strategijai  įgyvendinti  pateiktos 
Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 m. plane, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131).

Atsinaujinančiųjų  energijos  išteklių  naudojimo  trumpalaikiai  tikslai  nustatyti 
Nacionalinėje  energijos  vartojimo  efektyvumo  didinimo  programoje.  Ši  programa  šalyje 
įgyvendinama  nuo 1992 metų  ir  jos  tikslas  –  didinti  energijos  išteklių  ir  energijos  vartojimo 
efektyvumą,  atsinaujinančiųjų  energijos  išteklių  naudojimą  visose  šalies  ūkio  srityse.  Šioje 
programoje dėmesys skiriamas organizacinėms, teisinėms, ekonominėms, technologijų vystymo ir 
įdiegimo, tarptautinio bendradarbiavimo, taikomųjų mokslinių tyrimų, švietimo ir informavimo 
veiklos  priemonėms.  Nacionalinės  energijos  vartojimo  efektyvumo  didinimo  programos 
uždavinys vietinių, atsinaujinančiųjų ir atliekinių energijos išteklių sektoriui – siekti, kad:

– 2010 metais atsinaujinantieji energijos ištekliai sudarytų iki 12 proc. pirminės energijos 
bendrajame balanse;

– elektros energijos gamyba iš šių išteklių sudarytų 7 proc. visos suvartojamos elektros 
energijos,– tai atitinka įsipareigojimus Europos Sąjungai;

–  įgyvendinus  šią  programą,  planuojama,  kad  iki  2010  m.  gruodžio  31  d.  biodegalai 
sudarys  ne  mažiau  kaip  5,75  proc.  viso  šalies  rinkoje  esančio  benzino  ir  dyzelino,  skirto 
transportui.  Šis  biodegalų  sunaudojimo  rodiklis  nustatytas  Lietuvos  Respublikos  biokuro, 
biodegalų ir bioalyvų įstatyme.

Atsižvelgiant į šalies strateginiuose dokumentuose užsibrėžtus tikslus, imamasi teisinių, 
ekonominių, organizacinių priemonių, siekiant paskatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius elektros ir šilumos gamybai, taip pat transporte.

Bendras energetinėms reikmėms sunaudojamas  atsinaujinančių  energijos  išteklių  kiekis 
visą laiką didėjo ir 2008 metais jų sunaudota 2,5 karto daugiau nei 1990 metais. 1999–2007 m. 
atsinaujinančių  energijos  išteklių  naudojimas  išaugo  apie  26% ir  2007 m.  pirminės  energijos 
balanse šie ištekliai sudarė apie 8,7%. 87% šalyje sunaudojamų atsinaujinančių sudaro mediena ir 
medienos  atliekos,  0,5% – žemės  ūkio atliekos,  0,3% – biodujos,  6,4% – biodegalai,  4,5% – 
hidroenergija, 1,1% – vėjo energija, 0,2% – geoterminė energija.

2007 metais, ženkliai padidėjus vėjo elektrinių ir biokurą naudojančių elektrinių gamybos 
apimčiai,  „žaliosios“ elektros dalis bendrosiose šalies elektros energijos sąnaudose padidėjo iki 
4,7  proc.  Preliminariais  duomenimis  2008 m.  elektros  energijos iš  atsinaujinančiųjų  energijos 
išteklių buvo pagaminta apie 0,63 TWh, o tai sudaro 4,5 proc. šalies bendrųjų elektros energijos 
sąnaudų balanse. Didžioji dalis buvo pagaminta, naudojant vandens ir vėjo energiją (atitinkamai 
0,48 TWh ir 0,13 TWh).

Atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą elektros energijai gaminti paskatino 
Valstybinės  kainų ir  energetikos  kontrolės  komisijos  nutarimuose  nustatytos  ženkliai  didesnės 
„žaliosios“ elektros supirkimo kainos: nuo 2009 metų sausio 1 dienos vėjo jėgainėse ir biokurą 
naudojančiose  elektrinėse  pagaminta  elektros  energija  yra  superkama  mokant  30  ct/kWh,  iš 
hidroelektrinių – 26 ct/kWh. 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad šilumos ir elektros energijos 
bendroji gamyba bei iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, deginant atliekas, taip pat iš 
geoterminės  energijos  pagamintos  šilumos  supirkimas  yra  viešuosius  interesus  atitinkančios 
paslaugos.

Šilumos  tiekimo  įmonės,  supirkdamos  šilumą  iš  nepriklausomų  šilumos  gamintojų, 
siūlančių tokią pačią šilumos kainą, privalo supirkti šilumą pagal nustatytą eilę:

• pirmiausia superkama šiluma iš elektros ir šilumos bendrosios gamybos įrenginių, 
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naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius,
• antra – šiluma, pagaminta iš atsinaujinančiųjų (įskaitant ir geoterminės energijos) 

išteklių.
Šilumos tiekimo įmonės kasmet didino atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ypač medienos 

atliekų,  naudojimą  šilumos  gamybai.  2008  m.  šilumai  gaminti  sunaudoto  kuro  struktūroje 
biokuras  jau  sudarė  apie  17  proc.,  o  šilumos  tiekimo  įmonėms,  kurios  parduoda  vartotojams 
daugiau kaip 10 GWh šilumos energijos per metus, priklausančių katilinių, naudojančių medienos 
atliekas, bendroji galia pasiekė 353 MW.

Sėkmingai  įgyvendinamas  Biokuro,  biodegalų ir  bioalyvų įstatyme numatytas  tikslas – 
pasiekti, kad iki 2010 m. gruodžio 31 d. biologinės kilmės medžiagos benzine ir dyzeline sudarytų 
ne mažiau kaip 5,75% energetinės vertės. Nuo 2007 m. sausio 1 d. 95 markės šalyje parduodamas 
benzinas  ir  dyzelinas  savo  sudėtyje  privalo  turėti  5% tūrio  atsinaujinančių  biologinės  kilmės 
medžiagų (bioetanolio, riebalų rūgščių metilo esterio). Ši užduotis 2008 m. yra įvykdyta.

Sveikatos apsaugos sektoriaus apžvalga

2008 m. sveikatos apsaugos sektoriuje buvo siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą  ir  kokybę,  reformuojant  sveikatos  priežiūros  sistemą,  įgyvendinant  prevencines 
programas,  keliant  medicinos  darbuotojų  darbo  užmokestį,  plėtojant  paslaugas  privačiose 
sveikatos  priežiūros  įstaigose,  modernizuojant  sveikatos  priežiūros  įstaigas.  Siekiant  pagerinti 
asmens sveikatos  priežiūros  įstaigų  (toliau  – ASPĮ) teikiamų paslaugų prieinamumą,  2008 m. 
pacientams suteikta daugiau galimybių rinktis ne tik valstybines, bet ir privačias gydymo įstaigas. 
Teritorinės  ligonių  kasos  2008  m.  sudarė  daugiau  kaip  450  sutarčių  su  privačiomis  asmens 
sveikatos  priežiūros  įstaigomis  dėl  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimo  vienodomis 
sąlygomis su valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiomis ir biudžetinėmis 
įstaigomis. 

Įgyvendinant  Lietuvos  nacionalinę  visuomenės  sveikatos  priežiūros  2006-2013  metų 
strategiją (Žin., 2001, Nr. 66-2418; 2006, Nr. 70-2574) bei siekiant gerinti visuomenės sveikatos 
priežiūros  prieinamumą,  efektyvumą,  užtikrinti  racionalų  lėšų  panaudojimą,  kokybiškų 
visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės funkcijų vykdymą, 2008 m. ypatingai buvo stiprinama 
savivaldybių  vykdoma  visuomenės  sveikatos  priežiūra,  įsisteigus  28  savivaldybių  visuomenės 
sveikatos biurams, efektyviau  koordinuojama ir vykdoma vaikų bei jaunimo sveikatos priežiūra. 
Diegiant  naujas  sveikatos  priežiūros  technologijas  ir  naujus  tyrimo  metodus,  buvo  plečiamas 
teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų asortimentas ir gerinama kokybė.

Siekiant  pagerinti  reabilitacijos  paslaugų  prieinamumą,  patvirtinta  nauja  medicininės 
reabilitacijos  paslaugų  teikimo  tvarka,  praplečiant  ambulatorinės  reabilitacijos  galimybes 
stacionarinės reabilitacijos sąskaita ir nustatant optimalų reabilitacijos laiką – padidėjo bendras 
pacientų,  gaunančių  reabilitaciją,  skaičius  ir  subalansuotas  biudžetas.  Gerinama  ir  plečiama 
slaugos  ir  palaikomojo  gydymo  lovų  infrastruktūra,  2008  metais nustatyta,  kad  slaugos  ir 
palaikomojo gydymo lovų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius, esant poreikiui,  gali siekti 2,0. 
Tęsiamas slaugos ir globos paslaugų integravimas į bendrojo profilio ligonines, todėl bendras lovų 
skaičius gali išaugti iki 6 480. 

Siekiant, kad pacientai sulauktų kuo daugiau šeimos gydytojų dėmesio, geresnės pirminės 
ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybės  bei  prieinamumo,  šioje  tvarkoje 
numatyta įstaigas vertinti ir joms mokėti už gerus darbo rezultatus pagal šiuos rodiklius: vaikų ir 
suaugusiųjų priežiūros intensyvumą (vertinama, ar prisirašiusieji pacientai apsilanko pas šeimos 
gydytoją  bent  kartą  per  metus  pasitikrinti  sveikatos)  ir  prevencinių  programų  vykdymą 
(atsižvelgiama į Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių ir Priešinės liaukos 
vėžio ankstyvosios diagnostikos programų rezultatus). 

2008  m.  vykdant  ambulatorinių  specializuotų  paslaugų  plėtrą,  mažinant  stacionarinių 
paslaugų  apimtis,  tobulinant  ambulatorinių  paslaugų  apmokėjimą,  toliau  diferencijuojant 
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konsultacijų  kainas  bei  siekiant  pagerinti  teikiamų paslaugų kokybę  buvo praplėstas  gydytojų 
specialistų konsultacijų su manipuliacijomis sąrašas.

Pradėjus  Lietuvoje  vykdyti  prevencines  vėžio  profilaktikos  programas,  dažniau 
diagnozuojamas I stadijos ir rečiau II–IV stadijų vėžys. 2008 m. toliau buvo vykdoma prevencinių 
programų  plėtra  –  parengtas  Storosios  žarnos  vėžio  ankstyvosios  diagnostikos  finansavimo 
programos  projektas,  didinamas  gimdos  kaklelio,  prostatos  piktybinių  navikų,  krūties  vėžio 
profilaktinių  programų,  kuriose  ypač  daug  dėmesio  skiriama  piktybinių  navikų  ankstyvajai 
diagnostikai ir prevencijai, finansavimas. 

2008 metų pabaigoje ypatingos skubos tvarka parengtas Sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 
8, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo įvedamas atskiras sveikatos 
draudimo  įmokų  mokėjimas,  atskiriant  šias  įmokas  nuo  anksčiau  mokėto  gyventojų  pajamų 
mokesčio. Projektas priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-98.

Švietimo sektorius apžvalga 

Pasak Pasaulio Banko ekspertų, kurie lankėsi 2008 m. Lietuvoje, rekomendacijų ir išvadų, 
atsižvelgiant į išsivystymo lygį ir šalies gamtines sąlygas, Lietuva turi stiprius pamatus žiniomis 
grindžiamai ekonomikai kurti. Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuva pirmauja ES pagal gamtos 
mokslų ir inžinerinių specialybių (angl. S & E) absolventų skaičių, pagal aukštąjį išsilavinimą 
turinčių gyventojų skaičių ir jaunimo išsilavinimo lygiu. Tačiau Lietuva atsilieka mokymosi visą 
gyvenimą srityje, be to reikėtų spręsti švietimo kokybės klausimą. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad 
Lietuva užima gana gerą padėtį tarptautiniame kontekste pagal švietimo kokybės rodiklius, nors 
tuose  tyrimuose  buvo  vertinami  tik  bendrojo  lavinimo  mokyklų  moksleivių  matematiniai  ir 
gamtos mokslų gabumai.  2007 m. tyrimo „Tarptautinės matematikos ir gamtos mokslų studijų 
tendencijos“  (angl.  TIMSS)  duomenimis,  Lietuvos  ketvirtų  ir  aštuntų  klasių  moksleivių 
matematinio  testo  įvertinimai  viršijo  tarptautinį  vidurkį.  Tačiau  pagal  2006  m.  Tarptautinio 
mokyklų vertinimo programą (angl. PISA) atlikti matematikos ir gamtos mokslų žinių įvertinimai 
(15 metų amžiaus moksleivių) parodė, kad Lietuvos rodikliai yra šiek tiek žemiau 25 ES valstybių 
narių vidurkio ir gerokai atsilieka nuo pirmaujančių ES šalių.

Lietuvos  darbo  rinkos  poreikį  atitinkančių  specialistų  rengimui  Profesinio  mokymo 
įstaigose  ir  aukštosiose  mokyklose  vis  dar  trūksta  šalies  ūkyje  naudojamų  technologijų  lygį 
atitinkančios  mokymo  įrangos.  Profesinio  mokymo  įstaigoms  tai  neleidžia  užtikrinti  aukštos 
mokymo  proceso  kokybės  ir  gerų  rezultatų  bei  lemia  kvalifikuotų  darbininkų  stygių. 
Nepakankamai kokybišką mokymo bazių būklę lemia investicijų trūkumas. Dalis mokymo įstaigų 
praktinio mokymo įrangą atnaujino dalyvaudamos ES bendrosiose švietimo ir stojimo paramos 
programose, 2004-2006 m. periodo ES struktūrinės paramos bendrojo programavimo dokumento 
(toliau – BPD) priemonėse, bet investicijų poreikis šiame sektoriuje vis dar yra didžiulis. Išaugęs 
neformaliojo švietimo poreikis susiduria su nepakankamai išplėtotomis šios srities paslaugomis. 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra padėtų gerinti  asmenų gyvenimo kokybę ir 
integraciją į šiuolaikinę visuomenę. Todėl be kitų uždavinių labai svarbu tęsti švietimo institucijų 
atnaujinimo   ir  modernizavimo  procesą,  aprūpinti  minėtas  institucijas  moderniomis  mokymo 
priemonėmis ir užtikrinti šiuolaikinę mokymosi bazę. 

Minėtoms problemoms spręsti 2008 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu buvo patvirtinta Profesinio mokymo 
regionuose  infrastruktūros  suaugusiems  asmenims  ir  jaunimui  plėtojimo  koncepcija,  2008  m. 
gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Sektorinių 
praktinio mokymo centrų plėtros programa. Kuriant tęstinę ir visiems prieinamą švietimo sistemą, 
toliau tobulinamos mokymosi sąlygos įvairių poreikių ir įvairaus amžiaus mokiniams, sutelktas 
dėmesys  profesinio  mokymo  infrastruktūrai  suaugusiems  asmenims  ir  jaunimui  regionuose 
plėtoti.  Profesiniame  mokyme  siekiant  racionaliau  naudoti  išteklius  ir  didinti  mokymo  įstaigų 
ekonominį  gyvybingumą,  planuojama tęsti  profesinių mokyklų tinklo optimizavimą.  Numatyta 
įkurti sektorinius praktinio mokymo centrus – tai dabar veikiančioje profesinio mokymo įstaigoje 
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įkurtos,  vieno  ar  kelių  Lietuvos  ūkio  sektorių  modernia  įranga  aprūpintos  praktinio  mokymo 
bazės.

Viena  iš  pagrindinių  aukštojo  mokslo  studijų  kokybės  gerinimo  sąlygų  –  tinkamos 
infrastruktūros sukūrimas. BPD 2004-2006 m. periode buvo atnaujinta tam tikra studijų sistemos 
infrastruktūros dalis, tačiau to nepakanka. Ne visose aukštosiose mokyklos aukštos kvalifikacijos 
specialistų  rengimui  yra  atnaujinta  studijų  infrastruktūra,  vis  dar  trūksta  modernių  mokymo 
technologijų.

Europos  universitetų  asociacijos  ekspertai  atkreipė  dėmesį  į  aukštųjų  mokyklų  tinklo 
Lietuvoje netolygumą. Pastaraisiais metais valstybinių aukštųjų mokyklų skaičius mažėjo joms 
jungiantis, tačiau akivaizdu, kad aukštojo mokslo sistema vis dar patiria nuostolių dėl aukštųjų 
mokyklų išskaidymo. Ypač tai pasakytina apie nedideles specializuotas kolegijas, kurios neturi 
studijų procesui būtinos techninės bazės. 

Plėtojant  aukštojo  mokslo  sistemos  pertvarką  šalyje  tęsiamas  universitetų  įrangos 
atnaujinimas,  atnaujinamos  ir  rekonstruojamos  mokslo  ir  studijų  institucijos.  Ypač  siekiama 
pagerinti  kolegijų  infrastruktūrą,  skirtą  studijoms,  nes  tai,  kaip  tikimasi,  turėtų  sumažinti 
kokybiškų  aukštojo  mokslo  paslaugų  netolygų  teritorinį  pasiskirstymą  šalyje  ir  padidinti 
motyvuotų  stojančiųjų  į  kolegiją  skaičių.  Gerinant  universitetų  ir  kitų  aukštųjų  mokyklų 
infrastruktūrą, atnaujinant bazinę įrangą skirta mokslui ir studijoms siekiama, kad studijų sistema 
atitiktų ekonominės plėtros poreikius, taip pat pasaulio ir ES šalių standartus. 

Šalies švietimo įstaigų išdėstymas yra pakankamai geras, taip pat steigiami nauji pažangūs 
švietimo  sistemos  vienetai  –  universalūs  daugiafunkciniai  centrai.  Šiuo  metu  gerėja  švietimo 
įstaigų  aprūpinimas  informacinių  ir  komunikacinių  technologijų  įranga,  ji  daugiau  naudojama 
ugdymo procese. Bendrojo ugdymo įstaigos dar nepakankamai aprūpintos specifinėmis mokymo 
priemonėmis:  gamtos  ir  technologijų mokslų bei meninio ugdymo įranga,  specialiųjų poreikių 
mokiniams reikalinga įranga, bibliotekų įranga ir pan. Ne visose mokyklose įrengtos modernios 
darbo vietos mokytojams, psichologams, dar neužtikrinamas mokymosi paslaugų prieinamumas 
kaimo vietovėse. Tobulinant egzaminų sistemą susiduriama su įrangos problemomis. Probleminės 
ir  investicijų  reikalaujančios  bendrojo  ugdymo  infrastruktūros  sritys  yra  ikimokyklinio  ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos ir jų bibliotekos, specialiosios ir 
jaunimo  mokyklos,  egzaminų  infrastruktūra,  universalūs  daugiafunkciniai  centrai.  Todėl 
pagrindinės  investicijos  skiriamos  įstaigų  patalpoms  modernizuoti,  aprūpinti  mokymo 
priemonėmis, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai, kitai įrangai, baldams. Lietuvos 
Respublikos švietimo ir  mokslo ir socialinės apsaugos ir  darbo ministrų  2008 m. spalio 15 d. 
patvirtinta  Mokymosi  visą  gyvenimą  užtikrinimo  strategija  prisidės  prie  suaugusiųjų  švietimo 
institucijų modernizavimo, universalių daugiafunkcinių centrų plėtojimo.  

