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2.

VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos metinė ataskaita (toliau – ataskaita) yra
parengta vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos
fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25—78) (toliau –
Reglamentas 1083/2006) ir 2006 m. gruodţio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006,
nustatančio 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 L 371, 2006 12 27, p. 1—159) (toliau – Reglamentas 1828/2006) nuostatomis.
Ataskaitos tikslas – apţvelgti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau ─ SSVP)
įgyvendinimo paţangą, išreikštą finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais, atlikti nuodugnią
rezultatų pasiekimo analizę, nustatyti ar veiksmų programoje nustatyti tikslai išliko nepakitę ir bus
pasiekti. Ataskaitoje pateikti duomenys leis laiku priimti sprendimus dėl veiksmų programos
įgyvendinimo sėkmės.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendra SSVP įgyvendinimo paţanga išreikšta finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais,
taip pat pateikiama socio-ekonominė analizė, sinergija su kitomis programomis (Baltijos regiono
strategija, Europos ţemės ūkio fondu kaimo plėtrai ir kt.) bei kitų finansinių instrumentų
panaudojimas (JESSICA);
- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo paţanga;
- didelės apimties projektų įgyvendinimas;
- Techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimo administravimui,
panaudojimas;
- informavimo ir viešinimo veiksmai.

2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
2.1.1. Informacija apie veiksmų programos fizinę paţangą
Veiksmų programų įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie Europos Sąjungos vykdomos Sanglaudos politikos. Sėkmingas veiksmų programų
įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių pasiekimais, tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama
informacija apie SSVP pagrindinių rodiklių pasiekimų paţangą. Pateikti SSVP pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 m. liepos mėnesio Europos
Komisijos patvirtinto Dabinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėţimus. Informacija apie SSVP
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimus, kurie neatitinka Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų rodiklių, pateikiama ataskaitos 3 dalyje
„Įgyvendinimas pagal prioritetus―. Pateiktų pagrindinių SSVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sąrašas nėra baigtinis ir gali pasikeisti, jeigu pasikeis
veiksmų programa arba pagrindinių rodiklių sąraše pateikti rodikliai arba jų apibrėţimai.
1 lentelė. Pagrindinių SSVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimai.
Rodikliai
(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų) 4

Pasiekimas

(2) Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: Pasiekimas
vyrai
Tikslas
Pradinis taškas
(3) Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: Pasiekimas
moterys
Tikslas
Pradinis taškas
(34) Projektų skaičius (turizmas)
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0
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0
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0
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(39) Projektų, uţtikrinančių tvarią
plėtrą ir gerinančių miestų
patrauklumą, skaičius 7

2008

Pasiekimas
Tikslas

Iš viso3
75

122
0

0

37

NA

NA

NA

NA

NA

NA

37
300

0
Pradinis taškas
NA - rodo, kad atsiţvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
2
Nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradţioje, kaip nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė
nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta reikšmė atlikus vertinimą ir pateikiama prie atitinkamų metu informacijos. Pradinė reikšmė yra statinė, todėl duomenys
nurodomi tik vieną kartą (2007 m.)
3
Stulpelyje „Iš viso― pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė išraiška 2015 m nurodyta veiksmų programoje.
Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės).
4
Pateikiama informacija apie visą pritraukto privataus finansavimo sumą įgyvendinant SSVP. Šis rodiklis sumuojamas iš 1 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių. Didţiąja dalimi privatus
finansavimas yra suprantamas kaip projekto vykdytojo nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas.
5
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, įgyvendinant 1 prioritetą.
6
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Šis rodiklis sumuojamas iš 2 prioriteto 2 ir 3 uţdavinių
7
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, įgyvendinant 1 prioritetą regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose.
1

2009 metais pastebima paţanga įgyvendinant SSVP ir siekiant joje nustatytų tikslų:
 sveikatos sektoriuje 2009 m. buvo įgyvendinami 52 projektai (3 iš jų uţbaigti), tai
sudaro 69 proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus;
 švietimo sektoriuje 2009 m. buvo įgyvendinamas 31 projektas, tai sudaro 17 proc. nuo
veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus;
 turizmo sektoriuje 2009 m. buvo įgyvendinama 15 projektų (3 iš jų uţbaigti), tai sudaro
13 proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus;
 įgyvendinant turizmo projektus pritraukta 15,1 mln. eurų privačių investicijų, kas sudaro
15 proc. veiksmų programoje planuojamos pritraukti investicijos sumos;
 įgyvendinami 37 projektai, uţtikrinantys tvarią plėtrą ir gerinantys miestų patrauklumą,
ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose.
2 lentelė. Pagrindinių SSVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių planuojamų reikšmių ir pasiekimų
santykis
Nuo SSVP
įgyvendinimo
Planuojama
Pasiekimo
Rodikliai
pradţios iki
pasiekti reikšmė
procentas
2009.12.31
pasiekta reikšmė
(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)

100

15,1

15%

(2) Naujai sukurtų darbo vietų
skaičius: vyrai

250

0

0%

(3) Naujai sukurtų darbo vietų
skaičius: moterys
(34) Projektų skaičius (turizmas)

250

0

0%

120

15

13%

182

31

17%

(38) Projektų skaičius (sveikatos
apsauga)

75

52

69%

(39) Projektų, uţtikrinančių
tvarią plėtrą ir gerinančių miestų
patrauklumą, skaičius

300

37

12%

(36) Projektų skaičius (švietimas)

2.1.2 Finansinė informacija
Įgyvendinant SSVP 2009 metais:
- sudarytos 574 sutartys (bendra projektų vertė – 1.417,63 mln. eurų, finansavimo suma
pagal pasirašytų sutarčių duomenis – 1.062,95 mln. eurų ES fondų lėšos, 208,88 mln. eurų LR
valstybės biudţeto lėšos);
- 2009.12.31 deklaruotinų lėšų suma sudarė 325.882.211,99 eurų.
SSVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal VP
įgyvendinimo prioritetus.
Atsiţvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, ţemiau pateiktoje
lentelėje pateikti duomenys eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 3,4528 Lt.

3 lentelė. Finansiniai prioritetų įgyvendinimo rodikliai pagal finansavimo šaltinį (eurais)

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

Paramos gavėjų
apmokėtos
išlaidos, įtrauktos
į vadovaujančiai
institucijai
pateiktus
mokėjimo
reikalavimus
A

Atitinkamas
viešasis įnašas

182.161.357,82

172.880.082,78

183.183.008,60

210.103.557,84

46.053.066,04

46.053.006,33

47.943.448,92

84.984.541,77

95.809.698,34

86.668.965,58

106.121.788,53

159.792.866,41

1.858.089,79

1.858.089,79

1.858.089,79

5.454.603,96

325.882.211,99

307.460.144,47

339.106.335,84

460.335.569,97

0

0

0

0

B

Uţ
mokėjimus
paramos
gavėjams
atsakingos
įstaigos
apmokėtos
išlaidos
C

Visa iš
Komisijos gautų
mokėjimų
suma2

D

Europos regioninės
plėtros fondas
2 prioritetas
„Viešųjų paslaugų
kokybė ir
prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir
socialinė
infrastruktūra“
Europos regioninės
plėtros fondas
3 prioritetas
„Aplinka ir darnus
vystymasis“
Sanglaudos fondas
4 prioritetas
„Techninė parama
Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos
įgyvendinimui“
Sanglaudos fondas
Bendra suma:
Iš ESF finansuojamų
išlaidų bendra suma,
jei veiksmų programa
yra bendrai
finansuojama iš
ERPF 1
1

Įgyvendinant SSVP 2009 metais nebuvo įgyvendintos į Europos socialinio fondų sritį patenkančios veiklos.