Socialinės apsaugos sektoriaus apžvalga: 
Profesinio  mokymo  ir  valstybės  užimtumo  rėmimo  politiką  įgyvendinančių  įstaigų 

infrastruktūra
Vidutinis  metinis  ieškančių  darbo  asmenų  procentas  nuo  darbingo  amžiaus  gyventojų 

2008 metais buvo 4,8 proc., tai yra 0,2 proc. punkto daugiau negu vidutinis metinis 2007 metų 
nedarbo rodiklis. Tačiau 2008 metų paskutiniai mėnesiai pasižymėjo ryškiais ir staigiais nedarbo 
augimo pokyčiais.  Per metus nedarbas išaugo 1,4 proc. punkto, tačiau išliko dideli  teritoriniai 
nedarbo  skirtumai.  Didžiausia  darbingo  amžiaus  gyventojų  dalis  darbo  biržos  klientais  buvo 
Akmenės  r.  (10,9  proc.)  Druskininkų  (10,8  proc.)  ir  Ignalinos  r.  (8,9  proc.)  savivaldybėse. 
Mažiausiai ieškančių darbo asmenų buvo Elektrėnų (2,1 proc.), Neringos (2,2 proc.) ir Trakų r. 
(2,7 proc.) savivaldybių darbingo amžiaus gyventojų. 

2008 metais į šalies teritorines darbo biržas ieškodami darbo kreipėsi beveik 241 tūkst. 
asmenų.  Tai  29  proc.  daugiau  negu  2007  metais.  Jei  per  pirmus  devynis  mėnesius  buvo 
įregistruojama po 18,6 tūkst. ieškančių darbo asmenų, tai gruodžio mėnesį užfiksuotas didžiausias 
įregistruotų  asmenų  skaičius  -  28,2 tūkst.  Darbo biržai  didelį  dėmesį  skiriant  tarpininkavimui 
įdarbinant  ir  operatyviam darbo vietų užpildymui  per 2008 metus  darbą susirado 122,6 tūkst. 
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ieškančių darbo asmenų, tai yra 9,5 proc. daugiau negu pernai (2007 metais – 111,9 tūkst.). Apie 
89 proc.  įdarbintųjų gavo nuolatinį  darbą.  Daugiau kaip kas antras  (52,6 proc.)  įdarbintasis  – 
darbo rinkoje papildomai remiamas bedarbis,  kas penktas – vyresnis kaip 50 m.,  kas šeštas – 
septintas – jaunas asmuo iki 25 m. amžiaus. Moterų įdarbinama daugiau negu vyrų (55,7 proc. 
įdarbintųjų).  Ilgalaikiai  bedarbiai  sudaro  apie  5  proc.  tarp  visų  įdarbintųjų.  Beveik  16  tūkst. 
bedarbių 2008 m. pradėjo veiklą įsigiję lengvatinius verslo liudijimus.

2008  metų  pradžioje  Lietuvoje  profesinio  mokymo  paslaugas  teikė  75  profesinės 
mokyklos ir 10 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos įsteigtų darbo rinkos mokymo centrų. 
Taip  pat  veikė  kelios  dešimtys  suaugusiųjų  neformalaus  mokymo  centrų  ir  keliolika  privačių 
profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų. 

Vienoje  profesinėje  mokykloje  pagal  pirminio  profesinio  mokymo  programas  mokėsi 
vidutiniškai po 580 mokinių (65 proc. profesinių mokyklų  turėjo mažesnį nei vidutinis mokinių 
skaičių, o 9 mokyklose mokinių skaičius nesiekė 200). 

Pirminiam profesiniam mokymui trunkant 3 metus,  visose profesinėse mokyklose 2008 
metų pradžioje mokėsi beveik 43,5 tūkstančio asmenų. Tuo tarpu mokymuisi pagal darbo rinkos 
mokymo  programas  trunkant  ne  ilgiau  vienerių  metų,  2007  metais  darbo  rinkos  mokymo 
centruose buvo apmokyti 33,2 tūkstančiai asmenų. 

Lietuvoje mažėjant jaunimo, kuriam gali būti aktualus tik pirminis profesinis mokymas, 
skaičiui ir augant suaugusių asmenų tęstinio profesinio mokymo paklausai, pirmiausia atkreiptinas 
dėmesys į pastarojo mokymo paslaugų plėtrą, suaugusiems patrauklių profesinio mokymo formų 
diegimą. 

Šiuo  metu  ypatingai  svarbu  optimizuoti  profesinio  mokymo  įstaigų  tinklą,  jungiant 
mokyklas,  intensyvinant  jų  bendradarbiavimą  su  darbo  rinkos  mokymo  centrais,  kokybiškai 
atnaujinant profesinio mokymo įstaigų mokymo bazes. Planuojant investicijas į kuriamą vieningą 
profesinio mokymo infrastruktūrą, turėtų būti įgyvendinamos keturios pagrindinės sąlygos:

-  profesinio  mokymo  sistema  turi  suteikti  asmeniui  kokybišką  profesinę  kvalifikaciją, 
patiriant kiek galima mažiau išlaidų (gamybos efektyvumas);

-  profesinio mokymo sistemos ištekliai turės būti paskirstyti taip, kad daugiausia jų tektų 
rinkoje didžiausią paklausą turinčioms paslaugoms teikti (išteklių paskirstymo efektyvumas);

- profesinio mokymo sistema turi pasiūlyti  tokias paslaugas, už kurias vartotojai norėtų 
mokėti nustatytą kainą (vartojimo efektyvumas);

-  profesinio  mokymo  sistemos  efektyvumo  didinimas  neturėtų  sumažinti  kokybiškų 
profesinio mokymo paslaugų prieinamumo.

Socialines paslaugas teikiančių nestacionarių įstaigų infrastruktūra
Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas – padidinti  negalinčių savimi pasirūpinti  žmonių 

gebėjimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę.  2008 m. Lietuvoje veikė 
apie  700  įvairaus  pavaldumo  (apskričių,  savivaldybių,  nevyriausybinių  organizacijų  ir  kt.) 
socialinių paslaugų įstaigų, iš jų apie 44 proc. - stacionarios globos įstaigų. 2008 m. Lietuvoje 
buvo toliau plėtojama įvairaus tipo bei pavaldumo atskiroms socialinėms žmonių grupėms skirtų 
nestacionarias socialines paslaugas teikiančių institucijų sistema, socialines paslaugas priartinant 
prie paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos.  

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius stacionariose socialinių paslaugų įstaigose palaipsniui 
mažėja.  Vis  daugiau  asmenų  socialines  paslaugas  gauna  savo  namuose,  dienos  ar  laikino 
gyvenimo  įstaigose.  Jeigu  2002  m.  stacionarių  socialinių  paslaugų  įstaigų  teikiamomis 
paslaugomis naudojosi didžioji dauguma socialinių paslaugų gavėjų (57 proc.), tai 2007-2008 m., 
išplėtus nestacionarių socialinių paslaugų tinklą, stacionariose įstaigose paslaugas gauna tik apie 
16 proc. socialinių paslaugų gavėjų. 

Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  preliminariais 
duomenimis,  2008 m. pabaigoje Lietuvoje socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir 
savo namuose gavo daugiau nei 110 tūkst. asmenų. 
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Per  pastaruosius  metus  beveik  3  kartus  išaugo  socialines  paslaugas  savo  namuose 
gaunančių asmenų skaičius. 2008 m. pagalbą ir socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą asmens 
namuose gavo 33,7 tūkst. asmenų, kai 2006 m. tokias paslaugas gavo 12,2 tūkst. asmenų.  

2008 m.  dienos  centrus  lankė  60 tūkst.  asmenų,  tai  yra  7  proc.  daugiau  nei  2004 m., 
laikino gyvenimo namuose socialines paslaugas gavo apie 8,5 tūkst. asmenų (1,6 karto daugiau). 
2008 m. veikė 9 savarankiško gyvenimo namai, kuriuose gyveno 212 senyvo amžiaus asmenų ir 
asmenų su negalia.

Nors nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra Lietuvoje yra intensyviai vystoma, 
tačiau ji nėra pakankama. Dėl demografinių tendencijų (socialinės rizikos šeimų ir jose augančių 
vaikų, neįgaliųjų skaičiaus didėjimo, visuomenės senėjimo) socialinių paslaugų poreikis ateityje 
turėtų dar labiau išaugti.

Paslaugų neįgaliesiems (įskaitant profesinę reabilitaciją) infrastruktūra
Profesinės  reabilitacijos  poreikio  augimo  tendencijos  pastebimos  nuo pat  2005 m.  kai 

pradėtos teikti šio tipo paslaugos.  2005 metais profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 12 
asmenų, o profesinės reabilitacijos paslaugas teikė viena įstaiga – VšĮ Valakupių reabilitacijos 
centras  Vilniuje. 2008  m.  profesinės  reabilitacijos  paslaugas  teikė  9  profesinės  reabilitacijos 
paslaugas teikiančios įstaigos: 

1. VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ Vilniuje
2. VšĮ „Palangos reabilitacinė ligoninė“ Palangoje 
3. VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkuose
4. VšĮ Lietuvos reabilitacinio rengimo centras Radviliškyje
5. VšĮ „Vilties žiedas“ Kaune
6. VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo tarnyba“ Vilniuje
7. VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo tarnyba“ Šiauliuose
8. VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ Trakuose
9.  2008  m.  įsikūręs  VšĮ  „Vilniaus  psichosocialinis  reabilitacijos  centras“,  kuriame 

teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos psichikos negalią turintiems asmenims. 
Šios įstaigos neįgaliesiems siūlė įsigyti profesiją pagal 139 mokymo programas. 
2008 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 173 asmenys, iš jų 63 asmenys arba 36 

proc. įsidarbino. Vystantis profesinės reabilitacijos infrastruktūrai, augo ir asmenų, dalyvaujančių 
profesinės reabilitacijoje skaičius. Pirmaisiais, t.y.  2005 m. profesinės reabilitacijos programoje 
dalyvavo 12 asmenų, 2006 m. šią programą baigė 206 asmenys, iš jų 33,3 proc. įsidarbino, 2007 
m. – 335 asmenys, iš jų 44 proc. įsidarbino. 

Siekiant gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, 2007 m. birželio 6 d. Socialinės 
apsaugos  ir  darbo  ministro  įsakymu  Nr.  A1-157  patvirtinta  Profesinės  reabilitacijos  paslaugų 
plėtros 2007-2012 metų strategija, kurioje numatyti ilgalaikiai profesinės reabilitacijos sistemos 
vystymo  tikslai:  tobulinti  profesinės  reabilitacijos  sistemos  teisinę  bazę,  didinti  profesinės 
reabilitacijos  paslaugų  prieinamumą  bei  įvairovę,  gerinti  profesinės  reabilitacijos  paslaugų 
kokybę.  Atsižvelgiant  į  strategijoje  numatytus  tikslus  bei  uždavinius,  bendradarbiaujant  su 
Lietuvos  darbo  birža,  Neįgalumo  ir  darbingumo  nustatymo  tarnyba  bei  Neįgaliųjų  reikalų 
departamentu, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A1-317 
patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos įgyvendinimo 
2007-2008 metų priemonių planas. 

Vadovaujantis šiuo minėtu priemonių planu 2008 metais parengti Lietuvos Respublikos 
socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  2004  m.  gruodžio  31  d.  įsakymo  Nr.  A1-302  „Dėl 
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimai, kuriuose nustatytas vienos 
dienos  dalyvavimo  profesinės  reabilitacijos  programoje  įkainis,  padidintos  apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos. Siekiant vykdyti profesinės reabilitacijos įgyvendinimo bei asmenų baigusių 
profesinės  reabilitacijos  įsidarbinimo  rezultatų  stebėseną,  nustatytas  didesnis  ataskaitų  apie 
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profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą, įsidarbinimo rezultatus teikimo teritorinei 
darbo biržai intensyvumas.

Tikimasi,  kad,  sudarius  didesnes  galimybes  neįgaliesiems  dalyvauti  profesinės 
reabilitacijos  programose,  padidės  jų  galimybės  integruotis  į  darbo  rinką,  galimybės  gyventi 
savarankiškai ir mažiau lėšų bus išleidžiama socialinei paramai.

Profesinės  reabilitacijos  paslaugoms  poreikius  nustato  Neįgalumo  ir  darbingumo 
nustatymo  tarnyba.  Per  2008  m.  profesinės  reabilitacijos  poreikis  nustatytas  332  asmenims. 
Daugiausia jų įsiregistravo Kauno darbo biržoje – 117 asmenys, Vilniaus – 76, Klaipėdos – 21, 
Šiaulių – 17. Panevėžio – 10 asmenų.

Plėtojant  ir  kompleksiškai  gerinant  Neįgalumo  ir  darbingumo  nustatymo  tarnybos 
infrastruktūrą siekiama užtikrinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo paslaugų prieinamumą ir 
aukštą šių paslaugų kokybę visos Lietuvos teritorijoje.

Siekiant  neįgaliesiems  sudaryti  sąlygas  dalyvauti  darbo  rinkoje  ir  visuomeniniame 
gyvenime  bei  mažinti  jų  socialinę  atskirtį,  neįgalieji,  turintys  specialiųjų  poreikių  aprūpinami 
techninės pagalbos priemonėmis. Šiuo metu yra 10 veikiančių Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro  skyrių:  Klaipėdos  skyrius,  Šiaulių  skyrius,  Kauno  skyrius,  Vilniaus  skyrius,  Alytaus 
skyriaus,  Utenos  skyrius,  Panevėžio  skyrius,  Telšių  skyrius,  Marijampolės  skyrius,  Tauragės 
skyrius. Nepakankamas šių skyrių išvystymas regionuose dėl patalpų ir modernios įrangos juose 
trūkumo  neleidžia  efektyviai  panaudoti  turimų  išteklių,  t.y.  nepakankamas  prieinamumas 
neįgaliesiems  iš  tolimesnių  nuo  Centro  šalies  regionų,  nepakankamos  išduodamų  priemonių 
parinkimo  bei  pritaikymo  galimybės,  nėra  sąlygų  grąžintas  techninės  pagalbos  priemones 
renovuoti ir panaudoti pakartotinai.

Aplinkos sektoriaus apžvalga:

Oras
Foninis atmosferos oro užterštumas (Būklė):

9 Paveikslas. Atmosferos teršalų metų vidutinės koncentracijos 2008 m.
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Atmosferos užterštumas sieros ir azoto junginiais siejamas su rūgštėjimo ir eutrofikacijos 
procesais  gamtinėse  ekosistemose  ir  bendru  oro  užterštumu.  Atmosferos  užterštumo lygį  virš 
Lietuvos lemia ne tik šių teršalų emisijos iš vietinių taršos šaltinių,  bet  ir  kartu su oro masių 
judėjimu susijusios teršalų pernašos iš Vakarų Europos ir Skandinavijos.

Lietuvoje foninis atmosferos užterštumas matuojamas Aukštaitijos, Žemaitijos ir Preilos 
integruoto monitoringo stotyse nuo 1994 m. Surinkti duomenys rodo, kad sąlyginai didesni teršalų 
kiekiai  atmosferos  ore yra  fiksuojami  Preilos stotyje  -  tai  siejama su vyraujančiais  oro masių 
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srautais, atnešančius teršalus iš kitų Europos šalių. Tačiau bendras foninis oro užterštumas išlieka 
nedidelis.

5 Lentelė. Foninis atmosferos oro užterštumas mkg/m3 (Būklė)

Teršalas/Vieta Aukštaitija Žemaitija Preila
SO2 0,29 0,36 0,55
SO4 0,58 0,46 0,94
NO2 0,60 0,80 0,91
NO3 0,41 0,46 0,70
NH4 0,87 0,76 1,59

2008 m. kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), benzeno ir švino  vidutinės metinės 
koncentracijos Lietuvos miestų ore neviršijo nustatytų ribinių verčių. Kaip ir ankstesniais metais, 
didesnės  teršalų  koncentracijos  užfiksuotos  didžiuosiuose  miestuose  prie  intensyvesnio  eismo 
gatvių. Palyginus su 2007 m., Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kėdainiuose vidutinė 
metinė KD10 koncentracija sumažėjo, kituose miestuose išliko nepakitusi. Azoto dioksido metinis 
vidurkis  šiek tiek  padidėjo Vilniuje,  Klaipėdoje  ir  Kėdainiuose,  sumažėjo  Kaune,  Jonavoje ir 
Mažeikiuose, kitur nepasikeitė. Benzeno koncentracija, kuri buvo matuota Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Kėdainiuose, sumažėjo, o švino koncentracijos vertės miestų aplinkos ore beveik nepasikeitė. 

2003-2008 m. duomenys rodo, kad labiausiai teršiamose šalies miestų vietose pastebimas 
pagrindinių oro teršalų koncentracijų mažėjimas.

Lyginant su  ankstesniais metais, 2008 m. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD10) 
šalies miestuose buvo mažesnis. Dienų skaičius, kai buvo viršyta KD10 paros ribinė vertė (50 μg/
m3) nė vienoje stotyje neviršijo leidžiamos 35 dienų per metus ribos. Oro užterštumo kietosiomis 
dalelėmis sumažėjimą 2008 m. galėjo įtakoti savivaldybių pastangos tvarkyti ir švarinti gatves, 
reguliuoti transporto srautus, tačiau didžiausią įtaką tam turėjo palankios meteorologinės sąlygos - 
2007 m. beveik 100 dienų oro sąlygos buvo nepalankios teršalų išsisklaidymui,  2008 m. tokių 
dienų skaičius neviršijo 70. Tai ir galėjo lemti oro užterštumo sumažėjimą. 