Visa iš Komisijos gautų mokėjimų suma – nurodoma iš EK gauta suma, įskaitant avansus. Atsiţvelgiant į tai, kad avansai buvo pervesti pagal
fondus, pagal prioritetus sumos nurodytos pritaikius proporciją.
2

1 paveikslas. ES fondų lėšų panaudojimas per pirmus tris įgyvendinimo metus (2007,
2008 ir 2009) (mln. eurų)
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Siekiant uţtikrinti efektyvų ES fondų lėšų įsisavinimą bei atsiţvelgiant į Reglamento
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
uţtikrinti.
Atsiţvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, 2009 metais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo patvirtintas ES fondų lėšų naudojimo planas 2008-2015 m., kuriame pagal
veiksmų programas, veiksmų programų prioritetus bei uţ veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimą atsakingus valstybės biudţeto asignavimų valdytojus, nustatyta siektina pripaţintų
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 pradţioje bei pabaigoje.
Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų
lėšų įsisavinimo rodiklių prieţiūra.

2 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai 2007-2009 metais.
8,97
5,67
1,21

4 prioritetas

174,52
3 prioritetas

137,58

70,46
59,03
56,64

2 prioritetas
39,11

218,03
216,26

1 prioritetas
147,32
0
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200
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Numatyta siektina ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab., mln. eurų
Numatyta kritinė ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab., mln. eurų
Nuo veiksmų programos įgyvendinimo pradţios iki 2009-12-31 pasiekta mln. eurų

2009 m. 1 prioritetas siekia 68 proc. numatytos kritinės ES fondų lėšų sumos, 2 prioritetas
– 69 proc., 3 prioritetas – 51 proc., 4 prioritetas – 21 proc. Ataskaitos 3 dalyje „Įgyvendinimas pagal
prioritetus― detalizuojami ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai pagal uţ veiksmų
programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus valstybės biudţeto asignavimų valdytojus.
Išskiriant ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimus pagal fondus matyti, kad
ERPF (1 ir 2 prioritetai) pasiekta 68 proc. numatytos kritinės ES fondų lėšų sumos (3 paveikslas), o
SF (3 ir 4 prioritetai) – 50 proc. (4 paveikslas).

3 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai (ERPF)
300

277,06 272,9

250

200

186,43

Numatyta siektina ES fondų
lėšų suma naudojimo plane
2009 m. pab., mln. EUR

150

Numatyta kritinė ES fondų lėšų
suma naudojimo plane 2009 m.
pab., mln. EUR
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Nuo veiksmų programų
įgyvendinimo pradţios Iki 2009
12 31 d. Pasiekta, mln. EUR
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4 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai (SF)
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2.1.3. Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
4 lentelė. Skiriamas finansavimas (ES fondų lėšos) pagal pasirašytas sutartis.
Prioritetinės srities kodas
41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės

41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas
17 Viešasis
administravimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

18 Švietimas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

LT

18 Švietimas
18 Švietimas

Teritorija

Vietovė

Suma
5.268.767,38 €

30.405.642,96 €

5.687.702,73 €

9.902.763,27 €
LT
1.101.096,62 €

18.286.041,13 €
60.798.923,11 €
LT

1.662.784,19 €

Prioritetinės srities kodas
43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas
44 Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas
44 Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas

01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

02 Pagalba (paskolos,
palūkanų subsidijos,
garantijos)
01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Teritorija

Vietovė

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Netaikytina

LT

20 Socialinis darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės paslaugos
20 Socialinis darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės paslaugos
20 Socialinis darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės paslaugos
00 Netaikytina

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

Netaikytina

LT

Suma

4.771.881,62 €

42.079.818,52 €

1.498.994,67 €

4.543.761,31 €

5.034.403,58 €

1.308.772,53 €
Netaikytina

LT
127.000.000,00 €

21 Su aplinka susijusi
veikla
21 Su aplinka susijusi
veikla

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

LT
13.260.624,30 €
LT

7.328.421,45 €

46 Vandens valymas (nuotekos)

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
09 Vandens rinkimas,
valymas ir
paskirstymas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

46 Vandens valymas (nuotekos)

01 Negrąţintina pagalba

09 Vandens rinkimas,
valymas ir
paskirstymas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

09 Vandens rinkimas,
valymas ir
paskirstymas

Netaikytina

LT

21 Su aplinka susijusi
veikla

Netaikytina

Prioritetinės srities kodas

46 Vandens valymas (nuotekos)

01 Negrąţintina pagalba

Teritorija

Vietovė

40.987.714,85 €

01 Negrąţintina pagalba

54 Kitos priemonės, skirtos aplinkos išsaugojimui ir
rizikos prevencijai

01 Negrąţintina pagalba

21 Su aplinka susijusi
veikla

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

54 Kitos priemonės, skirtos aplinkos išsaugojimui ir
rizikos prevencijai

01 Negrąţintina pagalba

21 Su aplinka susijusi
veikla

LT

54 Kitos priemonės, skirtos aplinkos išsaugojimui ir
rizikos prevencijai

01 Negrąţintina pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

55 Gamtos turtų skatinimas

01 Negrąţintina pagalba

55 Gamtos turtų skatinimas
55 Gamtos turtų skatinimas

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
21 Su aplinka susijusi
veikla

29.467.926,62 €

266.896.173,20 €

51 Biologinės įvairovės ir gamtos apsaugos skatinimas
(įskaitant Natura 2000)

21 Su aplinka susijusi
veikla

Suma

LT
20.284.911,23 €
1.209.682,89 €

6.919.320,49 €
LT
31.160.641,05 €

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT
11.584.800,74 €
LT
2.238.133,87 €
LT
434.430,03 €

55 Gamtos turtų skatinimas

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
21 Su aplinka susijusi
veikla

55 Gamtos turtų skatinimas

01 Negrąţintina pagalba

Prioritetinės srities kodas

Teritorija

Vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

21 Su aplinka susijusi
veikla

Netaikytina

LT

01 Negrąţintina pagalba

14 Viešbučiai ir
restoranai

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba

14 Viešbučiai ir
restoranai

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

Netaikytina

LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

04 Kitos finansavimo
formos

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

58 Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

58 Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

203.317,60 €

97.601,95 €

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

Suma

1.599.730,66 €

1.840.721,44 €

1.239.367,18 €
434.430,03 €
LT
12.042.936,09 €
LT
1.237.871,87 €
LT

7.277.678,533 €

4.468.000,17 €

Prioritetinės srities kodas
59 Kultūros infrastruktūros plėtra

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

61 Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti
projektai

01 Negrąţintina pagalba

61 Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti
projektai

01 Negrąţintina pagalba

61 Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti
projektai

01 Negrąţintina pagalba

73 Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir
mokyme visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis
veiksmų, skirtų sumaţinti anksti mokyklą paliekančių
asmenų skaičių, lytimi pagrįstą mokymosi dalykų
segregaciją ir sudaryti geresnes galimybes gauti
kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus
išsilavinimą ir mokymą
75 Švietimo infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

75 Švietimo infrastruktūra

Ekonominės veiklos
kodas
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
11 Transportas
17 Viešasis
administravimas
17 Viešasis
administravimas
18 Švietimas

Netaikytina

Vietovė

Suma

LT
11.584.800,74 €

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

Netaikytina

LT

657.935,08 €

LT
4.616.322,86 €
LT
50.863.165,71 €

2.545.470,34 €
01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas

18 Švietimas

75 Švietimo infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas

76 Sveikatos prieţiūros infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

76 Sveikatos prieţiūros infrastruktūra

Teritorija

01 Negrąţintina pagalba

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

LT

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji

LT

2.117.122,34 €
30.719.850,52 €
LT

39.910.418,62 €

322.319,57 €
LT
30.805.766,68 €

Prioritetinės srities kodas

Finansavimo formos
kodas

Ekonominės veiklos
kodas

Teritorija

Vietovė

Suma

vietovė
76 Sveikatos prieţiūros infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Netaikytina

LT

78 Būsto infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

20 Socialinis darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės paslaugos
17 Viešasis
administravimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