Vertinant 2003-2008 m.  duomenis,  Lietuvos miestų ore pastebimas KD10  koncentracijų 
mažėjimas, tačiau oro užterštumas kietosiomis dalelėmis vis dar išlieka viena svarbiausių aplinkos 
oro užterštumo problemų.

2008 m. nustatytos maksimalios azoto dioksido (NO2) koncentracijos vertės miestų ore 
neviršijo nei tais metais galiojusios normos (222 mkg/m3), nei 2010 m. įsigaliosiančios ribinės 
vertės (200 mkg/m3). Didžiausios šio teršalo koncentracijos paprastai stebimos transporto grūsčių 
metu prie intensyvaus eismo gatvių, nes transporto sektorius yra vienas pagrindinių aplinkos oro 
taršos azoto dioksidu šaltinių. Tačiau per pastaruosius 2 metus netgi esant nepalankioms teršalų 
išsisklaidymo  sąlygoms  neužfiksuota  nei  vieno  NO2 ribinės  vertės  viršijimo.  Penkerių  metų 
periodo oro monitoringo duomenys rodo NO2 koncentracijos mažėjimo tendenciją. 
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Požeminio vandens kokybė (Būklė)

10 Paveikslas. Požeminio vandens kokybė ir jos pokyčiai 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio  vandens  monitoringo  duomenys  charakterizuoja  gruntinio  vandens, 
besiformuojančio skirtingose gamtinėse ir antropogeninės apkrovos sąlygose, cheminę sudėtį ir 
kokybę.  Nitratų  koncentracija  gruntiniame  vandenyje  tiesiogiai  priklauso  nuo  antropogeninės 
apkrovos intensyvumo. Vidutinė nitratų koncentracija 2008 m. urbanizuotoje aplinkoje buvo 33 
mg/l, dirbamose žemėse – 15,7 mg/l, pievose ir ganyklose 2,3 mg/l, o natūralaus gamtinio fono – 
1,9 mg/l.  Nitratų koncentracijos viršijančios didžiausią leistiną (50 mg/l) fiksuotos 3 stebėjimo 
vietose iš 63 ir dar 4 buvo arti šios ribos (>38 mg/l). Per 5 metų laikotarpį nitratų koncentracijos 
didėjimo tendencija  stebima 6,  mažėjimo – 7 stebėjimo vietose,  o didžiojoje  dalyje  kaita  yra 
nežymi. Nitratų koncentracijos kaita gruntiniame vandenyje sietina su žemėnaudos intensyvumo 
pasikeitimu, tačiau požemyje pasikeitimai vyksta lėtai ir atspindi pokyčius įvykusius prieš 5-10 
metų.

2008 m. į paviršinius vandens telkinius su nuotekomis pateko žymiai mažesnis pagrindinių 
teršalų kiekis nei 2007 m. BDS7 sumažėjo 33,1 %, skendinčių medžiagų – 32,9 %, bendrojo azoto 
–  13,7  %,  bendrojo  fosforo  –  20,1  %,  naftos  ir  jos  produktų  –  26,0  %.  Tokį  didelį  taršos 
sumažėjimą nulėmė 2007 m. Panevėžyje rekonstruoti ir 2008 m. spalio mėn. Kaune paleisti nauji 
miesto  nuotekų  valymo  įrenginiai  (įgyvendinti  2004-2006  m.  projektai:  "Nemuno  vidurupio 
baseino investicinės  programos I  etapas",  finansuotas iš  Sanglaudos fondo ir  "Kauno nuotekų 
valymo įrenginio išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas" finansuotas 
iš ISPA/Sanglaudos fondo lėšų). 

Iš  sutelktosios  taršos  šaltinių  į  vandens  telkinius  patekę  teršalų  kiekiai  atskiruose  
Lietuvos regionuose (Apkrova)

11 Paveikslas. Pagrindinių teršalų kiekis, patekęs į paviršinius vandens telkinius atskiruose Lietuvos regionuose
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Daugiausia  teršalų  Lietuvoje  išleidžiama  Kauno regione  (apie  29 % visų teršalų),  nes 
Kaunas iki 2008 m. rugsėjo mėn. buvo vienintelis iš didžiųjų šalies miestų, kur nuotekos buvo 
valomos tik mechaniniu būdu. Šiame mieste pradėjus veikti naujiems biologinio vandens valymo 
įrenginiams, 2009 m. padėtis turėtų iš esmės pasikeisti.  Mažiausiai  sutelktosios taršos šaltiniai 
teršia aplinką Marijampolės ir Utenos regionuose, kur išleidžiama tik apie 6 % visų teršalų kiekio.

2008 m. į paviršinius vandens telkinius išleista 51,2 mln. m3 paviršinių (lietaus) nuotekų – 
5,8 mln.  m3 mažiau nei  2007 m.  Paviršinių nuotekų kiekio svyravimai  priklauso nuo metinių 
kritulių kiekio. Lietuvoje valoma tik nedidelė dalis visų surenkamų paviršinių nuotekų. 2008 m. 
išleista 9,4 % išvalytų iki nustatytų normų, 1,1 % nepakankamai išvalytų ir net 89,4 % nevalytų 
paviršinių nuotekų. Per 8 paskutinius metus valomų paviršinių nuotekų dalis padidėjo tik apie 3 
%, iš jų, išvalytų iki nustatytų normų – apie 2 %. Kol kas Lietuvoje paviršinių nuotekų valymui 
skiriama nepakankamai dėmesio.

6 lentelė. Paviršinių nuotekų išvalymas milijonai m3

Rodiklis\Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Išvalytos iki nustatytų 
normų 3,9 4,5 4,3 4,3 5,3 5,2* 4,6* 6,3 4,8
Nepakankamai 
išvalytos 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6
Nevalytos 47,7 51,1 44,7 43,8 44,4 42,8* 40,2 50,4 45,8

Lietuvoje  buitinės  bei  gamybinės  nuotekos  geriausiai  valomos  Marijampolės,  Alytaus 
Klaipėdos, Vilniaus regionuose, kuriuose nuotekos iki nustatytų normų išvalomos beveik 100 %. 
Prasčiausiai buitinės bei gamybinės nuotekos valomos Šiaulių ir Kauno regionuose, kuriuose iki 
nustatytų normų išvalytų  nuotekų dalis 2008 m. sudarė atitinkamai tik 37,7 ir 41,6 %. Didžiąją 
dalį  (93,4  %)  nevalytų  buitinių  ir  gamybinių  nuotekų  išleidžia  Neringos  miestas  Klaipėdos 
regione. Net šešiuose regionuose nevalytos nuotekos visai neišleidžiamos.

Kraštovaizdis ir Biologinė Įvairovė
Baltijos jūros krantų dinamika (Būklė)

13 Paveikslas. Baltijos jūros kranto linijos pokyčiai 2007-2008 m. ir smėlio išpylimo rajonas.
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Duomenų šaltinis: Jūrinių tyrimų centras
2008  m.  orai  buvo  ramūs,  todėl  jūroje  nebuvo  didelių  vandens  lygio  pokyčių  ir 

reikšmingesnių  krantų  nuardymų.  Tais  metais  smėlis  papildomai  buvo  vežamas  į  Palangos 
paplūdimį.  Šio darbo pasekoje beveik dvigubai išplatintas 960 m ilgio paplūdimio ruožas tarp 
Palangos tilto ir Birutės kalvos. Buvusio ir atvežtinio vidutinio smulkumo smėlio granuliometrinė 
sudėtis beveik nesiskyrė. Pagal 2007 m. minėtame ruože atliktus matavimus, vidutinis paplūdimio 
plotis buvo 38 m, po smėlio papildymo jis praplatėjo iki 69 m, o rugsėjo mėnesį jis vėl susiaurėjo 
iki 58 m. 2009 m. vasaryje šis paplūdimio ruožas buvo susiaurėjęs iki 46 m. Atvežtinis smėlis 
vėjo, bangų ir srovių dėka palaipsniui yra transportuojamas šiaurės kryptimi, paplūdimio juosta 
siaurėja. 
Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Saugomos teritorijos užima 15,3 % bendro šalies ploto ir 2008 m. jų ploto pokyčiai buvo 
labai nežymūs. 2008 m. buvo parengti, viešai apsvarstyti ir derinami 8 regioninių parkų (Biržų, 
Krekenavos, Metelių, Pagramančio, Panemunių, širvėtos, Gražutės, ir širvėtos) ribų ir zonų ribų 
bei tvarkymo planai ir Vištyčio regioninio parko tvarkymo planas bei 10 naujų saugomų teritorijų 
(Natura 2000 teritorijų) steigimo dokumentai.  Taip pat buvo parengti  ir viešai apsvarstyti  ribų 
planų  projektai  2-iems  naujiems  valstybiniams  parkams:  Suvalkijos  nacionaliniam  ir  Daugų 
regioniniam. Esant nepalankiam žemės savininkų ir kitų suinteresuotų asmenų požiūriui į naujų 
saugomų teritorijų steigimą,  šių valstybinių parkų steigimas Aplinkos ministerijos sustabdytas, 
kol nebus patvirtinta nauja Saugomų teritorijų įstatymo redakcija. Daugiausia nuveikta rengiant 
valstybinių parkų tvarkymo planus.  Jų rengimas 2008 m.  iš  esmės baigtas,  tačiau patvirtintus 
tvarkymo planus dėl įvairių kliūčių, turi tik 12 regioninių parkų. 

7 Lentelė. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo skaičius

Rodiklis/Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pradėti nauji esamų 
saugomų teritorijų 

11 8 36 0 18 0
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planavimo 
dokumentai 
teritorijose
Pradėti nauji naujų 
saugomų teritorijų 
planavimo 
dokumentai 40 27 16 0 21 0
Tęstiniai (baigiami) 9 37 43 60 39 54
Patvirtinti teritorijų 
planavimo 
dokumentai  0 16 31 16 4 8

Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimas 

14 Paveikslas. Teritorijos, kurioms 2008 m. buvo parengti ir patvirtinti gamtotvarkos planai

Duomenų šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

Gamtotvarkos planas - strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta 
saugomos  teritorijos  arba  jos  dalies  ekologinė  būklė,  kraštovaizdžio  apsaugos  ir  tvarkymo 
problemos  ir  galimybės,  saugomos  nykstančių  gyvūnų,  augalų  ir  grybų  rūšys,  jų  buveinės  ir 
natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms 
įgyvendinti  reikalingos  lėšos  ir  vykdytojai.  Gamtotvarkos  planai  pirmiausia  rengiami  „Natura 
2000“ tinklo saugomoms teritorijoms, kuriose Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių ir 
rūšių  apsaugos  būklė  yra  nežinoma  arba  prastėja.  Jie  sudaro  prielaidas  priemonių,  reikalingų 
gamtinių buveinių ir rūšių palankiai apsaugos būklei išlaikyti ar atkurti, įgyvendinimui. 2008 m. 
aplinkos  ministro  įsakymais  patvirtinti  8,  o  ES  struktūrinių  fondų  lėšomis  parengti  11 
gamtotvarkos planų. Iš viso iki 2009 m. patvirtinti 52 gamtotvarkos planai. 

Vietinės ir urbanistinės plėtros apžvalga:
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Galimybės  pasinaudoti  ES  parama  teritorijų  vystymui  –  urbanistinei  plėtrai,  būsto 
vystymui, turizmui, viešosioms paslaugoms plėtoti mažiau išvystytose šalies teritorijose suteikia 
geresnes galimybes pasiekti  panašų gyvenimo aplinkos ir kokybės lygį visoje šalyje,  padidinti 
teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą, įgyvendinti nacionalines teritorijų sanglaudai skirtas 
strategijas.

2007  m.  pradžioje  14  savivaldybių  Vyriausybės  buvo  pripažintos  probleminėmis 
teritorijomis. Dalyje probleminių teritorijų nuo jų išskyrimo situacija šiek tiek pagerėjo – 2008 
metais (pagal 2007 metų statistinius duomenis)  probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus būtų 
atitikusios 9 savivaldybės, kitose nedarbo lygis ir socialinės pašalpos gavėjų skaičius nebesiekė 
160 procentų  šalies  vidurkio (tačiau  visos  14 probleminių  teritorijų  toliau  išliko teritorijomis, 
kuriose nedarbo lygis didžiausias šalyje).

2008 metų pabaigoje sulėtėjus ekonomikos augimui ir išaugus nedarbui šiek tiek sumažėjo 
teritoriniai  nedarbo  lygio  skirtumai,  pirmiausia  dėl  to,  kad  santykinai  (lyginant  su  buvusiu 
nedarbo lygiu) labiau padidėjo nedarbas žemo nedarbo lygio teritorijose, didesniuose miestuose, 
tačiau absoliutinis  nedarbo augimas (su tam tikromis  išimtimis)  buvo didžiausias  tose pačiose 
probleminėse teritorijose. 

Išskyrus  problemines  teritorijas  ir  patvirtinus  jų  plėtros  2008–2010  metų  programas, 
probleminėms  teritorijoms  skirtina  tikslinė  ES  parama  (naudojama  tik  šiose  savivaldybėse 
įgyvendinamiems  projektams)  miestų  gyvenamajai  aplinkai  gerinti,  daugiabučiams  namams 
atnaujinti,  socialiniam  būstui  įrengti.  Programose  numatytos  ir  investicinės  priemonės, 
finansuojamos  iš  valstybės  ir  savivaldybių  biudžetų,  kurias  įgyvendinant  bus  derinami 
savivaldybių  ir  centrinių  valstybės  valdymo  institucijų  veiksmai  mažinant  nedarbą,  plėtojant 
socialinę  infrastruktūrą,  vykdant  kitas  socialinės  plėtros  skatinimo  priemones  probleminėse 
teritorijose. 

Blogėjant  situacijai  darbo rinkoje ir  augant  socialinei  įtampai,  patvirtintos  probleminių 
teritorijų  plėtros  programos  leidžia  nekuriant  naujo  teisinio  reguliavimo  ir  naujų  finansinių 
instrumentų, sumažinti ekonominės krizės poveikį socialiai jautrioms teritorijoms.

2008  metais 10  apskričių  regionų  plėtros  tarybų  (sudarytos  iš  regionų  savivaldybių 
deleguotų  atstovų)  yra  patvirtinusios  savo  regionų  plėtros  planus  –  svarbiausius  regionų 
strateginio  planavimo  dokumentus.  Regionų  planai  susieti  su  dabartiniu  2007–2013  metų  ES 
struktūrinės  paramos panaudojimo laikotarpiu,  nemaža  dalis  pagal  šiuos planus įgyvendinamų 
projektų numatoma finansuotini ES struktūrinių fondų lėšomis.

Strateginių  nacionalinės  regioninės  politikos  nuostatų  įgyvendinimui  2008  metais 
parengtos ir patvirtintos vidaus reikalų ministro įsakymu regioninių centrų kompleksinės plėtros 
investicinės  programos.  Programos  pradedamos  įgyvendinti  naudojant  ES  struktūrinę  paramą, 
skiriamą miestų urbanistinės infrastruktūros plėtrai ir gyvenamosios aplinkos gerinimui. Tikslinga 
toliau įgyvendinti šias programas ir sparčiai bei efektyviai naudoti ES paramą, skirtą regioniniams 
centrams.  2008 metais  nemažai daliai  regioniniuose centruose numatytų  vykdyti  kompleksinės 
plėtros  projektų  buvo  rengiama  techninė  dokumentacija,  pradedami  konkretūs  statybos  ir 
rekonstrukcijos  darbai.  Vykdant  šiuos  projektus  bent  iš  dalies  kompensuojamas  regioniniuose 
centruose augantis nedarbas, o sukurta infrastruktūra atsigaunant ekonomikai galės būti išnaudota 
spartesnei  verslo  plėtrai,  demografiniams  procesams  (per  patrauklesnę  gyvenamąją  aplinką  ir 
geresnę  gyvenimo  kokybę)  subalansuoti.  Įgyvendinus  numatytas  priemones  ekonomikos 
nuosmukio  metu,  atsigaunant  ekonomikai,  regioniniai  centrai  įgautų  santykinį  pranašumą, 
leisiantį šiems centrams ir juos supantiems regionams priartėti prie labiau ekonomiškai ir socialiai 
išvystytų Lietuvos regionų.

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė:

Remiantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007 m.  spalio  17 d.  nutarimo  Nr. 1139, 
nustatančio atsakomybės ir funkcijų paskirstymą tarp institucijų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–
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2013 m.  ES struktūrinės  paramos  panaudojimo  strategiją  ir  veiksmų programas,  taisyklių  7.1 
punktu, Lietuvos Respublikos finansų ministro  2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1K–138 
„Dėl Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta 
Horizontaliųjų  prioritetų  įgyvendinimo  priežiūros  darbo  grupė  (toliau  –  darbo  grupė).  Nors 
veiksmų  programoje  yra  numatyta  įsteigti  keturias  grupes  horizontaliesiems  prioritetams 
(kiekvienam  prioritetui  po  atskirą  darbo  grupę),  visgi  atsižvelgiant  į  tai,  kad  tose  grupėse 
dalyvautų  beveik  tų  pačių  institucijų  atstovai  buvo  nuspręsta  apsiriboti  vienos  darbo  grupės 
įkūrimu.  Tačiau  esant  poreikiu  yra  numatyta  galimybė  darbo grupėje  steigti  pogrupius,  kurie 
užtikrintų atskirų horizontaliųjų prioritetų taikymą ir kuriems vadovautų institucijų, atsakingų už 
horizontaliųjų  prioritetų  įgyvendinimo  priežiūrą  pagal  jiems  priskirtas  administruoti  veiksmų 
programų priemones, atstovai. 

Darbo  grupė,  atsižvelgdama  į  Lietuvos  2007–2013  m.  ES  struktūrinės  paramos 
panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo 
ir  Techninės  paramos  veiksmų  programų  (toliau  –  veiksmų  programos)  tikslus,  vykdo  šias 
funkcijas:

1. analizuoja  informaciją  apie  2007–2013 m.  ES struktūrinės  paramos  panaudojimo 
strategijoje ir veiksmų programose nustatytų horizontaliųjų prioritetų (darnaus vystymosi, lyčių 
lygybės  ir  nediskriminavimo,  informacinės  visuomenės  ir  regioninės  plėtros)  įgyvendinimą, 
pateikiamą strategijos ir metinėse bei galutinėse veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose;

2. teikia  pasiūlymus  koordinuojančiajai  ir  vadovaujančiajai  institucijoms,  Stebėsenos 
komitetui ir veiksmų programų valdymo komitetams dėl horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo; 

3. svarsto ir teikia pasiūlymus koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms dėl 
mokymų  poreikio  2007–2013  m.  ES  struktūrinę  paramą  administruojančioms  institucijoms 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo klausimais.