17 Viešasis
administravimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

LT

79 Kita socialinė infrastruktūra

79 Kita socialinė infrastruktūra
79 Kita socialinė infrastruktūra
79 Kita socialinė infrastruktūra

85 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir tikrinimas

86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija

Bendra suma:

01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

17 Viešasis
administravimas

33.837.363,46 €

336.985,06 €

2.597.350,77 €
22.249.091,91 €
LT
2.780.710,53 €

20 Socialinis darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės paslaugos
17 Viešasis
administravimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

Netaikytina

LT

17 Viešasis
administravimas

Netaikytina

33.405.047,85 €

11.714.889,19 €
LT
321.531,51 €
1.062.951.933,00 €

Palyginus su 2008 metais ES fondų lėšų panaudojimas pagal pasirašytų sutarčių
duomenis nuo 34.771.728,15 eurų išaugo iki 1.062.951.933,00 eurų, t.y. padidėjo virš milijardo
eurų.
Daugiausia skirta finansavimo (ES fondų lėšos) pagal pasirašytas sutartis šių
prioritetinių sričių projektams: Vandens valymas (nuotekos) (46), Energijos efektyvumas,
bendra gamyba, energijos valdymas (43), Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti
projektai (61), Švietimo infrastruktūra (75), Sveikatos prieţiūros infrastruktūra (76), Kita
socialinė infrastruktūra (79).
ES struktūrinės paramos poveikis Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui
Iki 2009 m. gruodţio 31 d. Lisabonos strategijos prioritetams įgyvendinti paskirstyta
SSVP ES fondų lėšų dalis sudarė 319.351.353,6 eurų (78 % nuo nurodytos Lisabonos
strategijoje 408 mln. eurų sumos arba apie 30 proc. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos,
skirtos SSVP įgyvendinti).
Įgyvendinant SSVP lėšos yra skirtos įgyvendinti projektus, skirtus (duomenys
pateikiami pagal prioritetinės srities kodą):
43 Energijos efektyvumui, bendrai gamybai, energijos valdymui – 283.676.943,3
eurų;
41 Atsinaujinantiems energijos šaltiniams: biomasėms – 35.674.410,34 eurų.
5 paveikslas. Sritys, į kurias 2009 metais buvo investuota daugiausiai ES fondų lėšų (proc.).

35.674.410; 11%

283.676.943; 89%

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas

41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes
VP yra bendrai finansuojama Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
lėšomis, todėl informacija pagal tikslines grupes, nurodytas Reglamento 1828/2006 XXIII
priede, neteikiama.
2.1.5. Grąţinta ar pakartotinai panaudota parama
5 lentelė. 2009 metais grąţintos lėšos pagal fondus ir prioritetus.

Fondas
ERPF
ERPF
ERPF
SF
SF
SF
Iš viso

Prioritetas
1 prioritetas
2 prioritetas
3 prioritetas
4 prioritetas

Grąţinta suma,
eurais
-5.574,39
0
-5.574,39
-133.952,2
0
-133.952,2
-139.526,6

2009 m. buvo grąţinta 139,526,6 eurai (ERPF lėšų – 5.574,39, o SF lėšų – 133.952,2 eurai).
2.1.6. Kokybinė analizė
Socio- ekonominis SSVP įgyvendinimo kontekstas
Ekonomikos skatinimo planas
2009 m. pradţioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Ekonomikos skatinimo
planui (toliau – ESP). ESP yra Vyriausybės siūlomas priemonių paketas, kuriuo siekiama
palengvinti verslo veiklos sąlygas, įtraukti papildomų lėšų į Lietuvos rinką ir palengvinti verslui
galimybę pasiskolinti, išlaikyti darbo vietas ir taip maţinti socialinę įtampą visuomenėje. Taip
pat šio tikslo siekiama įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo projektus ir sparčiau
naudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšas. ESP plano pagalba siekiama
skatinti ekonomiką, bei padėti verslui išsilaikyti sunkmečiu, palengvinti verslo finansavimo
galimybes, verslo aplinką, sumaţinti biurokratinę naštą, supaprastint viešuosius pirkimus.
ESP susideda iš penkių dalių:
1. Verslo finansavimo galimybių išplėtimo.
2. Pastatų energetinio efektyvumo didinimo.
3. Spartesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo.
4. Verslo aplinkos gerinimo.
5. Eksporto ir investicijų skatinimo.
2009 metais įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Europos
Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių pakeitimo. Remiantis šiuo nutarimu, sąskaitų apmokėjimo būdas bei
avansas gali būti taikomas ir privatiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš ES
struktūrinės paramos finansuojamus projektus. Taip pat visų projektų vykdytojų pateiktų
mokėjimo prašymų vertinimo trukmė sutrumpinama perpus.
Turizmo sektoriaus apţvalga
2009 m. turizmo plėtros tempams įtaką turėjo nepalankiai susiklostę išoriniai ir vidiniai
veiksniai. Visų pirma dėl Pasaulio finansinės krizės ir daugelio šalių ūkio recesijos daugelyje
šalių, kaip Lietuvoje, sulėtėjo atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtros tempai.
Atvykstamasis turizmas
Statistikos departamento duomenimis turistų skaičius apgyvendinimo įmonėse per
2009 m. sudarė 1427 tūkst. svečių, arba 21,8 proc. maţiau nei per atitinkamą 2008 metų
laikotarpį (buvo prognozuojamas 10 proc. maţėjimas). O apgyvendinimo įstaigų pajamos 2009
m. sudarė 358 mln. litų, t.y. 28,1 proc. maţiau nei 2008 m. Uţsienio turistų skaičiaus kritimas

buvo maţesnis nei bendras svečių skaičiaus maţėjimas ir sudarė 17,3 proc., tuo tarpu svečių iš
Lietuvos skaičius apgyvendinimo įmonėse sumaţėjo net 26,3 proc.
6 lentelė. Turistų skaičiaus apgyvendinimo įmonėse ir apgyvendinimo įstaigų pajamų
pokyčiai

Turistų skaičius apgyvendinimo
Apgyvendinimo įstaigų pajamos,
įmonėse, tūkst.
mln. Lt.
2008 m.
2009 m.
2008 m. I-III ketv. 2009 m. I-III ketv.
1825,8
1427
498
358
-21,8 proc.
- 28,1 proc.
Didţiąją dalį atvykusių 2009 m. į Lietuvą turistų sudarė individualūs turistai.
Apgyvendinimo įstaigose daugiausia apsistojusių uţsienio turistų, kaip ir ankstesniais metais,
buvo atvykę iš artimiausių šalių: Lenkijos (16,7 proc.), Vokietijos (14,6 proc.), Rusijos (10,5
proc.), Latvijos (8,3 proc.), Baltarusijos (6,9 proc.). Tokie duomenys parodo, kad Lietuva, kaip
turizmo šalis, dar nėra gerai ţinoma pasaulyje, todėl pasaulio turizmo rinkoje turi būti
populiarinamas Lietuvos vardas, siekiant pritraukti kuo daugiau uţsienio turistų, ypatingą
dėmesį skiriant tokių priemonių įgyvendinimui, kurios gali padidinti individualių turistų srautą.
6 paveikslas. Atvykusių į Lietuvą turistų pasiskirstymas pagal šalis 2009 m.