Siekiant  įgyvendinti  partnerystės  principą,  darbo  grupės  veikloje  dalyvauja  įvairių 
valstybinių institucijų, dalyvaujančių veiksmų programų įgyvendinime, socialinių, ekonominių ir 
regioninių partnerių atstovai. Taip pat numatyta, kad prireikus į darbo grupės posėdžius gali būti 
kviečiami nepriklausomi ekspertai.

2008 m.  gegužės 23 d. įvyko pirmasis  darbo grupės posėdis,  kurio metu patvirtintas 
darbo grupės  reglamentas,  pristatytas  teisinis  /  strateginis  pagrindas,  nustatantis  horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimą ir  jų priežiūrą,  aptarta  informacija,  susijusi su horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimu, kuri buvo pateikta 2007 m. veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų projektuose 
bei  nuspręsta  surengti  mokymus  darbo  grupės  nariams  horizontaliųjų  prioritetų  įgyvendinimo 
klausimais. 

2008 m. birželio 19–20 d. surengtas mokomasis seminaras  „Horizontaliųjų prioritetų  
įgyvendinimas Lietuvoje“, skirtas darbo grupės nariams. Pagrindinis seminaro tikslas – tobulinti 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo darbo grupės narių žinias ir įgūdžius apie horizontaliuosius 
prioritetus  naudojant  ES  struktūrinę  paramą,  tobulinti  2007–2013  m.  veiksmų  programų 
įgyvendinimo  dokumentus  ir  administravimo  procesą  horizontaliųjų  prioritetų  srityje,  skatinti 
horizontaliųjų  prioritetų  įgyvendinimo  darbo  grupės  narių  bendravimą  ir  bendradarbiavimą. 
Seminaro  metu  pristatyti  darnaus  vystymosi,  lyčių  lygybės  ir  nediskriminavimo,  informacinės 
visuomenės ir regioninės plėtros prioritetai, jų turinys ir įgyvendinimo priemonės, horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo principai ir kt.

2008 m. rudenį pradėtos rengti Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–
2013 metų ES struktūrinę paramą gairės (toliau – gairės), kurių rengimui buvo pritarta 2008 m. 
birželio 19–20 d. vykusio seminaro metu. Pirmasis gairių projektas parengtas 2008 m. pabaigoje. 
Gairėmis, apibrėžiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus, tikslines grupes 
bei  pateikus  pavyzdžius,  kaip  projektas  galėtų  prisidėti  prie  horizontaliųjų  prioritetų 
įgyvendinimo,  siekiama  palengvinti  ES  struktūrinę  paramą  administruojančioms  institucijoms 
geriau užtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Taip pat šios gairės turėtų būti orientyras 
institucijoms,  rengiant  veiksmų  programų  ataskaitų  dalis  apie  horizontaliųjų  prioritetų 
įgyvendinimą.
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2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi

Reikšmingų problemų, susijusių su Bendrijos teisės aktų laikymusi, nebuvo.

2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi 
joms įveikti

2008  m.  rugsėjo  1  d.  –  2008  m.  gruodžio  24  d.  laikotarpiu  LR  valstybės  kontrolė 
vadovaujantis  tarybos  reglamento  (EB)  1083/2006  62  straipsniu  atliko  2007  metų  veiksmų 
programų  valdymo  ir  kontrolės  sistemos  (toliau  –  VKS)  auditą.  Kadangi  audituojamuoju 
laikotarpiu (2007 m.) VKS dar nebuvo pradėjusi veikti, Audito institucija rekomendacijų dėl VKS 
veikimo neturėjo. 

2007 – 2013 m. LR sukurtos ES struktūrinės paramos VKS vertinimas buvo atliktas pagal 
Finansų ministerijos užsakymą audito kompanijos UAB „Ernst & Young Baltic“. 2007 – 2013 m. 
2008  metų  pabaigoje  ES  struktūrinės  paramos  VKS  vertinimo  ataskaita  buvo  pateikta  EK, 
Finansų ministerijai ir visoms VKS institucijoms.

Audito  kompanija  pateikė  rekomendacijas  dėl  VKS  tobulinimo,  kurioms  įgyvendinti 
institucijos sudarė veiksmų planus.

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai 

2008 m. Švietimo ir mokslo ministerija patikslino 2007 m. gruodžio mėnesį patvirtintas 
nacionalines  programas  bei  jų  įgyvendinimo  planus  švietimo  ir  mokslo  srityje.  2008  m. 
patikslintos Švietimo ir mokslo ministerijos nacionalinės programos ir priimti nauji teisės aktai 
susiję su ES paramos įgyvendinimu švietimo ir mokslo srityje, kurie sudarys sąlygas kokybiniams 
pokyčiams  mokslo  ir  studijų  srityse,  atsižvelgiant  į  Lisabonos  strategijos  įgyvendinimą 
besikeičiančios ekonominės padėties sąlygomis ir užtikrins BPD 2004-2006 m. pradėtų sisteminių 
veiklų  tęstinumą  (valstybės  projektai),  reformas  švietimo  ir  mokslo  srityje.  Patvirtintos  ir 
atnaujintos Švietimo ir mokslo ministerijos nacionalinės programos leido detalizuoti 2007–2013 
m.  SSVP  antrojo  prioriteto  „Viešųjų  paslaugų  kokybės  ir  prieinamumas“,  švietimo  paslaugų 
krypties priemones.

Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  nacionalinės  programos,  susijusios  su  2007–2013  m. 
SSVP įgyvendinimu:

- Mokyklų  tobulinimo programa plius,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257, Nr. 97-
3767);

- Nacionalinė  profesinio  orientavimo  švietimo  sistemoje  programa,  patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 
(Žin., 2008, Nr. 7-258, Nr. 143-5731);

- Praktinio  profesinio  mokymo  išteklių  plėtros  programa,  patvirtinta  Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 (Žin., 
2008, Nr. 7-259, Nr. 147-5919);

- Nacionalinė studijų programa, patvirtinta 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 
2334 (Žin., 2008, Nr. 7-260);

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu 
Nr. ISAK-1463 (Žin., 2008, Nr. 81-3226) buvo patvirtinta  Sektorinių praktinio mokymo centrų 
plėtros programa;

- Aviacijos  specialistų  rengimo ir  mokomosios  bazės  atnaujinimo 2008–2013 metų 
programa, patvirtinta 2008 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 159 
(Žin., 2008, Nr. 25-923);
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- Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2008–2010 metų programa, patvirtinta 
2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 732, (Žin., 2008, Nr. 85-
3384)

- Sektorinių  praktinio  mokymo  centrų  plėtros  programa,  patvirtinta  Švietimo  ir 
mokslo ministro 2008 m. birželio 22 d. įsakymu Nr: ISAK-1463 (Žin., 2008, Nr.81-3226).

Atsižvelgiant  į  aukštųjų mokyklų  reformą,  2008 m.  buvo rengiamas  tvirtinimui  naujos 
redakcijos mokslo ir studijų įstatymas, kuris turės didžiausią kokybinį pokytį prioritetui, kadangi 
planuojama  universitetų  valdymo  principus,  atsižvelgiant  į  darbo  rinkos  ir  verslo,  socialinių 
ekonominių partnerių poreikius.

Vidaus  reikalų  ministerija  parengė  Europos  Sąjungos  fondų  ir  Lietuvos  Respublikos 
valstybės  biudžeto  lėšomis  finansuotinų  regionų  projektų  atrankos  tvarkos  aprašą  (toliau  – 
Aprašas), kurį 2008 m. balandžio 17 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 
352.  Apraše  reglamentuojama regionų projektų atranka,  regionų projektų  sąrašų sudarymas  ir 
tvirtinimas, regionų plėtros tarybų išvadų dėl pasiūlymo regionų projektus finansuoti iš ES fondų 
ir  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  lėšų  teikimas.  Regionų  plėtros  tarybos, 
vadovaudamosi  savo darbo reglamentais,  iki  2008 m.  birželio  1  d.  dienos  nustatė  projektinių 
pasiūlymų pateikimo regionų plėtros taryboms ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo regionų 
plėtros tarybų sekretoriatuose tvarkas.

Lietuvos  Respublikos  seimo  2008  m.  gruodžio  9  d.  nutarimu  Nr.  XI-52,  patvirtinta 
penkioliktosios  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  veiklos  programa  (toliau  –  LRV  veiklos 
programa).

LRV veiklos programoje numatyta tobulinti ES struktūrinės paramos valdymą ir kontrolę: 
peržiūrint  ES  struktūrinės  paramos  panaudojimo  prioritetus,  kad  jie  maksimaliai  atitiktų 
Vyriausybės programos prioritetus, atliekant ES struktūrinės paramos valdymo sistemos analizę ir 
priimant sprendimus, kurie padarytų ją skaidresnę ir efektyvesnę, pasinaudojant kitų ES valstybių 
narių geriausia praktika šiuo klausimu.

LRV  veiklos  programoje  numatytos  pagrindinės  proveržio  kryptys,  kurias  numatoma 
skatinti. Pagrindinis tikslas siekti  esminio persilaužimo pritraukiant investicijas į šalies ūkį, kaip 
aiškius prioritetus skirdami investicijas į šias ūkio sritis: 

– turinčias globalų ir ilgalaikį augimo potencialą; 
– inovatyvias ir kuriančias didelę pridėtinę vertę; 
– skatinančias techninę ir technologinę pažangą.

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį (kai tinka)

Atvejai, kai buvo nustatytas esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 
straipsnį, nustatyti nebuvo. 

2.6. Papildomumas su kitomis priemonėmis 

Suderinamumas su Tarybos Reglamento 1083/2006 9 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su 
Jungtinių  ekonomikos  augimo  ir  darbo  vietų  kūrimo  gairių  (2005–2008  m.)  tikslų 
įgyvendinimu  (atnaujinta Lisabonos strategija)

2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programą, kurios pagrindas yra atnaujinta Lisabonos 
strategija. Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos 3 priede 
pateiktas  Nacionalinės  Lisabonos  strategijos  įgyvendinimo  2008–2010 metų  programos  ir  ES 
struktūrinių fondų koordinavimo apibūdinimas. Išskirtini tokie pagrindiniai aspektai:
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- Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo strateginiai dokumentai ir Nacionalinė 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programa, turi tą patį pagrindą – atnaujintą 
Lisabonos strategiją. Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir 
veiksmų  programos  šiai  strategijai  įgyvendinti  parengtos  atsižvelgiant  į  Bendrijos  sanglaudos 
politikos  strategines  gaires,  kuriose  nustatyti  ES  sanglaudos  politikos  prioritetai.  Gairėmis 
siekiama ES sanglaudos politikos tikslus glaudžiau susieti su Lisabonos strategijos tikslais, todėl 
tiek  Nacionalinė  Lisabonos  strategijos  įgyvendinimo  programa,  tiek  Lietuvos  ES  struktūrinės 
paramos panaudojimo strateginiai dokumentai turi tą patį pagrindą – Lisabonos strategijos tikslus.

-  Lietuvos  2007–2013  metų  ES  struktūrinės  paramos  panaudojimo  strategijos 
Konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinės paramos panaudojimas 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais.  Pažymėtina,  kad daugiau nei pusė ES struktūrinės 
paramos (54,6 proc.)  yra  numatyta  sritims,  susijusioms su pagrindiniais  atnaujintos  Lisabonos 
strategijos prioritetais.

-  Nacionalinės  Lisabonos  strategijos  įgyvendinimo  programos  ir  ES  struktūrinės 
paramos panaudojimo dokumentai įgyvendinami integraliai. Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. 
Tarybos reglamentu Nr. 1083/2006, kasmetinėje Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programos ataskaitoje turi būti dalis apie ES struktūrinės paramos poveikį Lisabonos strategijos 
tikslų  siekimui.  Kitaip  tariant,  kasmetinė  Lietuvos  2007–2013  metų  ES  struktūrinės  paramos 
panaudojimo strategijos įgyvendinimo ataskaita bus įtraukta į Nacionalinės Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ataskaitą.

Kadangi  Nacionalinė  Lisabonos  strategijos  įgyvendinimo  programa  skirta  2008–2010 
metų laikotarpiui, o Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentai 2007–2013 metų 
laikotarpiui, dokumentuose nurodyti skirtingi kiekybiniai rodikliai.

ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą 
užtikrinančios priemonės

2008 m. liepos 23 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Nr. 788 
„Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“,  Nr. 787 „Dėl Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“,  Nr. 782 „Dėl Techninės paramos veiksmų 
programos priedo patvirtinimo“ ir Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
priedo  patvirtinimo“. Minėtais  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  buvo  patvirtinta 
dalis veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių.  Kiekvienos priemonės aprašyme 
yra dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu“, 
kurioje, jeigu būtina, priemonės lygmeniu yra detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos 
takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais.

 
Siekiant  tinkamai  koordinuoti  Europos  žemės  ūkio  fondo  kaimo  plėtrai  (EŽŪFKP)  ir 

Europos  žuvininkystės  fondo  (EŽF)  finansuojamus  veiksmus  ir  ES  struktūrinės  paramos 
remiamas veiklas,  Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvauja Lietuvos 
2007–2013  m.  kaimo  plėtros  programos  ir  Lietuvos  2007–2013  m.  žuvininkystės  plėtros 
programos  Stebėsenos  komitetų  veikloje.  Atitinkamai  Žemės  ūkio  ministerija,  kaip 
vadovaujančioji institucija, įgyvendindama  Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programą ir 
Lietuvos  žuvininkystės  sektoriaus  2007–2013  m.  veiksmų  programą,  dalyvauja  Stebėsenos 
komiteto  veiksmų  programų,  įgyvendinančių  Lietuvos  2007–2013  metų  Europos  Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,  įgyvendinimo priežiūrai  atlikti,  veikloje. 2008 m. 
Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 2007–
2013 m. kaimo plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdžiuose bei dviejuose Lietuvos 2007–
2013 m.  žuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdžiuose. Posėdžiuose buvo 
svarstyti pasiūlymai dėl Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos keitimo, pasiūlymai dėl 
atrankos bei pirmumo kriterijų, svarstytos  metinės ataskaitos, pristatyti viešinimo planai bei kita 
aktuali informacija.
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EuroposSąjungos Baltijos jūros regiono strategija

Europos Tarybos prašymu Europos Komisija rengia Europos sąjungos strategiją Baltijos 
jūros regionui. Strategijos tikslas – koordinuoti įvairių institucijų ir organizacijų veiklą regione 
(valstybių  narių,  regionų,  finansinių  institucijų,  Europos  sąjungos,  Baltijos  jūros  regiono, 
nevyriausybinių organizacijų) taip, kad dirbdamos drauge jos skatintų labiau subalansuotą regiono 
plėtrą. 

Vadovaujančių  institucijų  vaidmuo  koordinuoti  valstybėms  narėms  skirtų  ES  lėšų 
panaudojimo prioritetų atitiktį Baltijos jūros regiono strategijai.

2.7 Susitarimai dėl stebėsenos

Stebėsenos komitetas

2008 m.  buvo surengti  penki  Stebėsenos  komiteto  veiksmų programų,  įgyvendinančių 
Lietuvos  2007–2013  m.  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos  panaudojimo  strategiją, 
įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdžiai: keturi įprasti ir vienas 
skirtas  Žmogiškųjų  išteklių  plėtros  veiksmų  programos  įgyvendinimo  pažangai  aptarti. 
Papildomai  svarbiems  ir  skubiems  klausimams  spręsti  buvo suorganizuotos  keturios  rašytinės 
procedūros, t.y. visus Komiteto narius apklausus raštu ir / arba elektroniniu paštu, buvo priimti 
Veiksmų programų įgyvendinimui reikšmingi sprendimai. 

Stebėsenos  komiteto  posėdžiuose  buvo  svarstomi  ir  tvirtinami  veiksmų  programų 
atitinkamų  priemonių  specialieji  projektų  atrankos  kriterijai,  aptartos  ir  patvirtintos  veiksmų 
programų įgyvendinimo ataskaitos už 2007 m., patvirtini Stebėsenos komiteto darbo reglamento 
pakeitimai bei preliminarus posėdžių tvarkaraštis 2008 ir 2009 m.  Taip pat pritarta pasiūlymams 
dėl vieno SSVP keitimo.

Veiksmų programų valdymo komitetai

Veiksmų  programų  valdymo  komitetai  yra  tarpžinybinės  darbo  grupės,  sudarytos 
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  finansų ministro  2007 m.  gruodžio 18 d.  įsakymu Nr. 1K-
376  „Dėl  žmogiškųjų  išteklių  plėtros  veiksmų  programos,  ekonomikos  augimo  veiksmų 
programos  ir  sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programos  valdymo  komitetų  sudarymo“,  kurių 
paskirtis  –  nagrinėti  veiksmų  programos  įgyvendinimo  eigą  ir  pažangą  bei  teikti  pasiūlymus 
atsakingoms institucijoms dėl veiksmų programos įgyvendinimo problemų sprendimo.

Veiksmų  programų  valdymo  komitetai  sudaryti  iš  koordinuojančiosios, 
vadovaujančiosios, tvirtinančiosios institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal 
kompetenciją  atsakingų  už  bendrai  finansuojamus  iš  ES  fondų  lėšų  ūkio  sektorius,  ir 
įgyvendinančiųjų institucijų atstovų.

2008  m.  buvo  surengti  7  Veiksmų  programų  valdymo  komitetų  posėdžiai.  Kiekvieno 
posėdžio  metu  komitetų  nariai  buvo supažindinami  su naujai  priimtais  ir  (arba)  planuojamais 
priimti  nacionaliniais  bei  Europos  komisijos  dokumentais,  kiekvienos  veiksmų  programos 
įgyvendinimo eiga ir pažanga, taip pat buvo aptariami valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo 
klausimai bei dalijamasi gerąja praktika.  

2008 m. Veiksmų programų valdymo komitetai patvirtino  Rekomendacijas dėl projektų 
išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams.

ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas 

Pagal atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-
2013  m.  ES  struktūrinės  paramos  panaudojimo  strategiją  ir  veiksmų  programas,  taisyklių, 
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patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 6.8 punktą, 
koordinuojant vertinimą, 2008 m. atlikta:

• parengti  ir  patvirtinti  2008  ir  2009  m.  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos 
vertinimo planai;

• užtikrintas šių planų įgyvendinimas;
• Vertinimo  partnerystės  posėdžiuose  periodiškai  teikta  informacija  Europos 

Komisijai apie ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus;
• organizuota Vertinimo koordinavimo grupės veikla;
• koordinuota ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veikla. 

Informacija apie vertinimo priemones, siekiant užtikrinti SSVP kokybę ir efektyvumą 
2008 m. vasario 20 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-065 buvo patvirtintas 2008 m. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas (toliau – vertinimo planas). Šis planas 
apima 13 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių stiprinimo Lietuvoje projektą - viso už 0,73 mln. eurų. 

SSVP įgyvendinimui įvertinti numatytas vienas einamasis veiklos vertinimas už 5,8 tūkst 
eurų:

„Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio 
„Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) skaičiavimo metodologijos rengimas“. Šio vertinimo 
tikslas  -  nustatyti  SSVP  1  prioriteto  2  uždavinio  įgyvendinimo  rodiklio  „Pritraukta  privačių 
investicijų  (mln.  eurų)“  pradinę  situaciją,  siekiant  užtikrinti  kokybišką  veiksmų  programos 
įgyvendinimo stebėseną.

Paraiškos 2008 m. vertinimo plane numatytiems vertinimams finansuoti įgyvendinančiai 
institucijai  buvo pateiktos 2008 m. pabaigoje, šie vertinimai ir vertinimo galimybių stiprinimo 
projektas bus įgyvendinti per 2009 metus.

2008 m. gruodžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-1453 buvo patvirtintas 2009 m. 
vertinimo planas, apimantis 12 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų bei Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo Lietuvoje projektą už 1,02 mln. eurų. 

2009  m.  vertinimo  plane  SSVP  įgyvendinimui  įvertinti  numatytas  vienas  einamasis 
veiklos  vertinimas  už  28,9  tūkst.  eurų  –  SSVP  VP3-1.4-AM-08-V  priemonės  „Visuomenės 
informavimo  apie  aplinką  sistemos  sukūrimas  ir  plėtra“  ir  VP3-1.4-AM-09-K  priemonės 
„Visuomenės  informavimo  ir  švietimo  apie  aplinką  priemonių  įgyvendinimas“  įgyvendinimo 
stebėsenos  rezultato  rodiklių  nustatymas  ir  skaičiavimas“.  Šio  vertinimo tikslas  -  pagerinti 
Aplinkos  ministerijos  administruojamų  2007–2013  m.  veiksmų  programų  priemonių 
įgyvendinimo  stebėseną,  įvertinant  šių  priemonių  įgyvendinimo  stebėsenos  rodiklių  pradinę 
situaciją bei jų kiekybinę išraišką, atliekant kokybinį rodiklių efektyvumo ir rezultatyvumo tyrimą 
ir parengiant metodiką, kuria nustatoma šių priemonių įgyvendinimo rodiklių pradinė situacija bei 
jų pokyčiai.

Vertinimo koordinavimo grupės veikla

Vertinimo koordinavimo grupė, kurios sudėtis  patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro  2007  m.  lapkričio  26  d.  įsakymu  Nr.  1K-344  „Dėl  vertinimo  koordinavimo  grupės 
sudarymo“  (toliau – VKG), atlikdama ES struktūrinės paramos vertinimo veiklos koordinatoriaus 
funkciją, per 2008 m. rinkosi į penkis VKG posėdžius, kuriuose buvo:

1) svarstomas 2008 m. vertinimo planas: apžvelgti institucijų vertinimo poreikiai, aptarta 
kiekviena  2008  m.  vertinimo  plano  projekto  pozicija.  VKG nariai  bendru  sutarimu  iš  esmės 
pritarė 2008 m. vertinimo plano projektui;
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2) aptariamas vertinimo rekomendacijų vaidmuo didinant ES struktūrinių fondų paramos 
efektyvumą, taip pat pristatyta institucijų 2008 m. atliekamų vertinimų įgyvendinimo eiga;

3) aptariamas 2008 m. vertinimo plano įgyvendinimas, pristatyti 2009 m. ES struktūrinės 
paramos  vertinimo  prioritetai  ir  2009  m.  vertinimo  plano  rengimo  eiga.  Taip  pat  svarstytas 
Vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas. Bendru sutarimu nutarta pritarti 2008 m. vertinimo plano 
keitimui,  patvirtinti Vertinimo ataskaitų stiliaus vadovą ir jį paskelbti  ES struktūrinės paramos 
svetainėje (www.esparama.lt) bei išleisti nedideliu tiražu;

4)  aptarti  institucijų  vertinimo  poreikiai  2009 m.,  pristatytas  2009 m.  vertinimo  plano 
projektas, pagrindžiant poreikių apimtį ir numatytas lėšas. Nutarta su VKG nariais toliau derinti 
2009 m. vertinimo plano projektą;

5) pristatytos ES struktūrinės paramos vertinimo procedūros, aptartas 2009 m. vertinimo 
plano  projektas  bei  vertinimo  plano  rengimo  procedūrų  formalizavimas.  VKG  nariai  bendru 
sutarimu  iš  esmės  pritarė  2009  m.  vertinimo  plano  projektui  bei  pristatytoms  metinio  ES 
struktūrinės paramos vertinimo plano, paraiškos dėl ES struktūrinės paramos vertinimo poreikio, 
Vertinimo  rekomendacijų  įgyvendinimo  lentelės,  Pasiūlymų  dėl  metinio  Europos  Sąjungos 
struktūrinės paramos vertinimo plano keitimo formoms. 

Informacinė sistema

2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir įsisavinimo stebėsenai atlikti, 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir išplėsta Europos 
Sąjungos struktūrinių  fondų ir  Europos  Sąjungos sanglaudos  fondo kompiuterinė  informacinė 
valdymo  ir  priežiūros  sistema  (toliau  –  SFMIS),  sukuriant  papildomą  2007–2013  metų  ES 
struktūrinės paramos posistemę (toliau – SFMIS2007). 

SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su 
2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu, ES struktūrinės paramos 
lėšų panaudojimu,  užtikrinti  šių procesų tinkamą atskaitomybę,  apskaitą  ir  kontrolę,  duomenų 
surinkimą ir pateikimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatų.

Siekiant  užtikrinti  visų  Įgyvendinimo  reglamento  III  priede  nurodytų  duomenų 
prieinamumą  SFMIS2007,  2008  m.  buvo  įgyvendinti  6  sistemos  plėtros  etapai  ir  įdiegti  šie 
sistemos funkcionalumai:

 Paraiškų,  sutarčių  registravimas,  paraiškų  registravimas/importavimas,  paraiškų 
informacijos  redagavimas,  sutarčių  sudarymas,  bazinės  sistemos  administravimo  funkcijos 
(vartotojų registravimas, žinynai ir pan.);

 Mokėjimo  prašymo  elektroninio  šablono  sukūrimas,  mokėjimo  prašymo  elektroninis 
šablonas, mokėjimų prašymų registravimas, 

 Sąsaja  su  Valstybės  biudžeto  apskaitos  ir  mokėjimų  sistema,  mokėjimų  prašymų 
registravimas  -  importavimas  sistemoje,  mokėjimo  prašymų  vertinimo  rezultatų  registravimas, 
mainai su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;

 Stebėsenos  rodiklių  informacijos  registravimas,  pradinių,  pasiekimų  reikšmių 
registravimas;

 Paraiškų  vertinimas,  sutarčių  administravimas,  paraiškų  vertinimo  rezultatų 
registravimas, sutarčių pakeitimai, nutraukimai; 

 Mokėjimų prašymų pateikimas, mokėjimų prašymų registravimas per išorinę duomenų 
mainų svetainę skirtą pareiškėjams; 

 Kontrolė,  patikrų  vietoje  registracija,  pažeidimų  registracija,  veiklos  atrankinių 
patikrinimų funkcijų realizavimas; 

 Stebėsena:  veiksmų  programų  stebėsenos  funkcijų  realizavimas,  grąžinimų 
registravimas, vertinimas; 

 Finansinių ataskaitų realizavimas
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 Kiti funkcionalumai.

ES fondų lėšų naudojimo planas

Siekiant užtikrinti efektyvų ES fondų lėšų įsisavinimą bei atsižvelgiant į reglamento (EB) 
Nr.  1083/2006  93  straipsnyje  nustatytą  automatiško  įsipareigojimų  panaikinimo  principą, 
planuojant ES fondų lėšų poreikį 2007-2013 m. ir veiksmų programų prioritetų bei priemonių 
įgyvendinimą,  didelis  dėmesys  skiriamas  intensyviam ir  tolygiam ES fondų lėšų  įsisavinimui 
užtikrinti. 

Atsižvelgiant  į  aukščiau išdėstytas  nuostatas,  Finansų ministerija  2008 m.  baigė rengti 
Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą 2008-2015 m., kuriame pagal veiksmų programas, 
veiksmų  programų  prioritetus  bei  už  veiksmų  programų  prioritetų  įgyvendinimą  atsakingus 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, nustatyta siektina pripažintų deklaruotinomis ES fondų 
lėšų suma pagal  metus.  ES fondų lėšų suma tolygiai  paskirstyta  per visą  veiksmų programos 
įgyvendinimo laikotarpį, taip pat įvertinant lėtesnę lėšų įsisavinimo spartą programavimo periodo 
pradžioje bei pabaigoje. Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planas 2008 m. pabaigoje buvo 
suderintas  su  institucijomis  ir  2009  m.  pradžioje  teikiamas  tvirtinti  Lietuvos  Respublikos 
Vyriausybei.

Patvirtinus Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą bus atliekama nuolatinė jame 
nustatytų ES fondų lėšų įsisavinimo rodiklių priežiūra, esant nukrypimams nuo patvirtinto plano, 
bus imamasi atitinkamų priemonių lėšų įsisavinimui spartinti.

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos)

Netaikoma.

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS

Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimas yra vertinamas remiantis prie jo 
įgyvendinimo  prisidedančių  uždavinių  pagalba.  Uždavinių  įgyvendinimo  sėkmė  matuojama 
uždavinio  stebėsenos  rodiklių  pasiekimais.  Prioritetui  skirtos  finansavimo  lėšos  pasiskirto 
uždaviniams,  dažnai  už  kurių  įgyvendinimo  administravimą  atsakingos  skirtingos  institucijos. 
Institucijos  planuojamos  priemones,  atsižvelgia  į  uždavinių  stebėsenos  rodiklių  planuojamas 
pasiekti ir pasiekimo reikmes.  

 
3.1 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“

3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  2007 metais  SSVP 1 prioritetas  „Vietinė  ir  urbanistinė  plėtra, 
kultūros  paveldo  ir  gamtos  išteklių  išsaugojimas  bei  pritaikymas  turizmo  plėtrai“  (toliau  –  1 
prioritetas) nebuvo faktiškai pradėtas įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su 
teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti, 
pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys.   

8 Lentelė. 1 prioriteto fizinė pažanga pagal uždavinius
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš 

viso3

Vietinės plėtros 
projektų skaičius

Pasiekimas NA1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 400

Pradinis - - - - - - -
-
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Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš 
viso3

taškas2 * *

1 uždavinys: Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, 
ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse
Metinis 
materialinių 
investicijų 
indekso vienam 
gyventojui 
padidėjimas 
regioniniuose 
ekonomikos 
augimo centruose 
(Alytaus miesto 
savivaldybėje, 
Marijampolės 
savivaldybėje, 
Mažeikių rajono 
savivaldybėje, 
Tauragės rajono 
savivaldybėje, 
Telšių rajono 
savivaldybėje, 
Utenos rajono 
savivaldybėje ir 
Visagino 
savivaldybėje), 
palyginti su 
Lietuvos 
Respublikos 
indeksu

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 0,01

Pradinis 
taškas 1,09 -

- - - - - - - -

Regioninių 
ekonomikos 
augimo centrų 
integruoti 
urbanistinės 
plėtros projektai

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 100

Pradinis 
taškas

* * - - - - - - - -

Probleminių 
teritorijų 
kompleksinių 
plėtros projektų 
skaičius

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 200

Pradinis 
taškas

* * - - - - - - - -

Atnaujintų 
daugiabučių 
namų skaičius

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 150

Pradinis 
taškas

264 - - - - - - - - -

2 uždavinys: Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse

Pritraukta 
privačių 
investicijų (mln. 
eurų)

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 50

Pradinis 
taškas * - - - - - - - - -

36



Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš 
viso3

Kaimo integruotų 
bendruomeninės 
ir viešosios 
infrastruktūros, 
susijusios su 
verslo sąlygų 
gerinimu ir 
užimtumo 
didinimu, plėtros 
projektų skaičius

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 100

Pradinis 
taškas

* - - - - - - - - -

3 uždavinys: Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros 
paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui
Pritraukta 
privačių 
investicijų (mln. 
eurų)

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 50

Pradinis 
taškas 12,7 - - - - - - - - -

Naujai sukurtų 
darbo vietų 
skaičius: vyrai

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 250

Pradinis 
taškas

3389 - - - - - - - - -

Naujai sukurtų 
darbo vietų 
skaičius: moterys

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 250

Pradinis 
taškas 9704 - - - - - - - - -

Projektų skaičius Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 120

Pradinis 
taškas 58 - - - - - - - - -

4  uždavinys:  Skatinti  gamtos  išteklių  (visų  pirma  vandens  išteklių  bei  kraštovaizdžio  ir  biologinės 
įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms.
Saugomų 
teritorijų, kuriose 
sudarytos sąlygos 
lankytis be žalos 
gamtai, dalies
padidėjimas, 
(procentiniai 
punktai)

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 70

Pradinis 
taškas

30 - - - - - - - - -

Saugomų 
teritorijų 
(valstybinių 
parkų ir 
rezervatų) 
skaičius, kuriose 
įrengti
lankytojų centrai 
ir vizualinės 
informacinės 
sistemos

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 25

Pradinis 
taškas 11 - - - - - - - - -

1 NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami. 
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2   Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip nurodyta 
veiksmų programoje.  Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus 
vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. 
3  Stulpelyje „Iš  viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y.  stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė 
išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės). 
* 2008 metų pabaigoje, panaudojant techninės paramos lėšas, pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaitos parengimo paslaugoms įsigyti. Vertinimo ataskaita bus 
parengta 2009 m. Ataskaitoje bus pristatyta rodiklio skaičiavimo metodika, kuri padės nustatyti rodiklio pradinę situaciją ir vertinti 
rodiklio pokyčius, o ja vadovaujantis bus nustatyta rodiklio pradinė situacija (2006 m. pabaigoje).

SSVP  1  prioritetą  įgyvendina  Lietuvos  Respublikos  ūkio  ministerija,  Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

Siekiant  1  prioriteto  tikslų įgyvendinimo,  prioritetui  skirtų  lėšų spartaus  įsisavinimo ir 
veiksmų  programoje  numatytų  stebėsenos  rodiklių  reikšmių  pasiekimo,  2008  metais  buvo 
patvirtintos:

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – 5 priemonės, kurių didžioji dalis skirta 
mažinti  pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus,  ypatingą 
dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse;

 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 6 priemonės, kurios skirtos turizmui skatinti.
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – 9 priemonės, kurios skirtos gamtos išteklių 

išsaugojimui.

2008  m.  intensyviai  buvo  ruošiami  priemonių  įgyvendinimo  dokumentai:  rengiami 
kvietimų dokumentai, projektų vertinimo metodikos ir kiti dokumentai. 

Įgyvendinant  1  prioriteto  1  uždavinį  „Sumažinti  pagrindinių  ir  likusių  šalies  miestų 
gyvenimo  aplinkos  ir  kokybės  skirtumus,  ypatingą  dėmesį  skiriant  būsto  sąlygų  pagerinimui 
probleminėse vietovėse“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija patvirtino 4 priemones, 
skirtas pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų mažinimui. 
2008 metais nebuvo pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų fizinių įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių, kadangi nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, 
projektai nepradėti įgyvendinti. 

Įgyvendinant  1  prioriteto  2  uždavinį  „Sudaryti  prielaidas  spartesnei  ūkinės  veiklos 
diversifikacijai  kaimo vietovėse“  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerija  patvirtino  1 
priemonę,  kurios  veiklos  skirtos  prielaidų  spartesnei  ūkinės  veiklos  diversifikacijai  kaimo 
vietovėse sudarymui. 2008 metais nebuvo pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų 
fizinių  įgyvendinimo  stebėsenos  rodiklių,  kadangi  nebuvo  pasirašyta  projektų  finansavimo  ir 
administravimo sutarčių, projektai nepradėti įgyvendinti.

Įgyvendinant  1  prioriteto 3  uždavinį  „Skatinti  atvykstamąjį  ir  vietos  turizmą,  tinkamai 
išnaudojant  gamtos  išteklius,  kultūros  paveldą  bei  sukuriant  palankesnes  sąlygas  aktyviam 
poilsiui“  buvo patvirtintos   6 Lietuvos  Respublikos  ūkio ministerijos  kompetencijoje  esančios 
priemonės,  skirtos  turizmui  skatinti.  2008  metais  nebuvo  pasiekta  2007-2013  m.  laikotarpio 
veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, kadangi nebuvo pasirašyta projektų 
finansavimo  ir  administravimo  sutarčių,  projektai  nepradėti  įgyvendinti.  Dalis  projektų  buvo 
pradėti įgyvendinti iš pareiškėjų bei valstybės biudžeto lėšų (pasirašyta 21 laikinojo finansavimo 
sutartis).

Įgyvendinant 1 prioriteto 4 uždavinį „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių 
bei  kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės)  išsaugojimą,  sudarant  sąlygas  efektyviam  jų 
pritaikymui  gyventojų  ir  ūkio  reikmėms“  buvo  patvirtintos  9  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministerijos  kompetencijoje  esančios  priemonės.  2008  metais  nebuvo  pasiekta  2007-2013  m. 
laikotarpio  veiksmų  programų  fizinių  įgyvendinimo  stebėsenos  rodiklių,  kadangi  nebuvo 

38



Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.

pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių. Dalis projektų yra pradėti įgyvendinti 
iš pareiškėjų bei valstybės biudžeto lėšų (pasirašyta 14 laikinojo finansavimo sutarčių).

K o k y b i n ė  a n a l i z ė

Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo 
sutarčių  bei  pradėtų  įgyvendinti  projektų,  nebuvo  pasiekti  fiziniai  įgyvendinimo  stebėsenos 
rodikliai. 

Vadovaujantis  Atsakomybės  ir  funkcijų  paskirstymo  tarp  institucijų,  įgyvendinant 
Lietuvos  2007–2013  metų  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos  panaudojimo  strategiją  ir 
veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. 
nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) 10.3 punktu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro įsakymais patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai pagal šias SSVP 1 prioriteto 
įgyvendinimo priemones:

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra;
VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“;
VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“.
Visos aukščiau paminėtos priemonės įgyvendinamos regionų projektų planavimo būdu.
Pagal priemonę  „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ataskaitiniu  laikotarpiu 

regionų plėtros tarybos patvirtino 2 regionų projektų sąrašus.
Pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ regionų plėtros tarybų sekretoriatai 2008 m. 

lapkričio – gruodžio mėnesiais paskelbė kvietimus teikti projektinius pasiūlymus.