Pagrindinis uţsienio turistų lankymosi miestas lieka Vilniaus miestas – daugiau nei
pusė uţsienio turistų apsistoja Vilniuje, didţiąją šių svečių dalį sudaro verslo turistai, t.y. turistai,
atvykstantys verslo tikslais, kurie renkasi 4*, 5* viešbučius. Šiuo atveju vis dar problema lieka
didesnio uţsienio turistų skaičiaus pritraukimas į Lietuvos kurortus; ši problema turi būti
sprendţiama toliau gerinant pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, teikiamų paslaugų kokybę bei
didesnį dėmesį skiriant rinkodarai.
Paţymėtina, kad Lietuvos geografinė padėtis yra labai palanki turizmui plėtoti. Lietuvą
galima pasiekti bet kokiomis transporto rūšimis. Tačiau aviakompanijai FlyLAL – Lithuanian
Airlines nutraukus veiklą, 2009 m. ypač aktuali tapo Lietuvos pasiekiamumo oru problema,
tiesioginių skrydţių į Lietuvą ir iš Lietuvos stoka. Ši problema 2009 m. buvo sprendţiama
valstybiniu lygiu, aktyviai dalyvaujant Susisiekimo ministerijai, todėl dalis tiesioginių skrydţių
jau atnaujinti kitų oro bendrovių dėka, o 2010 m. numatoma dar labiau plėsti tiesioginių skrydţių
tinklą. Svarbu paţymėti ir tai, kad pigių skrydţių bendrovė Ryanair plečia savo veiklą Lietuvoje
ir 2010 m. planuoja pasiūlyti dar daugiau pigių skrydţių iš kitų Europos šalių pagrindinių miestų
į Lietuvą ir iš jos. Tai neabejotinai pritrauks didesnius turistų srautus į Lietuvą ateityje ir padės
greičiau atsigauti ne tik Lietuvos turizmo sektoriui, bet ir visam Lietuvos ūkiui.
Taigi visų neigiamų veiksnių, kurie įtakojo turizmo sektorių 2009 m., pasėkoje
Lietuvos banko duomenimis Lietuva iš atvykstamojo turizmo per 2009 m. I-III ketvirtį gavo
2084 milijono litų pajamų (kelionių kreditas), t.y. 17 proc. maţiau nei per atitinkamą 2008 m.
laikotarpį, nors buvo prognozuojamas 3 proc. augimas.
7 paveikslas. Pajamų iš atvykstamojo turizmo pokyčiai
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Vietinis turizmas
Statistikos departamento duomenimis 2009 m. I pusmetį po Lietuvą keliavo 931,5
tūkst. vietinių turistų (t. y. 16,7 proc. maţiau nei 2008 m. I pusm.). Keliaudami po savo šalį,
lietuviai daugiau mėgsta trumpas keliones – vietinių vienadienių lankytojų skaičius 2008 m. I
pusm. buvo 3,4 mln., t.y. beveik 3,7 karto didesnis nei turistų. Pagrindinė vietinių turistų
keliavimo priemonė – automobilis. Vietinėms kelionėms lietuviai 2009 m. I pusm. išleido 137,4
mln. litų, tai 21,5 proc. maţiau, nei 2008 m. I pusm.
Paţymėtina, kad vietinio turizmo kontekste, Lietuvos turistai kasmet vis daţniau
renkasi Druskininkų kurortą, kuriame sparčiai auga teikiamų sveikatingumo bei aktyvaus
laisvalaikio paslaugų kiekis bei kokybė.
Energetikos būklės apţvalga
2009 m. ūkio nuosmukis darė neigiamą įtaką visų ūkio šakų, įskaitant ir energetikos
sektorių, plėtrai – teko maţinti veiklos sąnaudas, brango skolinamasis, teko atidėti suplanuotus
investicinius projektus.

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorius.
Įgyvendinant Nacionalinės energetikos strategijos, Lietuvos būsto strategijos nuostatas
ir vykdant Būsto modernizavimo programą, 2009 m. buvo įgyvendinti 37 daugiabučių namų
modernizavimo projektai, atliekant išorės sienų šiltinimo, stogų remonto ir apšiltinimo, langų
keitimo, šildymo sistemų modernizavimo darbus.
Visuomeniniame sektoriuje energijos vartojimo efektyvumas buvo didinamas
apšiltinant ir modernizuojant pastatus bei jų inţinerinę įrangą (daugiausiai – įgyvendinant ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus viešosios paskirties pastatų renovavimo priemonių
projektus), atliekant energetinį pastatų sertifikavimą, gilinant pastatų savininkų, valdytojų ir kitų
rinkos dalyvių ţinias bei stiprinant gebėjimus priţiūrėti ir modernizuoti pastatus. Nustatant
pastatų energetinio naudingumo klasę, sertifikuota 1630 gyvenamosios ir negyvenamosios
paskirties pastatų.
Paţymėtina, kad Lietuva sėkmingai vykdo vieną iš tarptautinių įsipareigojimų ir
strateginių uţdavinių, didindama atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimo apimtis. 2009 m.
elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių buvo pagaminta apie 0,68 TWh, o tai
sudaro apie 6 % šalies bendrųjų elektros energijos sąnaudų balanse. Didţioji dalis buvo
pagaminta, naudojant vandens ir vėjo energiją (atitinkamai 0,42 TWh ir 0,16 TWh), naudojant
biomasę – 0,095 TWh. Tačiau įgyvendinus ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus
projektus, skirtus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui energijos gamybai bei energijos
gamybos efektyvumo didinimui, naudojant biomasę pagaminamos energijos dalis išaugs.
2009 m. balandţio 23 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau
panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB. Jos nuostatas į nacionalinę teisę reikia
perkelti iki 2010 m. gruodţio 5 d.
Sveikatos sektoriaus apţvalga
2009 m. sveikatos apsaugos sektoriuje buvo siekiama pertvarkyti sveikatos apsaugos
sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją ir Europos Sąjungos bei Pasaulio
sveikatos organizacijos ,,Sveikata visiems XXI amţiuje― principus: sukurti draugišką ir į
pacientą orientuotą sveikatos sistemą, uţtikrinančią pagarbą paciento teisėms, sveikatos
prieţiūros paslaugų prieinamumą ir gerą kokybę.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslą – sukurti patikimą ir
efektyviai veikiančią sveikatos prieţiūros sistemą, Sveikatos apsaugos ministerija 2009 m.
parengė Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos metmenis, kuriuose išdėstytos pagrindinės
Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos kryptys, vadovaujantis svarbiausiais valstybės siekiais,
išreikštais per sveikatos sistemos misiją, viziją ir pagrindinius principus.
Siekiant inicijuoti nuoseklią ir kryptingą sveikatos sistemos pertvarką, 2009 m.
pabaigoje patvirtinta Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo
programa, kurioje numatyta stacionarines gydymo įstaigas suskirstyti į labai aiškiai apibrėţtą
paslaugų spektrą teikiančius ir vienas kito nedubliuojančius tris lygmenis – rajono, regiono ir
respublikos lygmens ligonines. Įgyvendinant šią programą numatoma optimizuoti stacionarinių
sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą, restruktūrizuoti teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų
struktūrą, o taip sutaupytas lėšas skirti ambulatorinės grandies šeimos gydytojų ir specialistų
konsultantų paslaugoms plėtoti ir apmokėjimui didinti. Numatoma diferencijuoti stacionarinių
paslaugų apmokėjimą, leisti pačiai asmens sveikatos prieţiūros įstaigai pasirinkti geriausiai
tinkančią pacientui ir įstaigai paslaugos teikimo formą, skatinti ekonomiškai efektyvių paslaugų
teikimo formas, stacionarines paslaugas apmokėti vadovaujantis patvirtintais teikimo
bendraisiais ir specialiaisiais reikalavimais. Bus siekiama plačiai paplitusias ligas gydyti arčiau
gyventojų esančiose sveikatos prieţiūros įstaigose, o naujausias brangias technologijas
koncentruoti universitetinėse ligoninėse ir ligoninėse, kuriose gydoma daugiausia sunkių

pacientų. Sparčiai besivystančios sudėtingos medicinos technologijos pasiţymi nauju, brangiu ir
efektyviu gydymu, gerokai sumaţinančiu netiesiogines išlaidas sveikatos prieţiūrai.
Siekiant stiprinti šeimos gydytojo instituciją ir kitą pirminę sveikatos prieţiūrą,
išplėstos šeimos gydytojo kompetencijos ribos, suteikiant teisę atlikti daugiau laboratorinių
tyrimų, dėl to padidintas finansavimas pirminei sveikatos prieţiūrai. Pradėtos teikti slaugos
paslaugos namuose pensinio amţiaus asmenims su specialiaisiais poreikiais. Praplėstas
paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo mastas: pacientas priţiūrimas namuose iki 10 val. per
parą. Įdiegta nauja paslauga – palaikomoji medicininė reabilitacija namuose.
Siekiant gerinti visuomenės sveikatos prieţiūros prieinamumą, efektyvumą, uţtikrinti
racionalų lėšų panaudojimą, kokybiškų visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijų vykdymą,
2009 m. toliau buvo stiprinama savivaldybių vykdoma visuomenės sveikatos prieţiūra, įsteigti
4 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Siekiant tobulinti visuomenės sveikatos biurų
specialistų ţinias visuomenės sveikatos srityje, organizuoti seminarai, mokymai, susitikimai.
2009 m. sumaţėjus Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudţetui,
tačiau siekiant, kad nemaţėtų pacientams teikiamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų
prieinamumas, buvo nutarta maţinti išlaidas visų rūšių asmens sveikatos prieţiūros paslaugoms
apmokėti, nustatant, kad bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 0,89 lito. Taip asmens sveikatos
prieţiūros įstaigos buvo skatinamos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudţeto lėšas,
suteikiant visas pacientams būtinas paslaugas, nemaţinti jų apimčių, tačiau buvo priverstos
stengtis suteikti tas paslaugas ekonomiškai efektyvesnių paslaugų formomis – dienos chirurgijos,
dienos stacionaro, stebėjimo paslaugų, trumpalaikio gydymo ir kt. 2009 m., palyginti su 2008
m., net 9 proc. padidėjo dienos stacionaro paslaugų, 12 proc. – dienos chirurgijos ir 9 proc. –
trumpalaikio gydymo paslaugų, o stacionare teikiamų paslaugų apimtys sumaţėjo 1 procentu.
2009 m. toliau buvo vykdomas stacionarinių paslaugų diferencijavimas, tobulinama
stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarka, siekiama kuo daugiau paslaugų teikti ambulatoriškai.
Tuo tikslu 2009 m. pabaigoje buvo įvesta dar viena paslaugų teikimo forma – terapijos paslauga,
teikiama dienos stacionare. Ši paslauga bus ypač aktuali toms ligoninėms, kurios trečiame
restruktūrizacijos etape reorganizuos neurologijos, gastroenterologijos bei kitus skyrius.
Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama ligų prevencijai. Ligai uţkirtus kelią,
išsaugoma asmens sveikata ir darbingumas, nereikia kreiptis į specialistus dėl tolesnio gydymo,
taupomas gydytojų darbo laikas ir išvengiama didesnių gydymo išlaidų. Siekiant uţtikrinti
kokybišką ir ankstyvą onkologinių ligų diagnostiką ir išvengti didţiausios problemos –
pavėluotos onkologinių ligų diagnostikos, toliau vykdomos onkologinių ligų prevencinės
programos.
2009 m. toliau buvo įgyvendinamos tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medţiagų vartojimo prevencijos, mitybos ir nutukimo prevencijos, vaikų sveikatos stiprinimo,
psichikos sveikatos gerinimo, traumatizmo, uţkrečiamųjų ligų profilaktikos, neuţkrečiamųjų
ligų pirminės profilaktikos, kitos sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programos. Siekiant
skleisti informaciją visuomenei ir specialistams, leisti moksliniai leidiniai apie visuomenės
sveikatą.
Švietimo sektoriaus apţvalga
2009 m. pradėta aukštojo mokslo reforma, didelis dėmesys buvo skiriamas mokslo
institucijų reformai įgyvendinti, mokslo ir studijų finansavimui ir valdymui pertvarkyti.
Švietimo ir mokslo ministerijos veikla 2009 metais buvo vykdoma siekiant dviejų
strateginių tikslų: optimizuoti mokslą bei studijas ir uţtikrinti ugdymo veiksmingumą.
1 tikslas. Optimizuoti mokslą ir studijas
Pradėta aukštųjų mokyklų vidinio valdymo ir teisinio statuso pertvarka. Pradėta
pertvarkyti studijų sistema.
Buvo vykdoma ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojama Nacionalinė studijų
programa, kuri ministro 2009 m. birţelio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1293 buvo perorientuota:

sustiprintas dėmesys studijų sistemos veiksmingumui, paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti,
numatyta lėšų aukštųjų mokyklų tinklo institucinei pertvarkai konkursiniu principu skatinti.
Pakeitimas įtakos aukštojo mokslo sistemos, infrastruktūros pertvarką, studijų programų
atnaujinimą, specialistų rengimo praktinių įgūdţių gerinimą tobulinant bendradarbiavimą su
įmonėmis.
Pastaruoju metu nuosekliai, su nedideliu nuokrypiu didėjo besimokančio jaunimo dalis.
Kaip vieni iš galimų, tačiau ne pagrindinių, veiksnių, lėmusių šio rodiklio reikšmės gerėjimą,
gali būti įvardijami vykę demografiniai pokyčiai ir emigracija. Todėl įvertinant dabartinę šalies
ūkio situaciją, didėjančius emigracijos mastus šalyje, šie veiksniai gali turėti tiek neigiamos, tiek
teigiamos įtakos šio rodiklio pokyčiams ateityje.
8 paveikslas. 18–24 metų amţiaus besimokančiųjų dalis, proc. (2000–2008 m.)
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2 tikslas. Uţtikrinti ugdymo veiksmingumą
Švietimo įstaigos
Kuriama skaitmeninė mokymo ir mokymosi infrastruktūra, gerėja programinis ir
technologinis mokyklų aprūpinimas, ugdoma mokyklų bendruomenių kompetencija veiksmingai
taikyti Informacines ir komunikacines technologijas. Pradėtais darbais siekiama išplėsti esamų
švietimo informacinių sistemų funkcionalumą.
Bendrasis ugdymas
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pereita prie privalomo uţsienio kalbų mokymo nuo antrosios
klasės: organizuoti mokymai savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir mokytojams,
išleisti 2 metodiniai leidiniai, skirti ankstyvajam uţsienio kalbų mokymui, parengta vadovėlių ir
mokymo priemonių, skirtų naudoti mokant specialiųjų poreikių turinčius mokinius; nupirkti
anglų kalbos ţodynai, skirtas finansavimas pradinių klasių mokytojams persikvalifikuoti.
Mokinių saugumui ir gerai jausenai mokykloje laiduoti vykdomi tikslinių smurto
programų (OLWEUS, Second Step, Zipio draugai) įgyvendinimo darbai, dalyvaujama vykdant
pirminės narkomanijos prevencijos, alkoholio ir tabako kontrolės bei kitų sveikos gyvensenos
programų priemones, nuolat teikiamos konsultacijos, metodinė medţiaga, vykdomi mokymai
savivaldybių prevencinio darbo koordinavimo grupių nariams, apskričių viršininkų
administracijų specialistams ir vaikų socializacijos centrų darbuotojams dėl vaikų prieţiūros,
prevencinių priemonių įgyvendinimo. Numatyta renovuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas ir
poilsiavietes, atsiţvelgiant į galimybes jas pritaikyti ne tik vasaros laikotarpiu. Skirta lėšų
mokyklų bendruomenėms ir kitoms institucijoms – konkurso laimėtojoms ir savivaldybėms
vaikų socializacijos projektams įgyvendinti. Atnaujinti vaikų socializacijos centrų bibliotekų
fondai.