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtinas 3 prioriteto uždavinys „Skatinti atvykstamąjį 
ir  vietos  turizmą,  tinkamai  išnaudojant  gamtos  išteklius,  kultūros  paveldą  bei  sukuriant 
palankesnes  sąlygas  aktyviam poilsiui“.  Šį  uždavinį  ŪM numato  įgyvendinti  šešių  priemonių 
pagalba, penkios jų bus įgyvendinamos planiniu būdu, vadovaujantis Nacionalinės turizmo plėtros 
programos, patvirtintos 2007 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
944 (Žin.,  2007, Nr.  97-3939, 2008, Nr.,  82-3253), prioritetais,  Nacionalinio vandens turizmo 
trasų  ir  Nacionalinių  autoturizmo  trasų  planais,  regionų  plėtros  planais,  ir  kitais  strateginio 
planavimo dokumentais, ir viena priemonė, skirta privataus turizmo paslaugų ir produktų plėtrai – 
konkurso būdu.

2008 m. buvo sudaryti  ir  patvirtinti  Ūkio ministro įsakymais  valstybės projektų sąrašai 
pagal 3 priemones, sąrašai sudaryti 139,5 mln. eurų sumai arba 53 proc. nuo turizmui skiriamų 
prioritetų lėšų sumos,  projektų rengėjams išsiųsti  kvietimai  parengti  projektų dokumentaciją  ir 
pateikti paraiškas, numatoma, kad paraiškos bus teikiamos iki 2009 m. birželio 30 d. ir iki 2009 
m. liepos 1 d. 

Viena iš planinių Ūkio ministerijos priemonių įgyvendinama regioniniu lygiu, projektus 
planuoja ir projektų sąrašus sudaro regionų plėtros tarybos. 2008 metų pabaigai nebuvo sudaryta 
regionų projektų sąrašų.

Pagal  priemonę,  įgyvendinamą  konkurso  būdu,  buvo  organizuojamas  kvietimas  teikti 
paraiškas. Patvirtinta valstybės pagalbos teikimo schema – pagalba atitinka 2008 m. rugpjūčio 6 
d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su 
bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas 
(OL 2008 L 214, p.3-47) nuostatas. Kvietimo suma sudarė 65,1 mln.  eurų, arba 67 proc. nuo 
priemonės lėšų, paraiškų buvo pateikta sumai 66,26 mln. eurų arba 102 proc. nuo kvietimo sumos, 
atrinkta projektų sumai 24,9 mln.  eurų arba 38 proc. nuo kvietimo sumos. 2008 m. pasirašyta 
sutarčių  nebuvo.  Atsižvelgus  į  gautas,  bei  vertinimą  perėjusias  paraiškas  rodiklio  Projektų 
skaičius reikšmė įgyvendinus projektus turi siekti 16 projektų, pritraukta privataus finansavimo 
lėšų –40,7 mln.  eurų; rodiklis naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai  – 91, moterys  – 149; 
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pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo – 438494. Vienas pareiškėjas atsisakė 
paramos, kuriam buvo numatytas 2,9 mln. eurų ES finansavimas.

Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtą 4 uždavinį – skatinti gamtos išteklių (visų 
pirma  vandens  išteklių,  kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės)  išsaugojimą  sudarant  sąlygas 
efektyviai  juos  pritaikyti  gyventojų  ir  ūkio  reikmėms  –  įgyvendina  devynios  2008  metais 
patvirtintos priemonės, iš jų dvi – regioninės ir viena konkursinė. 

2008  metais  buvo  patvirtinti  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašai  šešioms  Aplinkos 
ministerijos priemonėms, taip pat patvirtinti šių priemonių valstybės projektų sąrašai:

Priemonės  „Vandens  apsaugos  ir  valdymo  priemonių  nustatymas“  valstybės  projektų 
sąrašas 3,1 mln. eurų. ES lėšų sumai, priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ 
valstybės projektų sąrašas 81,2 mln. eurų. ES lėšų sumai, priemonės „Užterštų teritorijų poveikio 
vertinimas“  valstybės  projektų  sąrašas  1,2  mln.  eurų.  ES  lėšų  sumai,  priemonės  „Aplinkos 
monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ valstybės projektų sąrašas 25,53 mln. eurų. ES 
lėšų sumai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-696 
„Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. SSVP priemonę Nr. VP3-1.4-AM-03-
V „Užterštų  teritorijų  poveikio vertinimas  “ buvo skirtas  1,2 mln.  eurų.  finansavimas  vienam 
projektui.

Projektų administravimo ir finansavimo sutarčių pasirašyta nebuvo.

3.1.2.  Reikšmingos problemos,  su kuriomis buvo susidurta,  ir priemonės,  kurių buvo imtasi  
joms įveikti

Įgyvendinat prioritetą iškilo problema dėl nacionalinio viešojo finansavimo lėšų trūkumo. 
Sprendžiant šią problemą, 2008 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradėjo derybas su 
Europos investicijų banku dėl ilgalaikės paskolos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinės 
paramos projektų bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti.

3.2 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 
infrastruktūra“

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė

Atsižvelgiant  į  tai,  kad 2007 metais  SSVP 2 prioritetas  „Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ (toliau – 2 prioritetas) nebuvo 
faktiškai  pradėta  įgyvendinti:  buvo  atliekami  tik  pradiniai  darbai,  susiję  su  teisiniu 
reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti, todėl 
pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys.   

9 Lentelė.  2 prioriteto fizinė pažanga pagal uždavinius
Rodikliai 2007    2008 2009 201

0
201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš viso3

Viešųjų paslaugų 
(sveikatos 
priežiūros, 
profesinio 
mokymo, 
socialinių
paslaugų) 
objektų (įstaigų), 
gavusių paramą, 
skaičius

Pasiekima
s

NA1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 306

Pradinis 
taškas2 1116 - - - - - - - -

-

1 uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas
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Rodikliai 2007    2008 2009 201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš viso3

Pacientų, 
kuriems 
pagerėjo 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugų kokybė 
ir
prieinamumas, 
skaičius

Pasiekima
s

0
119467,2

0
NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 1050500

Pradinis 
taškas

340330
0

- - - - - - - -
-

Paramą gavusių 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų skaičius

Pasiekima
s

0 39 NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas 
- - - - - - - - - 110

Pradinis 
taškas

293 - - - - - - - - -

Projektų skaičius 
(sveikatos 
apsauga)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - -
75

Pradinis 
taškas

122 - - - - - - - - -

2  uždavinys:  Užtikrinti  aukštesnę  švietimo ir  studijų  sistemos  paslaugų  kokybę  bei  prieinamumą, gerinant  visų 
amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje
Tiesioginės 
naudos gavėjų iš 
investicijų į 
švietimo 
infrastruktūrą 
skaičius (per 6
mėn. po projekto 
pabaigos)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 110000

Pradinis 
taškas

919075 - - - - - - - - -

Projektų skaičius Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 100

Pradinis 
taškas

51 - - - - - - - - -

3 uždavinys: Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos 
kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką
Asmenų 
(besimokančiųjų
, dėstytojų, 
bedarbių, 
ekonomiškai 
neaktyvių 
asmenų),
kurie gaus 
tiesioginės 
naudos iš 
valstybės 
investicijų į 
profesinio 
mokymo ir
valstybės 

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas 
- - - - - - - - - 225000

Pradinis 
taškas

152000 - - - - - - - -

-
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Rodikliai 2007    2008 2009 201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš viso3

užimtumo 
rėmimo politiką 
įgyvendinančių 
įstaigų 
infrastruktūrą, 
skaičius
Pastatytų, 
rekonstruotų 
objektų ar 
objektų, 
kuriuose 
atnaujinta įranga 
(toliau –
objektai), 
skaičius 
(profesinio 
mokymo, 
valstybės 
užimtumo 
rėmimo politiką
įgyvendinančių 
institucijų)

Pasiekima
s

0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 82

Pradinis 
taškas 135 - - - - - - - - -

4 uždavinys: Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę 
integraciją į visuomenę ir darbo rinką
Neįgaliųjų, 
socialinę atskirtį 
patiriančių 
asmenų arba 
asmenų, kuriems 
gresia
socialinė 
atskirtis, gavusių 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
nestacionarių
socialinių 
paslaugų bei 
neįgaliesiems 
skirtos 
infrastruktūros 
plėtrą, skaičius

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 390000

Pradinis 
taškas

225000 -

- - - - - - -

-

Pastatytų, 
rekonstruotų 
objektų ar 
objektų, 
kuriuose 
atnaujinta įranga 
(toliau –
objektai), 
skaičius 
(socialines 
paslaugas ir 
paslaugas 
neįgaliesiems 

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 114

Pradinis 
taškas

346 -

- - - - - - -

-
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Rodikliai 2007    2008 2009 201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš viso3

teikiančių
institucijų)
1 NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami. 
2   Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip nurodyta 
veiksmų programoje.  Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus 
vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. 
3  Stulpelyje „Iš  viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y.  stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė 
išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės). 

SSVP  2  prioritetą  įgyvendina  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. 

Siekiant  2 prioriteto  tikslų įgyvendinimo,  prioritetui  skirtų  lėšų įsisavinimo ir  veiksmų 
programoje numatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo, 2008 metais buvo patvirtintos:

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – 11 priemonių, skirtų kokybiškų ir 
prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimui;

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – 20 priemonių,  skirtų užtikrinti 
aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą;

 Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos ir  darbo ministerija  –  3  priemonės,  kurios 
skirtos integracijos į visuomenę ir darbo rinką skatinimui.

Prie  1  uždavinio  „Teikti  kokybiškas  ir  prieinamas  sveikatos  priežiūros  paslaugas“ 
įgyvendinimo prisideda 11 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priemonių. 2008 
metais buvo pasirašyta 1 projektų finansavimo ir administravimo sutartis, skirtas finansavimas – 
7.908.330 eurų.

Prie 2 uždavinio „Užtikrinti aukštesnę  švietimo ir studijų  sistemos paslaugų  kokybę  bei 
prieinamumą,  gerinant  visų  amžiaus  grupių  asmenų  dalyvavimą  mokymosi  visą  gyvenimą 
sistemoje“  įgyvendinimo  prisideda  20  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministerijos 
kompetencijoje  esančių  priemonių.  2008  metais  nebuvo  pasiekta  2007-2013  m.  laikotarpio 
veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, kadangi nebuvo pasirašyta projektų 
finansavimo ir administravimo sutarčių. Dalis projektų buvo pradėti įgyvendinti iš pareiškėjų bei 
valstybės biudžeto lėšų (pasirašytos 3 laikinojo finansavimo sutartys).

Prie  3  uždavinio ”Užtikrinti  geresnį  profesinio  mokymo  pasiūlos  ir  paklausos 
suderinamumą,  pagerinti  darbo  jėgos  kvalifikaciją  ir  paskatinti  ekonomiškai  neaktyvius 
gyventojus  įsitraukti  į  darbo rinką“  įgyvendinimo prisideda 1 Lietuvos  Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos priemonė. 2008 metais buvo pasirašyta 1 projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis, skirtas finansavimas – 21.256.537,7 eurų.

Prie 4 uždavinio „Paskatinti  socialinės rizikos  asmenų  bei socialinę  atskirtį  patiriančių 
asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką“ įgyvendinimo prisideda 2 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės. 2008 metais nebuvo 
pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, 
kadangi nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, projektai nepradėti 
įgyvendinti.

K o k y b i n ė  a n a l i z ė

Bendra informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos priemonių įgyvendinimą 2008 m.

Sveikatos apsaugos ministerija per ataskaitinį laikotarpį įgyvendindama jos kompetencijos 
sričiai  priskirtas  priemones  rengė,  derino  ir  tvirtinto  teisės  aktus  (SSVP  priedą,  projektų 
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finansavimo sąlygų  aprašus  ir  kt.),  kurių  pagrindu įgyvendinama Lietuvos  2007–2013 m.  ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir SSVP. 

Iki  2008 m.  gruodžio  31  d.  buvo patvirtinti  7  priemonių  projektų  finansavimo sąlygų 
aprašai  iš  11  (63,6  proc.),  kurių  bendra  vertė  –  214,1   mln.  eurų  (75,8  proc.  nuo Sveikatos 
apsaugos  ministerijai  skirtų  administruoti  lėšų  sumos),  pasirašyta  viena  finansavimo  ir 
administravimo sutartis (7,9 mln. eurų) bei sudaryti valstybės projektų sąrašai pagal 5 priemones 
už bendrą paramos sumą – 62,58 mln. eurų. (29,2 proc. nuo patvirtintų valstybės projektų sąrašų 
bendros vertės).  Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos  apsaugos ministerija  tęsė likusių 4 
priemonių  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašų  rengimo  ir  derinimo  su  atitinkamomis 
institucijomis  procesą,  rengė  valstybės  projektų  sąrašų  projektus,  aktyviai  vykdė  informacijos 
sklaidos ir viešinimo veiklą.

Pagal  pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį (priemonė„Greitosios medicinos 
pagalbos  ir  skubios  konsultacinės  sveikatos  priežiūros  pagalbos  infrastruktūros  atnaujinimas“) 
numatoma, kad bus įgyvendintas 1 projektas, kurio įgyvendinimo metu 47 sveikatos priežiūros 
įstaigos bus aprūpintos greitosios pagalbos automobiliais ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 
ir prieinamumas pagerės – 113.799 pacientams.

Bendra informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos priemonių įgyvendinimą 2008 m.

Švietimo  ir  mokslo  ministerijos per  ataskaitinį  laikotarpį  įgyvendindama  jos 
kompetencijos sričiai  priskirtas priemones rengė,  derino ir  tvirtinto teisės aktus (SSVP priedą, 
projektų finansavimo sąlygų aprašus ir kt.), kurių pagrindu įgyvendinama Lietuvos 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir SSVP. 

Iki  2008 m.  gruodžio  31  d.  buvo patvirtinti  6  priemonių  projektų  finansavimo sąlygų 
aprašai  iš  20  bei  sudaryti  valstybės  projektų  sąrašai  pagal  4  priemones;  finansavimo  ir 
administravimo sutarčių nebuvo pasirašyta. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu  Švietimo ir mokslo 
ministerija  tęsė likusių priemonių  projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir derinimo su 
atitinkamomis institucijomis procesą, rengė valstybės projektų sąrašų projektus, aktyviai  vykdė 
informacijos sklaidos ir viešinimo veiklą.

Bendra informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimą 2008  
m.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėtos įgyvendinti trys iš keturių Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos administruojamų 2007 – 2013 m. SSVP II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė 
ir  prieinamumas:  sveikatos,  švietimo  ir  socialinė  infrastruktūra“  priemonių:  „Lietuvos  darbo 
biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“, „Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ bei „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų  infrastruktūros  plėtra“.  Vienos  iš  šių  priemonių  („Nestacionarių  socialinių  paslaugų 
infrastruktūros  plėtra“)  projektai  atrenkami  regionų  projektų  planavimo  būdu,  likusiųjų  – 
valstybės projektų planavimo būdu. Įgyvendinant priemones, per 2008 m. buvo patvirtinti keturi 
projektų  finansavimo  sąlygų  aprašai,  du  valstybės  projektų  sąrašai,  pasirašyta  ir  pradėta 
įgyvendinti viena projekto finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai skirtas finansavimas – 
21.256.537,7 eurų. 

3.2.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi  
joms įveikti

Įgyvendinat prioritetą iškilo problema dėl nacionalinio viešojo finansavimo lėšų trūkumo. 
Sprendžiant šią problemą, 2008 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradėjo derybas su 
Europos investicijų banku dėl ilgalaikės paskolos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinės 
paramos projektų bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti.
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3.3 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“

3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė

Atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais SSVP 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
(toliau – 3 prioritetas) nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, 
susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodikliai dar 
nepasiekti, pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys.   

10 Lentelė. 3 prioriteto fizinė pažanga pagal uždavinius
Rodikliai 200

7    
200
8

200
9

201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš 
viso3

1 uždavinys: Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Gyventojų, kurie 
naudojasi 
centralizuotomis 
nuotekų surinkimo 
ir
tvarkymo 
paslaugomis, dalies 
padidėjimas 
(procentiniai 
punktai)

Pasiekima
s

NA1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 8

Pradinis 
taškas2 62 - - - - - - - - -

Gyvenamųjų 
vietovių, kuriose 
renovuota/pastatyta 
vandens tiekimo
ir/ar nuotekų 
sistema, skaičius

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas 
- - - - - - - - - 220

Pradinis 
taškas

107 - - - - - - - - -

2 uždavinys: Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

ES 
aplinkosauginius 
reikalavimus 
atitinkančių 
sąvartynų dalies
padidėjimas 
(procentiniai 
punktai)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 100

Pradinis 
taškas

0 - - - - - - - - -

Uždarytų ir 
sutvarkytų 
sąvartynų/šiukšlyn
ų skaičius

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 249

Pradinis 
taškas 587 - - - - - - - - -

3 uždavinys: Oro kokybės gerinimas

Pagrindinių teršalų 
koncentracijos 
išmetamose dujose 
sumažėjimas
modernizuotuose 
dideliuose kurą 
deginančiuose 
objektuose:

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas 
- - - - - - - - - 1300

Pradinis 
taškas

1700 - - - - - - - -

-
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Rodikliai 200
7    

200
8

200
9

201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš 
viso3

SO2 (mg/Nm3)

Pagrindinių teršalų 
koncentracijos 
išmetamose dujose 
sumažėjimas
modernizuotuose 
dideliuose kurą 
deginančiuose 
objektuose:
NOx(mg/Nm3)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 50

Pradinis 
taškas 450 - - - - - - - - -

Pagrindinių teršalų 
koncentracijos 
išmetamose dujose 
sumažėjimas
modernizuotuose 
dideliuose kurą 
deginančiuose 
objektuose:
KD (mg/Nm3)

Pasiekima
s

NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

NA

Tikslas - - - - - - - - - 50

Pradinis 
taškas 100 - - - - - - - - -

Modernizuotų 
didžiųjų 
energetikos objektų 
skaičius

Pasiekima
s

NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

NA

Tikslas - - - - - - - - - 3

Pradinis 
taškas 3 - - - - - - - - -

4 uždavinys: Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
vartojimą
Atnaujintuose 
viešosios paskirties 
pastatuose 
sutaupytas 
energijos
kiekis (GWh)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 100

Pradinis 
taškas 40 - - - - - - - - -

Energijos taupymo 
požiūriu atnaujintų 
viešosios paskirties 
pastatų
skaičius

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 200

Pradinis 
taškas

82 - - - - - - - - -

1 NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami. 
2   Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip nurodyta 
veiksmų programoje.  Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus 
vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. 
3  Stulpelyje „Iš  viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y.  stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė 
išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės). 

SSVP  3  prioritetą  įgyvendina  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerija  ir   Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija. 

Siekdama  1  prioriteto  tikslų  įgyvendinimo,  prioritetui  skirtų  lėšų  įsisavinimo  laiku  ir 
veiksmų  programoje  numatytų  stebėsenos  rodiklių  reikšmių  pasiekimo,  2008  metais  buvo 
patvirtintos:

 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 5 priemonės, skirtos energijos gamybos ir 
vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo didinimui;
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 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – 4 priemonės, skirtos vandens tiekimo ir 
nuotekų  tvarkymo  sistemų  renovavimui  ir  plėtrai,  šiuolaikiškam  atliekų  tvarkymo  sistemos 
sukūrimui, oro kokybės gerinimui.

2008  m.  intensyviai  buvo  ruošiami  priemonių  įgyvendinimo  dokumentai:  rengiama 
kvietimo dokumentacija, projektų vertinimo metodikos ir kiti dokumentai.

Prie 1 uždavinio „Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų  renovavimas ir plėtra“ 
įgyvendinimo prisideda 1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijai priklausanti 
priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.  2008 metais 
nebuvo pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos 
rodiklių,  kadangi  nebuvo  pasirašyta  projektų  finansavimo  ir  administravimo  sutarčių.  Dalis 
projektų buvo pradėti įgyvendinti iš pareiškėjų bei valstybės biudžeto lėšų (pasirašyta 18 laikinojo 
finansavimo sutarčių).

Prie  2  uždavinio  „Šiuolaikiškas  atliekų  tvarkymo  sistemos  sukūrimas“  įgyvendinimo 
prisideda 2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijai priklausančios priemonės: 
„Atliekų  tvarkymo  sistemos  sukūrimas“  ir  „Atliekų  tvarkymo  sistemos  plėtra“.  2008  metais 
nebuvo pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos 
rodiklių, kadangi nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių.

Prie  3  uždavinio  „Oro  kokybės  gerinimas“  įgyvendinimo  prisideda  1  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijai priklausanti priemonė „Oro taršos mažinimo ir 
monitoringo  sistemų  diegimas  didžiuosiuose  energetikos  objektuose“.  2008  metais  nebuvo 
pasiekta 2007-2013 m. laikotarpio veiksmų programų fizinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, 
kadangi nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių.

Prie  4  uždavinio  „Padidinti  energijos  gamybos  ir  vartojimo  efektyvumą  bei 
atsinaujinančiųjų  energijos išteklių  vartojimą“  įgyvendinimo prisideda 5 Lietuvos  Respublikos 
ūkio ministerijos kompetencijoje esančios priemonės. 2008 metais buvo pasirašyta  10 projektų 
finansavimo ir administravimo sutarčių, skirtas finansavimas – 7.991.893,82 eurų.

K o k y b i n ė  a n a l i z ė

Keturios Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės prisideda prie prioriteto 1-3 
uždavinių  įgyvendinimo:  renovuoti  ir  plėtoti  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  sistemas, 
sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą, gerinti oro kokybę.

2008  metais  buvo  patvirtinti  trys  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašai  priemonėms 
„Vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir  plėtra  (du aprašai  skirtingoms 
veikloms) ir „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Pagal priemonę „Vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir  plėtra“ 
2008 metais sudaryti du valstybės projektų sąrašai 515,9 mln. eurų sumai, kur ES lėšos sudaro 
461,7 mln. eurų., o valstybės biudžeto lėšos – 54,3 mln. eurų.

Pagal  priemonę  „Atliekų  tvarkymo  sistemos  sukūrimas“  sudarytas  vienas  valstybės 
projektų  sąrašas  113,6  mln.  eurų.  sumai,  kur  ES  lėšos  sudaro  101,5  mln.  eurų,  o  valstybės 
biudžeto lėšos – 12 mln. eurų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl 
finansavimo skyrimo  projektams  pagal  2007-2013 m.  SSVP priemonę  Nr.  VP3-3.1-AM-01-V 
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ buvo skirtas 54,1 mln. eurų 
finansavimas keturiems projektams.
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1- 674 „Dėl 
finansavimo  skyrimo  projektams  pagal  2007-2013  m.  SSVP  priemonę  Nr.  VP3-3.2-AM-01 
„Atliekų  tvarkymo  sistemos  sukūrimas  “  buvo  skirtas  8,6  mln.  eurų  finansavimas  dviems 
projektams.

Ūkio  ministerija  4  uždavinį  įgyvendina  penkių  priemonių  pagalba,  kurios  yra  skirtos 
energijos gamybos efektyvumo didinimui, alternatyvių energijos šaltinių naudojimo skatinimui, 
energijos  taupymui  ir  viešųjų  pastatų  renovavimui  siekiant  didinti   energijos  vartojimo 
efektyvumą. 

Visų 5 SSVP priemonių energetikos srities  finansavimo sąlygų aprašai patvirtinti 2008 
metais.  Yra suplanuotos ir įgyvendinamos trys  priemonės,  skirtos viešųjų pastatų renovavimui 
siekiant didinti energijos naudojimo efektyvumą – dvi įgyvendinamos valstybės planavimo būdu, 
viena – regioninio planavimo būdu. 

Dvi  priemonės  –  „Energijos  gamybos  efektyvumo  didinimas“  ir  „Atsinaujinančių 
energijos  išteklių  panaudojimas  energijos  gamybai“  -  skirtos  energijos  gamybos  efektyvumo 
didinimui, alternatyvių energijos šaltinių naudojimo skatinimui, įgyvendinamos konkurso būdu, 
joms parengta ir  notifikuota Europos Komisijos valstybės pagalbos schema (tema - Regioninė 
pagalba energetikos sektoriui), patvirtinta 2008 m. birželio 18 d. Europos Komisijos sprendimo 
Nr. N 197/2008 (toliau – Sprendimas Nr. N 197/2008), nuostatomis. Pagal šią schemą remiami 
investicijų  projektai,  kurių  tikslas  –  užtikrinti  saugų  energijos  tiekimą  Lietuvos  vartotojams, 
padidinti  energijos  veiksmingumą  ir  paskatinti  aktyvesnį  atsinaujinančių  energijos  išteklių 
naudojimą Lietuvoje.  Šie uždaviniai  taip  pat nustatyti  Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijoje. 

Kvietimai teikti paraiškas konkursinėms priemonėms finansavimui gauti buvo paskelbti ir 
galiojo nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2008 m. gruodžio 15 d. Pagal priemonę „Atsinaujinančių 
energijos  išteklių  panaudojimas  energijos  gamybai“ buvo gautos  26 paraiškos  65,9 mln.  eurų 
sumai, kas beveik du kartus viršija priemonei skirtas lėšas, 2009 m. numatoma pradėti įgyvendinti 
šios srities projektus. Pagal priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ buvo gauta 14 
paraiškų 21,9 mln. eurų sumai, kas nesiekia priemonei skirtų lėšų skaičiaus, 2009 m. numatoma 
pradėti įgyvendinti šios srities projektus.

Visai  skirtai  sumai  priemonės  „Viešosios  paskirties  pastatų  renovavimas  nacionaliniu 
lygiu“ įgyvendinimui planavimo principu buvo sudaryti Valstybės projektų sąrašai. 

Pagal  priemonę  „Viešosios  paskirties  pastatų  renovavimas  nacionaliniu  lygiu“  buvo 
sudaryti Valstybės projektų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 
18 d. įsakymu Nr. 4-328 (Žin., 2008, Nr.89-3572) ir 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-651 
(Žin., 2009, Nr.5-157). Bendras projektų skaičius sąrašuose – 192 vnt., 162,7 mln. eurų sumai iš 
jų 138,3 mln. eurų ES paramos lėšos ir 24,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšos.

Pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sudaryta 10 
sąrašų iš kiekvienos apskrities, kuriuose yra numatyta įgyvendinti 54 projektus – 29,1 mln. eurų. 
Pagal  priemonę  „Viešosios  paskirties  pastatų  renovavimo  projektai,  atitinkantys  BPD  1.2 
priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus" (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. 
gruodžio 23 d. įsakymu 4-590 2008 lapkričio 28 d. (2009 m. vasario 20 d. atnaujintas įsakymu Nr. 
4-61)) numatytas projektų skaičius – 19 vnt., 10,8  mln. eurų sumai.

2008 metais vyko projektų planavimas ir vertinimas, todėl uždavinių numatytų veiksmų 
programoje, ir kurie įmanomi objektyviai įvertinti tik projektui pasibaigus, pasiekta nebuvo, todėl 
2008 metų pabaigoje rodiklių pasiekimo reikšmės lygios 0.

3.3.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi  
joms įveikti
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Įgyvendinat prioritetą iškilo problema dėl nacionalinio viešojo finansavimo lėšų trūkumo. 
Sprendžiant šią problemą, 2008 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradėjo derybas su 
Europos investicijų banku dėl ilgalaikės paskolos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinės 
paramos projektų bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti.

Taip pat identifikuojama, kad pagal prioritetą planuojami įgyvendinti projektai yra arba 
gali tapti didelės apimties projektais, kurių finansavimui turi pritarti Europos Komisija ir kurių 
parengimui keliami didesni reikalavimai. Taip pat trūkstama patirties įgyvendinant ir planuojant 
viešojo  –  privataus  bendradarbiavimo  projektus.  Sprendžiant  šias  problemas  pradėta 
bendradarbiauti  su  JASPERS  ekspertais,  kad  būtų  užtikrinta  dokumentų  kokybė,  pasirinkti 
optimalūs projektų įgyvendinimo metodai.

3.4  4  prioritetas  „Techninė  parama  Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programos 
įgyvendinimui“

3.4.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė

Atsižvelgiant  į  tai,  kad 2007 metais  SSVP 4 prioritetas  „Techninė  parama Sanglaudos 
skatinimo veiksmų  programos  įgyvendinimui“ (toliau – 4 prioritetas)  nebuvo faktiškai pradėta 
įgyvendinti: buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais 
įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti, todėl pateikiami tik pradinių stebėsenos 
rodiklių reikšmių duomenys.

11 Lentelė.  4 prioriteto fizinė pažanga pagal uždavinius
Rodikliai 2007 2008 200

9
201
0

201
1 

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš 
viso3

1  uždavinys:  Garantuoti  efektyvų  ES  struktūrinės  paramos,  skiriamos  pagal  Konvergencijos  tikslą, 
valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Valstybės 
tarnautojų ir 
darbuotojų, kurie 
patobulino 
kvalifikaciją ir
dirba ne 
trumpiau kaip 
vienerius metus 
Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų
programos 
įgyvendinimo 
srityje (proc.)

Pasiekima
s

NA1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 90

Pradinis 
taškas2 430 - - - - - - - - -

Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 
srityje
dirbančių 
valstybės 
tarnautojų ir 
darbuotojų, kurie 
patobulino
kvalifikaciją ne 
mažiau kaip kartą 
per metus, 

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas 
- - - - - - - - - 72

Pradinis 
taškas

430 - - - - - - - -

-
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Rodikliai 2007 2008 200
9

201
0

201
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201
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201
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201
4

201
5

Iš 
viso3

skaičius

2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą 
paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą
Galimi paramos 
gavėjai, kurie 
žino apie ES 
struktūrinę 
paramą
sanglaudos 
skatinimui 
(proc.)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 75

Pradinis 
taškas 28 - - - - - - - - -

Įgyvendintų 
informavimo 
iniciatyvų 
skaičius 
(informavimo
kampanijos, 
konferencijos, 
seminarų ciklai, 
interneto 
puslapiai ir t.t.)

Pasiekima
s

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tikslas - - - - - - - - - 21

Pradinis 
taškas

0
-

- - - - - - -
-

1 NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami. 
2   Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip nurodyta 
veiksmų programoje.  Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus 
vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. 
3  Stulpelyje „Iš  viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y.  stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė 
išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės). 

K o k y b i n ė  a n a l i z ė

SSVP  4  prioriteto  „Techninė  parama  Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programai 
įgyvendinti“ įgyvendinimui numatytos trys priemonės: 

1. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas.
2. 3VP.Informavimas ir viešinimas.
3. ES struktūrinės paramos vertinimas.

Pagrindinės  tikslinės  grupės,  kurioms  planuojama  skirti  finansavimo  lėšas  yra: 
įgyvendinant  ES  fondų  administravimo  veiklas  –  ES  struktūrinę  paramą  administruojančių 
institucijų  valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai,  dirbantys  pagal  darbo  sutartis,  kurie  atlieka 
Ekonomikos augimo veiksmų programos administravimo funkcijas; įgyvendinant informavimo ir 
viešinimo veiklas  –  visuomenė  (vyrai  ir  moterys,  įvairaus  amžiaus,  išsilavinimo  ir  socialinės 
padėties, miestų ir kaimų gyventojai, pareiškėjai ir projektų vykdytojai, ekonominiai ir socialiniai 
partneriai,  politikai  ir  kiti  visuomenės  nuomonės  formuotojai,  ES  institucijų  atstovai, 
žiniasklaida); įgyvendinant vertinimo veiklas –   Vertinimo koordinavimo grupės nariai, kitų ES 
struktūrinę  paramą administruojančių  institucijų  valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai,  dirbantys 
pagal darbo sutartis, nepriklausomi vertintojai, socialiniai ekonominiai partneriai, visuomenė.

Detali  informacija  apie  ES  techninę  pagalbą  administravimui  pateikiama  ataskaitos  6 
dalyje, apie ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės vykdomas veiklas – 6 dalyje, o apie 
informavimo ir viešinimo priemonių analizę – 7 dalyje. 

4. ESF PROGRAMOS: DARNA IR KONCENTRACIJA 
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NETAIKOMA
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5. ERPF (SANGLAUDOS FONDO) PROGRAMOS: DIDELĖS APIMPTIES PROJEKTAI 

12 lentelė. Numatomi įgyvendinti didelės apimties projektai
Eil. 
Nr.

Sektorius Projekto 
pavadinimas

Informacija apie būtiną parengti 
dokumentaciją

Veiksmų 
programa / 

Fondas 
(ERPF/SF)

Numatoma 
bendra 

projekto 
vertė 
(EUR)

Numatomas 
ES indėlis 

(EUR)

Numatoma 
projekto 
paraiškos 
pateikimo 
Europos 

Komisijai 
data

(Numatoma) 
projekto 

įgyvendinimo 
pradžios 

data

JASPERS* 
ekspertų 
parama 

(Taip / Ne)dokumentai parengta / 
neparengta

1. Aplinkos 
apsauga / 

Energetika

Mažeikių 
centrinės 
šiluminės 
elektrinės 

modernizavimas

Projekto aprašymas rengiama Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa / 
SF

234.000.000 24.617.702 2009  III 
ketv. 

2010 I ketv. Taip
Galimybių studija parengta
Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

parengta

Kaštų naudos analizė rengiama
Poveikio aplinkai 
vertinimas

parengta

Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF )

rengiama

2. Aplinkos 
apsauga / 

Energetika

Vilniaus 
centrinės 
šiluminės 

elektrinės Nr. 3 
modernizavimas

Projekto aprašymas neparengta Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa / 
SF 

250.000.000 14.500.000 2009  III 
ketv. 

2010 I ketv Taip
Galimybių studija neparengta

Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

neparengta

Kaštų naudos analizė neparengta

Poveikio aplinkai 
vertinimas

neparengta

Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF)

neparengta

3. Aplinkos 
apsauga / 

Vilniaus atliekų 
deginimo 

Projekto aprašymas rengiama Sanglaudos 
skatinimo 

145.000.000 36.250.000  2010 III ketv 2010 II ketv. Taip
Galimybių studija parengta
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Atliekų 
tvarkymas

įrenginio 
statyba  

veiksmų 
programa / 
SF

Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

neparengta

Kaštų naudos analizė neparengta

Poveikio aplinkai 
vertinimas

rengiama

Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF )

neparengta

4. Aplinkos 
apsauga / 
Atliekų 
tvarkymas

Kauno arba 
Klaipėdos 
atliekų deginimo 
įrenginio 
statyba  

Projekto aprašymas rengiama Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa / 
SF

116.000.000 29.000.000 2010 III ketv. 2010 II ketv Taip

Galimybių studija rengiama
Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

neparengta

Kaštų naudos analizė neparengta

Poveikio aplinkai 
vertinimas

rengiama

Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF )

neparengta

5. Aplinkos 
apsauga / 
Vandentvarka

Vilniaus dumblo 
apdorojimo 
įrenginio 
statyba

Projekto aprašymas parengta Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa / 
SF

50.886.000 24.480.000 2009 III ketv. 2008 spalis Taip

Galimybių studija parengta
Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

parengta

Kaštų naudos analizė parengta

Poveikio aplinkai 
vertinimas

parengta
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Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF )

parengta

6. Turizmas Multifunkcinės 
sporto ir 
pramogų arenos 
statyba Kauno 
savivaldybėje

Projekto aprašymas parengta Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa / 
ERPF

59.572.821 14.500.000 2009 II ketv 2008 m. 
rugsėjis

Pateikta 
paraiška 
dėl 
projekto 
įtraukimo į 
JASPERS 
veiksmų 
planą 2009 
m.

Galimybių studija parengta

Įgyvendinimo planas 
(grafikas)

parengta

Kaštų naudos analizė parengta

Poveikio aplinkai 
vertinimas

parengta

Finansavimo planai 
(įskaitant preliminarius 
metinius planus pagal 
fondus SF/ERPF )

parengta
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6. TECHNINĖ PAGALBA 

Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 46 straipsnio nuostatomis, iš 2007–2013 
m.  ES  techninės  paramos  galima  finansuoti  veiksmų  programų  parengiamąją,  valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informacinę ir kontrolės veiklą bei veiklą, skirtą sustiprinti ES fondų 
paramos panaudojimo administracinius gebėjimus.

Siekiant tinkamai įgyvendinti projektus pagal SSVP 4 prioritetą, iš projektui skirtos 
2007–2013  m.  ES  techninės  paramos  finansuotinos  išlaidos  nustatytos  Vykdomų  pagal 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu 
Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789). 