Skatinant naujoves ir naudingas mokiniams idėjas, verslumo kultūrą inicijuojamas
verslumo ugdymas visais švietimo lygmenimis, kuriamos mokomosios mokinių ir kolegijų
studentų bendrovės, kuriose dalyvaudami mokiniai įgyja praktinių gebėjimų organizuoti verslą,
ugdosi atsakomybę uţ prisiimtus sprendimus.
Profesinis mokymas
Remiantis naujausio Europos Komisijos švietimo paţangos ES šalyse raporto projekto
pateiktais duomenimis, Lietuvoje iki 2007 m. buvo stebimas antras pagal dydį besimokančių
profesinėse mokyklose skaičiaus maţėjimas (per 2000–2007 m. – 33,3 proc.). Tačiau per
pastaruosius trejus metus priimtų į profesines mokyklas mokinių skaičius augo. Palyginti su
2008 m., 2009 m. į profesinio mokymo įstaigas įstojo 14 proc. daugiau asmenų, nei buvo
planuota. Tokią situaciją galima paaiškinti nedarbo augimu šalyje ir prasidėjusia aukštojo
mokslo reforma.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Nors ir toliau buvo plėtojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo
savivaldybėse modelis, pradėtas kurti įgyvendinant 2006–2008 m. ES struktūrinių fondų remtą
projektą „Suaugusiųjų švietimo institucijų veikla teikiant šiuolaikines kompetencijas
regionuose―, įgyvendintos numatytos Europos Ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
remiamo projekto „Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse maţinant socialinę atskirtį ir
regioninius skirtumus Lietuvoje― veiklos, tačiau dar nepavyko pasiekti tikslo, kad iki 12,5 proc.
padidėtų besimokančių suaugusiųjų skaičius.
Socialinės apsaugos sektoriaus apţvalga
Profesinio mokymo ir valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų
infrastruktūra.
2009 metais į šalies teritorines darbo birţas ieškodami darbo kreipėsi 399 973 asmenys,
iš jų 369 378 – bedarbiai, tai 72 proc. daugiau negu 2008 metais. Jei prieš metus vidutiniškai per
mėnesį buvo įregistruojama 17 851 bedarbis, tai 2009 m. – beveik du kartus daugiau, t.y. 30 782
bedarbiai.
Nemaţų pokyčių buvo bedarbių struktūroje. Vidutinis metinis bedarbių procentas nuo
darbingo amţiaus gyventojų 2009 metais buvo 9,4 proc., tai yra beveik tris kartus didesnis negu
vidutinis metinis 2008 metų nedarbo rodiklis (3,4 proc.). Per 2009 metus 3,4 karto išaugo darbo
birţoje registruotų jaunų iki 25 metų amţiaus asmenų, vyrų ir praradusių ryšius su darbo rinka.
Bedarbių moterų skaičius augo kiek maţiau, t.y. 2,5 karto. Kas antras bedarbis registruotas darbo
birţoje – darbo rinkoje papildomai remiamas asmuo, kas ketvirtas – asmuo vyresnis kaip 50
metų amţiaus, kas trečias – gyvena kaimo vietovėse. 39,3 proc. į darbo birţas besikreipiančių
bedarbių neturi profesinio pasirengimo, 14,3 proc. – nedirbę daugiau kaip 2 metus.
2009 m. pabaigoje šalyje buvo 268,8 tūkst. bedarbių, kurie sudarė 12,5 proc. visų
darbingo amţiaus šalies gyventojų, tai taip pat beveik tris kartus daugiau negu 2008 m.
pabaigoje (4,4 proc.). Didţiausias nedarbo augimas fiksuotas 2009 m. pirmame ketvirtyje: sausio
mėn. nedarbas augo 1,4 proc. punkto, vasario mėn. – 1,3 proc. punkto ir kovo mėn. – 1,1 proc.
punkto. Nuo rugsėjo augimo tempai maţėjo iki 0,2 -0,8 proc. punkto.

9 paveikslas. Nedarbo kitimas 2008-2009 metais
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Nedarbas 2009 metais augo visose šalies teritorijose. Šį didėjimą lėmė ekonomikos
nuosmukis šalyje: darbų mastų maţėjimas, įmonių bankrotai, nepalankios ekonominės sąlygos.
Skirtumas tarp aukščiausio ir ţemiausio nedarbo teritorijų 2009 m. sudarė 11,0 proc. punkto
(prieš metus buvo 6,6 proc. punkto).
Atsiţvelgiant į situaciją Lietuvos darbo rinkoje, pagrindinė Lietuvos darbo rinkos
mokymo ir konsultavimo sistemos veikla 2009 metais buvo jaunimo ir suaugusiųjų, tarp jų
bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, socialinės rizikos grupių, ţmonių su negalia ir
kitų darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų konkurencingumo darbo rinkoje didinimas,
visiems Lietuvos gyventojams prieinamo profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų
uţtikrinimas, jų prieţiūra ir metodinis aprūpinimas, tęstinio profesinio mokymo prieinamumo ir
kokybės darbo rinkos sistemoje uţtikrinimas, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo
organizavimo ir mokymo kokybės prieţiūros politikos įgyvendinimas, socialinių darbuotojų
atestavimo ir socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo sistemos funkcionavimo
uţtikrinimas, socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo plėtojimas.
2009 metais 11 Lietuvos darbo rinkos mokymo centrų tęstinio profesinio mokymo
programas baigė 15598 mokymų dalyviai: iš jų 5287 (33,9 proc.) pasirinko darbo rinkos
profesinio neformaliojo mokymo programas, 9835 (63,1 proc.) pasirinko darbo rinkos profesinio
formalaus mokymo programas ir 476 (3,0 proc.) pasirinko kitas programas, įtrauktas į Studijų ir
mokymo programų registrą. 2009 metais darbo rinkos tęstinio profesinio mokymo programas
baigė 44,0 proc. maţiau suaugusiųjų asmenų negu per tą patį 2008 m. laikotarpį. Didţiausias
maţėjimas pagal finansavimo šaltinius yra tarp baigusiųjų, kurių mokymas buvo apmokėtas
Lietuvos darbo birţos lėšomis: formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo bei neformalaus
švietimo programas 2009 metais baigė 48,7 proc. maţiau bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš
darbo darbuotojų maţiau negu 2008 metais.
Lietuvos darbo rinkos mokymo centruose 2009 m. bedarbių tęstinis profesinis
mokymas vykdomas pagal 2009 m. pasirašytas profesinio mokymo paslaugų pirkimo sutartis su
Lietuvos darbo birţa, kurių finansavimas numatytas iš Europos socialinio fondo lėšomis
vykdomų projektų. Lyginant su tuo pačiu 2008 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo
besimokančiųjų nuosavomis lėšomis mokymo dalyvių skaičius, kuris sudaro 32,7 proc.
Ekonominiu sunkmečiu darbdaviai sumaţino išlaidas, skirtas darbuotojų mokymui ir
kvalifikacijos kėlimui: darbdavių lėšomis per 2009 metus tęstinio profesinio mokymo programas
baigė 4381 asmuo (30,0 proc. visų dalyvių), tai 55,7 proc. maţiau negu per tą patį 2008 m.

laikotarpį. ES ir tarptautinių projektų lėšomis mokyme dalyvavo 1480 asmenų (10,0 proc.),
darbo birţos lėšomis apmokėtų bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų skaičius
sudaro 25 proc. visų darbo rinkos mokymo centrų profesinį mokymą baigusių dalyvių.
10 paveikslas. Tęstinio profesinio mokymo dalyvių 2009 m. struktūra pagal
finansavimo šaltinius
TĘSTINIO PRO FESINIO MO KYMO DALYVIŲ 2009 METŲ STRUKTŪRA
PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS
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Atsiţvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ypač svarbu ir toliau modernizuoti valstybės
uţimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūrą, siekiant gerinti šių įstaigų
teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, labiau pritaikyti šias paslaugas konkrečių asmenų
poreikiams.
Socialines paslaugas teikiančių nestacionarių įstaigų infrastruktūra
Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas – padidinti negalinčių savimi pasirūpinti ţmonių
gebėjimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. 2008 m. (duomenys
pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra Statistikos departamento duomenų uţ 2009 m.)
Lietuvoje veikė apie 700 įvairaus pavaldumo (apskričių, savivaldybių, nevyriausybinių
organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų, iš jų apie 44 proc. – stacionarios globos įstaigų.
2009 m. Lietuvoje buvo toliau plėtojama įvairaus tipo bei pavaldumo atskiroms socialinėms
ţmonių grupėms skirtų nestacionarias socialines paslaugas teikiančių institucijų sistema,
socialines paslaugas priartinant prie paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos.
Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes
kol kas nėra Statistikos departamento duomenų uţ 2009 m.) Lietuvoje socialinės paslaugos
socialinių paslaugų įstaigose ir paslaugų gavėjų namuose buvo teikiamos apie 130 tūkst. asmenų.
Vis daugiau asmenų socialines paslaugas gauna dienos centruose ar laikino gyvenimo namuose.
2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra Statistikos departamento duomenų
uţ 2009 m.), palyginti su 2006 m., socialinių paslaugų gavėjų skaičius stacionariose socialinės
globos įstaigose sumaţėjo 2 procentais ir sudarė maţdaug 12 procentų visų socialinių paslaugų
gavėjų socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose (2004 m. šis skaičius sudarė 15 proc.).