2008 m. pabaigoje, institucijos, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 
spalio  17 d.  nutarimu  Nr. 1139,  priskirtos  ES  struktūrinės  paramos  administravimo 
funkcijos, siekdamos įgyvendinti projektus pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
4  prioritetą  „Techninė  parama  Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programai  įgyvendinti“, 
pateikė paraiškas.

2008 m. pabaigoje, techninės paramos gavėjams kurie įgyvendins projektus pagal 
Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programos  4  prioritetą  „Techninė  parama  Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programai įgyvendinti“, buvo paskirstyta 18,90 proc. 2007–2013 m. ES 
techninės paramos,  skirtos 4 prioriteto  „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programai įgyvendinti“ įgyvendinimui. 

Informacija apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimus 

Prielaidos

Priemonės  „ES  struktūrinės  paramos  vertinimas“  tikslas  –  pagerinti  ES  fondų, 
skiriamų SSVP finansuoti,  panaudojimo  kokybę,  veiksmingumą ir  nuoseklumą,  tobulinti 
šios veiksmų programos įgyvendinimą.

Šio tikslo siekimui ir ES struktūrinės paramos vertinimams inicijuoti ir įgyvendinti 
per 2008 metus buvo sukurtos šios prielaidos:

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  finansų  ministro  įsakymais 
patvirtinti bendrieji ES struktūrinės paramos administravimo teisės aktai;

Finansų  ministro  įsakymais  patvirtinti  2008 ir  2009  m.  ES struktūrinės  paramos 
vertinimo planai (žiūr. Planuojami vertinimai);

Patvirtintas  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašas  SSVP  priede  numatytoms  ES 
struktūrinės paramos vertinimo priemonėms.

Planuojami vertinimai

2008 m. vertinimo plane SSVP įgyvendinimui įvertinti numatytas vienas einamasis 
veiklos  vertinimas  už  5,8  tūkst  eurų  -  „Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programos  1 
prioriteto  2  uždavinio  įgyvendinimo rodiklio  „Pritraukta  privačių  investicijų  (mln.  eurų) 
skaičiavimo metodologijos rengimas“. Šio vertinimo tikslas - nustatyti SSVP 1 prioriteto 2 
uždavinio  įgyvendinimo  rodiklio  „Pritraukta  privačių  investicijų  (mln.  eurų)“  pradinę 
situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo stebėseną.

2009 m. vertinimo plane SSVP įgyvendinimui įvertinti numatytas vienas einamasis 
veiklos vertinimas už 29 tūkst. eurų – „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-
AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ 
ir  VP3-1.4-AM-09-K  priemonės  „Visuomenės  informavimo  ir  švietimo  apie  aplinką 
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priemonių  įgyvendinimas“  įgyvendinimo  stebėsenos  rezultato  rodiklių  nustatymas  ir 
skaičiavimas“.  Šio  vertinimo  tikslas  -  pagerinti  Aplinkos  ministerijos  administruojamų 
2007–2013  m.  veiksmų  programų  priemonių  įgyvendinimo  stebėseną,  įvertinant  šių 
priemonių  įgyvendinimo  stebėsenos  rodiklių  pradinę  situaciją  bei  jų  kiekybinę  išraišką, 
atliekant  kokybinį  rodiklių  efektyvumo  ir  rezultatyvumo  tyrimą  ir  parengiant  metodiką, 
kuria nustatoma šių priemonių įgyvendinimo rodiklių pradinė situacija bei jų pokyčiai.

Atlikti vertinimai

Paraiškos  2008  m.  vertinimo  plane  numatytiems  vertinimams  finansuoti 
įgyvendinančiai  institucijai  buvo  pateiktos  2008  m.  pabaigoje,  suplanuoti  vertinimai  ir 
vertinimo galimybių stiprinimo projektas bus įgyvendinti per 2009 metus.

7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS 

Remiantis 2008 m. spalio 31 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-352 „Dėl 2008–
2009 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos Sąjungos 
struktūrinė  paramą  planui  įgyvendinti  patvirtinimo“,  pagrindiniai  informavimo  apie  ES 
struktūrinę paramą ir jos viešinimo tikslai 2008–2009 m. yra:

1. Informuoti  apie ES struktūrinės paramos Lietuvai  naują etapą ir kokybinius  jo 
pokyčius,  stiprinti  ES struktūrinės paramos ir jos rezultatų svarbos suvokimą tarp įvairių 
tikslinių grupių;

2. Užtikrinti informacijos apie ES struktūrinės paramos veiksmų programas sklaidą 
ir  Europos  Bendrijos  vaidmenį  jas  įgyvendinant,  įvairius  ES  paramos  panaudojimo  ir 
administravimo aspektus, skaidrų paramos administravimą;

3.  Stiprinti  institucijų,  atsakingų  už  ES  struktūrinės  paramos  panaudojimą, 
administravimo  gebėjimus,  informavimo  ir  viešinimo  veiklų  efektyvų  planavimą, 
tarpinstitucinį koordinavimą.

Esama situacija

Siekiant nustatyti ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų žinomumą, 
visuomenės informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie 
ES struktūrinę paramą šaltinius 2008 metų pabaigoje buvo atliktas visuomenės nuomonės 
tyrimas.  Šio  tyrimo  duomenys  rodo,  kad  dauguma  apklausoje  dalyvavusių  Lietuvos 
gyventojų  –  86%  –  daugiau  ar  mažiau  yra  girdėję  /  žino  apie  Lietuvai  skiriamą  ES 
struktūrinių fondų paramą.  Apie naująjį  2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai 
etapą žino kiek mažiau nei pusė – 44% – respondentų. 

Daugumos  (76%)  šių  respondentų  nuomone,  Lietuvai  skiriama  ES  struktūrinė 
parama yra  ilgalaikė investicija į  ateitį.  60 % visuomenės nurodė, kad žino Ekonomikos 
augimo veiksmų programą, 36 % nurodė žinantys Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą ir 
28 % Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Dauguma  (78%)  gyventojų  daugiau  ar  mažiau  norėtų  (78%)  gauti  daugiau 
informacijos  apie  galimybes  pasinaudoti  2007–2013  m.  ES  struktūrine  parama.  Šie 
respondentai  norėtų  daugiau  sužinoti  apie  ES  struktūrinės  paramos  naudą  kiekvienam 
gyventojui  ir  Lietuvai  (53%)  bei  jų  savivaldybėje  ES  paramos  lėšomis  įgyvendinamus 
projektus (50%). Taip pat nemaža dalis apklaustųjų norėtų gauti daugiau informacijos apie 
ES struktūrinės paramos lėšomis remiamas veiklas (42%), projektus, kurių rezultatais galėtų 
pasinaudoti  (39%)  bei  reikalingus  dokumentus  finansavimui  gauti  (34%).  Priimtinausi 
informacijos  šaltiniai  dominančiai  informacijai  apie  ES  struktūrinę  paramą  gauti,  pasak 
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respondentų,  yra  televizija  (47%),  spauda  (42%)  bei  internetas  (33%).  Dažniausiai 
respondentai  pageidauja,  jog informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą būtų 
skelbiama per nacionalinę televiziją.

2009  m.  pradžioje  taip  pat  buvo  atliktos  galimų  pareiškėjų  bei  jau  pateikusių 
paraiškas  pareiškėjų  pagal  2007-2013 m.  ES struktūrinės  paramos  priemones  nuomonės 
tyrimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad 55 % galimų pareiškėjų žino apie naująjį 2007–2013 
m. ES struktūrinių fondų paramos etapą. Apie Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą daug 
žino 44 % galimų pareiškėjų (dar 42 % kažką girdėjo), apie Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programą  daug žino  28  % (kažką  girdėjo  41%)  ir  apie  Ekonomikos  augimo veiksmų 
programą daug žino 26 % (kažką girdėjo 55 %).

Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas

Finansų ministerija 2008 m. gegužės 28-29 d. Vilniuje, „Litexpo“ konferencijų ir 
parodų centre,  organizavo kontaktų mugę „Regionų lyderiai“.  Jau antrą kartą rengiamoje 
mugėje  socialiniams  ekonominiams  partneriams,  visuomenei,  projektų  vykdytojams  ir 
potencialiems  pareiškėjams  pristatyti  apie  78  iš  daugiau  kaip  3500  įvairiuose  Lietuvos 
regionuose  sėkmingai  įgyvendinamų  projektų,  finansuojamų  iš  ES  struktūrinių  fondų  ir 
sanglaudos  fondo.  Mugės  metu  veikė  paramos  „kavinė“,  kurioje  į  aktualius  klausimus 
atsakinėjo ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovai. Renginio metu taip 
pat buvo paskelbti  ir  apdovanoti  Regionų lyderiai – dešimt sėkmingai  įgyvendinamų ES 
struktūrinės paramos projektų, po vieną iš kiekvienos apskrities Apie projektus nugalėtojus 
parengti filmukai transliuoti LTV „Labas rytas“ laidos metu. Be to, Siekiant pristatyti 2004–
2006 m. ES struktūrinės paramos rezultatus ir projektų gerąją patirtį, 2008 m. buvo išleistas 
reprezentacinis nuotraukų albumas „Idėja. Įkvėpimas. Sėkmė“.

2008 m. balandžio–gegužės mėn. vykdyta kampanija spaudoje apie 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos prioritetus ir paprastesnes projektų administravimo sąlygas

2008  m.  rugpjūčio  20  ir  22  d.  Finansų  ministerija  Druskininkuose  ir  Palangoje 
organizavo  linksmas  ir  kūrybiškas  popietes  visai  šeimai  –  „ES  struktūrinės  paramos 
mozaika“, kurių metu miestų gyventojai  ir  svečiai  pieš gerąsias permainas,  kurios įvyko 
Lietuvoje ES struktūrinių fondų dėka. 

Visa  aktuali  informacija  apie  2007–2013  m.  ES  struktūrinę  paramą,  priemonių 
aprašymai,  kvietimai  teikti  paraiškas,  leidiniai,  metodinės  rekomendacijos,  teisės  aktai, 
pranešimai  spaudai,  naujienos  apie  organizuojamus  renginius  ir  kt.  skelbiama  ES 
struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Remiantis Įgyvendinimo reglamento 7 str. 2 d. Finansų ministerija 2008 m. gegužės 
9  dieną iškėlė  ES  vėliavas  priešais  Finansų  ministerijos  pagrindines  patalpas  J.Tumo-
Vaižganto 8A/2  bei prieš Finansų ministerijos nuomojamas patalpas, esančias Gynėjų g. 16, 
Vilniuje taip pat suorganizavo Vadovaujančiosios institucijos atvirų durų dieną, skirtą ES 
paramą administruojančioms institucijoms ir socialiniams-ekonominiams partneriams. 

Paramos gavėjų skelbimas

ES  struktūrinės  paramos  svetainėje  www.esparama.lt publikuojama  ir  kasdien 
atnaujinama informacija apie visus pateiktus, vertinamus ir įgyvendinamus 2007-2013 m. 
ES  struktūrinės  paramos  projektus.  Čia  taip  pat  galima  atlikti  pateiktų,  vertinamų  ir 
įgyvendinamų projektų paiešką pagal įvairius paieškos kriterijus.
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Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas

2008 m. gruodžio 1, 2, 4 d. Finansų ministerija organizavo informacinius renginius 
galimiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams „Apie paramą – iš ESmės. 2007–2013 m. 
struktūrinių fondų galimybės“ Tauragėje, Utenoje ir Alytuje. Renginių metu buvo pristatytas 
naujasis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpis taip pat renginių 
lankytojai galėjo gauti konsultacijas ir užmegzti kontaktus su visų ES struktūrinės paramos 
administravime  dalyvaujančių  institucijų  atstovais.  Renginių  metu  pristatytas  leidinukas 
„Apie  paramą  –  iš  Esmės.  2007–2013  m.  ES  struktūrinių  fondų  galimybės“,  kuriame 
pareiškėjams glaustai pristatomos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės.

2008  m.  Aplinkos  apsaugos  ministerija,  siekdama  projektų  vykdytojams, 
pareiškėjams, visuomenei bei žiniasklaidai pristatyti 2004 – 2006 m. paramos panaudojimą 
aplinkosaugos srityje, aptarti rezultatus ir problemas bei supažindinti su 2007 –  2013 m. 
laikotarpio parama, dalyvavo tarptautinėje konferencjoje, Lietuvos miestuose organizavo 4 
seminarus – diskusijas. Vienas seminaras – diskusija buvo skirta supažindinti politikus ir 
socialinius   –  ekonominius  partnerius  su  2004–2006  m.  paramos  panaudojimu 
aplinkosaugos srityje ir 2007 –  2013 m. laikotarpio parama. 

Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  darbuotojai  organizavo  3  mokymus 
pareiškėjams  apie  paraiškos  pildymą,  investicinio  projekto  rengimą,  paraiškos  priedus, 
pajamų  skaičiavimą  projektuose.  Taip  pat  buvo  vykdomos  individualios  konsultacijos 
pareiškėjams, nuolat teikiama informacija apie paramos administravimo procesą interneto 
svetainėse www.cpva.lt ir www.esparama.lt. 

2008  m.  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  darbuotojai  suorganizavo  susitikimą  su 
sveikatos  priežiūros  įstaigų  vadovais  ir  dalyvavo  9  kitų  institucijų  organizuojamuose 
renginiuose,  kuriais  buvo  siekiama  suinteresuotiems  asmenims  pristatyti  projektų  pagal 
Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo eigą, priemones 
finansuojamas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, už kurių 
įgyvendinimą atsakinga Sveikatos  apsaugos ministerija,  bei  pristatyti   priemones,  skirtas 
regionų projektų įgyvendinimui.  Vyko 4 mokymai  pareiškėjams  apie  paraiškos  pildymą, 
investicinio  projekto  rengimą,  pajamų  skaičiavimą  projektuose.  Perkaityta  10  pranešimų 
apie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  kompetencijos  sričiai  priskirtų  priemonių 
įgyvendinimo eigą, 2 pranešimai/komentarai buvo publikuojami visuomenės informavimo 
priemonėse.

2008 m. Ūkio ministerija, organizuodama įvairius renginius, supažindino tikslines 
grupes  apie  administruojamas  priemones,  būsimus  kvietimus  teikti  paraiškas,  pasidalino 
gerąja  patirtimi,  mokė  potencialius  pareiškėjus,  rengiančius  paraiškas  pagal  Ūkio 
ministerijos  administruojamas  priemones  apie  šių  priemonių  specifiką,  aktualią  paraiškų 
dokumentaciją ir paramos teikimo procesą reglamentuojančius teisės aktus ir nuostatas. Per 
ataskaitinį  laikotarpį  suorganizuoti  21  renginiai,  surengta  30  išvažiuojamųjų  regioninių 
konferencijų.  Siekiant  paskatinti  domėtis  ES  struktūrinės  paramos  galimybėmis  Ūkio 
ministerijos  atstovai  dalyvavo  10  radijo  laidų,  siekiant  informuoti  visuomenę  apie  Ūkio 
ministerijos administruojamas priemones, paskelbtus kvietimus, paramos panaudojimo eigą 
ir  kt.  ES  struktūrinės  paramos  aktualijas  publikuojami  46  Straipsniai  nacionalinėje  ir 
regioninėje spaudoje, 24 pranešimai spaudai, skelbimai internete, išleistas leidinys „Lietuvos 
Respublikos  ūkio  ministerijos  administruojama  ES  struktūrinė  parama  2004-2006  m.  ir 
2007-2013 m.“.
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Vidaus reikalų ministerija per 2008 metus suorganizavo ir dalyvavo daugiau kaip 20 
renginių, skirtų regioninės projektų atrankos mechanizmui pristatyti. Dalyvavo daugiau kaip 
5  Regionų  plėtros  tarybų  posėdžiuose,  kuriuose  pristatyti  pranešimai  apie  naujas 
savivaldybių ir regionų plėtros tarybų teises ir pareigas, susitikime – konferencijoje „Nauji 
iššūkiai“,  kontaktų  mugėje  „Regionų  lyderiai“,  Lietuvos  Respublikos  Seime,  Seimo 
Valstybės  valdymo  ir  savivaldybių  komiteto  organizuotose  konferencijose,  Nacionalinės 
regioninės  plėtros  tarybos  posėdyje,  Apskričių  vadovų  sąjungos  posėdyje,  ir  kituose 
organizuotuose renginiuose. Per ataskaitinį laikotarpį organizuoti 7 renginiai savivaldybių, 
pripažintų probleminėmis teritorijomis, regioninių ekonomikos augimo centrų ir apskričių 
viršininkų administracijų atstovams bei 5 informaciniai seminarai apskričių ir savivaldybių 
atstovams.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama efektyviai teikti informaciją apie veiksmų 
programą ir  užtikrinti  šios  programos  viešinimą,  organizavo atvirų  durų renginį,  viešųjų 
renginių akciją regionuose. Atnaujinta  www.smm.lt svetainės dalis, skirta ES struktūrinei 
paramai,  nuolat  teikiama  aktuali  informacija  interneto  svetainėse  www.smm.lt ir 
www.esparama.lt.  Siekiant  formuoti  teigiamą  požiūrį  apie  ES  finansavimo  švietimui  ir 
mokslui procesą organizuota Švietimo ir mokslo ministro spaudos konferencija.

Centrinė  projektų  valdymo  agentūra  vykdė  4  mokymus  pareiškėjams  apie  apie 
investicinių  projektų  rengimą,  paraiškos  pildymą,  pajamų  planavimą  ir  reikalavimus 
atsiskaitymui. Buvo nuolat teikiama aktuali informacija interneto svetainėse www.cpva.lt   ir 
www.esparama.lt.       

Pagal  Projekto  administravimo  ir  finansavimo  taisykles,  patvirtintas  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) 
konkurso būdu atrenkamų projektų kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti 
įgyvendinančios  institucijos  publikuoja  „Valstybės  žinių“  priede  „Informaciniai 
pranešimai“, bent viename iš šalies dienraščių taip pat talpinami ir ES struktūrinės paramos 
svetainėje  www.esparama.lt.  Įgyvendinančioji  institucija,  atsižvelgdama  į  tikslines 
pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas skelbimus gali papildomai publikuoti ir kituose 
leidiniuose. 

Valstybės  ir  regionų  projektų  atrankos  atveju,  sudaryti  ir  patvirtinti  valstybės  ir 
regionų  projektų  sąrašai  taipogi  skelbiami  ES  struktūrinės  paramos  svetainėje 
www.esparama.lt. 

________________________
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