11 paveikslas. Socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus socialinių paslaugų įstaigose ir
asmens namuose dinamika, tūkst.
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Per pastaruosius metus beveik 3 kartus išaugo socialines paslaugas savo namuose
gaunančių asmenų skaičius. 2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra
Statistikos departamento duomenų uţ 2009 m.) pagalbą ir socialinių įgūdţių ugdymą ir
palaikymą asmens namuose gavo 33,7 tūkst. asmenų, kai 2006 m. tokias paslaugas gavo 12,2
tūkst. asmenų. Tą sąlygojo nuo 2007 m. savivaldybėse įvestos socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos šeimomis pareigybės. Socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo asmens
namuose paslaugų gavėjų skaičius 2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra
Statistikos departamento duomenų uţ 2009 m.), palyginti su 2006 m., padidėjo 5 kartus (nuo 4,2
tūkst. iki 21,6 tūkst.), o socialinės rizikos šeimų skaičius per šį laikotarpį sumaţėjo 16 procentų
(nuo 13,5 tūkst. iki 11,4 tūkst.).
2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra Statistikos departamento
duomenų uţ 2009 m.) dienos centrus lankė beveik 70 tūkst. asmenų, tai yra apie 20 proc.
daugiau nei 2004 m., laikino gyvenimo namuose socialines paslaugas gavo apie 8,5 tūkst.
asmenų (1,6 karto daugiau). 2009 m. veikė 13 savarankiško gyvenimo namų, kuriuose gyveno
apie 230 senyvo amţiaus asmenų ir asmenų su negalia t.y. 7,8 proc. daugiau asmenų nei 2008
metais.
Kasmet vis daugiau asmenų naudojasi bendrosiomis paslaugomis: nemokamo
maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugomis. 2008 m.
(duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra Statistikos departamento duomenų uţ 2009
m.) šias paslaugas gavo 143 tūkst. asmenų (2006 m. – 105 tūkst., 2007 m. – 132 tūkst.).
Nors per pastarąjį dešimtmetį socialinių paslaugų apimtys išaugo, tačiau socialinių
paslaugų poreikis šiuo sunkiu ekonominės situacijos laikotarpiu ne tik išlieka, bet ir didėja. Tiek
senyvo amţiaus ţmogui, neįgaliajam, tiek socialinėje rizikoje atsidūrusiam ţmogui yra ypač
svarbu turėti galimybes laiku gauti pagalbą savo gyvenamojoje vietoje. Dėl to ypač svarbu
organizuoti kuo daugiau nestacionarių socialinių paslaugų bendruomenėse, skatinti
bendruomenių plėtrą ir kūrimąsi.

Paslaugų neįgaliesiems (įskaitant profesinę reabilitaciją) infrastruktūra
2009 m. pabaigoje šalyje gyveno 269 033 asmenys, gaunantys netekto darbingumo
(invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y. iš viso Lietuvoje tokių asmenų yra 8 procentai. Lyginant
su ankstesniais 2008 metais pastebimos neįgaliųjų skaičiaus augimo tendencijos t.y. neįgaliųjų
skaičius išaugo 10,2 tūkst. asmenų. Šios aplinkybės reikalauja sudaryti prielaidas teisingai ir
efektyviai neįgaliesiems teikti socialinės apsaugos priemones bei siekti jų darbingumo,
savarankiškumo atstatymo ir integracijos į visuomenę.
Siekiant atkurti ar padidinti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją bei
pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, 2009 metais toliau buvo teikiamos profesinės reabilitacijos
paslaugos. Šių paslaugų 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. 2009 m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 9 profesinės reabilitacijos paslaugas
teikiančios įstaigos.
2009 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 272 asmenys, iš jų 113 asmenų arba
42 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 69 asmenys, iš jų
33,3 proc. įsidarbino, 2007 m. – 335 asmenys, iš jų 47 proc. įsidarbino.
12 paveikslas. Profesinės reabilitacijos programą baigusių ir įsidarbinusių asmenų
skaičius 2005-2009 m.

Lietuvos darbo birţos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Poreikį profesinės reabilitacijos paslaugoms nustato Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba. Per 2009 m. profesinės reabilitacijos poreikis nustatytas 475 asmenims.
Daugiausia jų įsiregistravo Vilniaus darbo birţoje – 104 asmenys, Kauno – 101, Šiaulių – 49,
Klaipėdos – 38 asmenys.
Plėtojant ir kompleksiškai gerinant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
infrastruktūrą siekiama uţtikrinti 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 maţinti jų socialinę atskirtį, neįgalieji, turintys specialiųjų poreikių aprūpinami
techninės pagalbos priemonėmis. Per 2009 metus nupirkta neįgaliesiems 26150 vnt. techninės
pagalbos priemonių uţ 5295,8 tūkst. Lt. Judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigyta 22131

vnt. uţ 4669,8 tūkst. Lt, regos techninės pagalbos priemonių – 3461 vnt. uţ 487,3 tūkst. Lt,
klausos techninės pagalbos priemonių – 558 vnt. uţ 138,7 tūkst. Lt. Išmokėta 421 kompensacijų
613798,96 Lt sumai uţ įsigytas techninės pagalbos priemones. Suremontuota bei individualiai
pritaikyta 3265 vnt. įvairių techninės pagalbos priemones uţ 102491 Lt.
2009 m. aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis ir aptarnautų gyventojų skaičius –
27076, jiems išduota per 40000 vnt. techninių pagalbos priemonių (t.y. naujų, Centro ir
savivaldybių įstaigų gautų paramos būdu, grąţintų bei atnaujintų techninių pagalbos priemonių).
Šiuo metu yra 10 veikiančių Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių:
Klaipėdos skyrius, Šiaulių skyrius, Kauno skyrius, Vilniaus skyrius, Alytaus skyriaus, Utenos
skyrius, Panevėţio skyrius, Telšių skyrius, Marijampolės skyrius, Tauragės skyrius.
Nepakankamas šių skyrių išvystymas regionuose dėl patalpų ir modernios įrangos juose trūkumo
neleidţia efektyviai panaudoti turimų išteklių, t.y. nepakankamas prieinamumas neįgaliesiems iš
tolimesnių nuo Centro šalies regionų, nepakankamos išduodamų priemonių parinkimo bei
pritaikymo galimybės, nėra sąlygų grąţintas techninės pagalbos priemones renovuoti ir
panaudoti pakartotinai.
Aplinkos sektoriaus apţvalga
Vanduo
2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra duomenų uţ 2009 m.)
pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą buvo tirtas 51 eţeras ir 21 tvenkinys. Tyrimų
rezultatai parodė, kad 2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra duomenų uţ
2009 m.) fosforo junginių – pagrindinių veiksnių, skatinančių intensyvų dumblių augimą ir
eutrofikaciją – koncentracija daugelyje (95 proc.) vandens telkinių buvo maţesnė uţ didţiausią
leidţiamą koncentraciją (DLK).
Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą dėl taršos pavojingomis medţiagomis
2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra duomenų uţ 2009 m.) tirtos 23 upių
vietos. Vandenyje nustatyti labai maţi organinių junginių ir sunkiųjų metalų kiekiai, kai 2007 m.
kai kurių sunkiųjų metalų vidutinės metinės koncentracijos kelis kartus viršijo didţiausią
leidţiamą koncentraciją.
2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes kol kas nėra duomenų uţ 2009 m.)
Lietuvoje buvo tirtos 186 upių vietos, iš kurių 54 proc. vandens kokybė buvo gera, tai yra
bendrojo azoto, amonio azoto, nitratų, bendrojo fosforo, fosfatų vidutinės koncentracijos ir BDS7
vertės neviršijo didţiausios leidţiamos koncentracijos. Lyginant intensyvaus upių monitoringo
vietų 2007 m. ir 2008 m. monitoringo duomenis matyti, kad upių vietų, kur vanduo buvo švarus,
padaugėjo 6 proc.
Pastaraisiais metais vandens telkinių būklė pamaţu gerėja, tačiau daugelio vandens
telkinių būklė nėra gera ne vien dėl esamos ūkinės veiklos poveikio, bet ir dėl praeities taršos
poveikio, statinių likučių, hidromorfologinės būklės paţeidimų ir pan.

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė
13 paveikslas. Lietuvos saugomų teritorijų plotas
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Lietuvos saugomų teritorijų plotas
Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenys 2002–2010 m.

2009 m. Lietuvos saugomų teritorijų plotas siekė 997 tūkst. ha, t. y. 2 tūkst. ha maţiau
nei 2008 m.

14 paveikslas. Parengtų valstybinių parkų teritorijų planavimo dokumentų skaičius

Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenys 2008–2009 m., prognozė 2010 – 2015 m.

2009 m. buvo parengti 49 valstybinių parkų teritorijų planavimo dokumentai.
15 paveikslas. Pritaikytų lankymui saugomų teritorijų plotas
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Pritaikytų lankymui saugomų teritorijų plotas
Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenys 2007–2010 m.

2009 m. pabaigoje pritaikytų lankymui saugomų teritorijų plotas siekė 3700 ha, t. y.
500 ha daugiau nei 2008 m. pabaigoje.
Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Šiuo metu Lietuvoje centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslauga prieinama
tik 62 proc. visų gyventojų (apie 91 proc. didţiųjų miestų gyventojų ir apie 16 proc. kaimo
gyventojų). Apibendrinant vandens sektoriaus dabartinę būklę, akivaizdu, kad ūkio plėtra yra
labai netolygi ir nesubalansuota miestuose ir kaimo vietovėse – daugiau kaip 30 proc. šalies
gyventojų vandens paslaugos neprieinamos. Dėl šios prieţasties kaimo regionuose apribota ir
ekonominė plėtra. Galima teigti, kad bendrų interesų paslaugoms nustatyti kriterijai Lietuvoje
neįgyvendinti. Dabartinė vandens ūkio struktūra dėl didelio jos valdymo išskaidymo negalės
uţtikrinti pakankamų pajamų ilgalaikei ir savarankiškai tiekėjų veiklai bei vartotojų poreikių
tenkinimui. Siekiama, kad vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas taptų paţangia, savarankiška,
visuomenės poreikius ir interesus tenkinančia, visaverte Lietuvos ūkio dalimi, uţtikrinančia
nepertraukiamą, ilgalaikį technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą gyvybiškai
būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Modernizavus ir išplėtus vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei pertvarkius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų teikimo valdymą ir reguliavimą, bus sudarytos sąlygos patikimai ir saugiai teikti
bendrojo intereso paslaugas optimaliomis kainomis, uţtikrinant nustatytus paslaugų kokybės,
aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.
16 paveikslas. Gyventojų aprūpinimas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugomis.
Gyventojų aprūpinimas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
proc. nuo kiekvienos savivaldybės gyventojų
skaičiaus
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Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 2000–2009 m., prognozė 2015 m.

2009 m. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų, išvalytų iki nustatytų normų,
dalis siekė 73 proc., t. y. 2 proc. daugiau nei 2008 m.
Atliekos

Dalis nuo gyventojų skaičiaus, proc.

18 paveikslas. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas
gyventojams (proc.).
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2009 m. viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas gyventojams
siekė 89 proc., t. y. 9 proc. daugiau nei 2008 m.

19 paveikslas. Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

2008 m. (duomenys pateikiami uţ 2008 m., nes dar nėra duomenų uţ 2009 m.)
surinktas pavojingų atliekų kiekis, lyginant su 2007 m., padidėjo 5 proc. Daugiau nei 2007 m.
surinkta uţkrečiamų sveikatos prieţiūros (35 proc.), asbesto (56 proc.), mišrių cheminių (65
proc.), stiklo (104 proc.), susidarė rūšiavimo likučių (187 proc.). Ţymiai daugiau surinkta
statybos ir griovimo darbų atliekų.

Oras
20 paveikslas. 1 val. NO2 koncentracijos ribinės vertės viršijimai
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Didţiausia azoto dioksido (NO2) koncentracija nustatyta transporto įtaką atspindinčiose
stotyse vyraujant nepalankioms teršalų sklaidos sąlygoms. Maksimalios NO2 vertės šalies miestų
ore svyravo nuo 68 iki 170 mkg/m³ ir neviršijo 2009 metais galiojusios normos (211 mkg/m³).
Palyginti su 2008 m., maksimali šio teršalo koncentracija Vilniuje, Kaune, Panevėţyje ir
Kėdainiuose buvo didesnė, kituose miestuose – maţesnė, o vidutinė metinė koncentracija
sumaţėjo visuose miestuose. Ilgesnio periodo stebėjimų duomenys taip pat rodo nedidelę NO 2
koncentracijos maţėjimo tendenciją.
20 paveikslas. Vidutinės metinės NO2 ir KD10 koncentracijos labiausiai uţterštose
Lietuvos miestų vietose 2009 m.
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2009 m. kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), benzeno ir švino vidutinės
metinės koncentracijos Lietuvos miestų ore neviršijo nustatytų ribinių verčių. Vidutinė metinė
KD10 koncentracija buvo didesnė nei 2008 m., tuo tarpu, azoto dioksido metinis vidurkis
daugelyje matavimų stočių sumaţėjo. Vidutinės metinės KD10 vertės 2009 m. skirtingose tyrimų
vietose svyravo nuo 19 iki 29 mkg/m³. Vertinant oro uţterštumą azoto dioksidu išryškėjo
skirtumai tarp didesnių ir maţesnių miestų – didţiausias NO2 metinis vidurkis nustatytas
Vilniuje (32 mkg/m³), o maţiausias buvo Maţeikiuose (6 mkg/m³). Švino koncentracija Kaune,
Klaipėdoje ir Šiauliuose buvo maţesnė nei ankstesniais metais, o Vilniuje šiek tiek padidėjo.
Vidutinė metinė benzeno koncentracija, palyginti su 2008 m. visur sumaţėjo. Didţiuosiuose
miestuose didesnės teršalų koncentracijos nustatytos prie intensyvaus transporto eismo gatvių.
Jau penktus metus iš eilės KD10, NO2, benzeno ir švino vidutinė metinė koncentracija
nei viename šalies mieste neviršijo nustatytų ribinių verčių. Vertinant ilgesnio periodo (2003–
2009 m.) pagrindinių aplinkos oro teršalų duomenis, pastebima nedidelė maţėjimo tendencija.
21 paveikslas. Vidutinės paros KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimai
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

2009 m. dienų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) paros ribinė vertė (50
mkg/m³), šalies miestuose neviršijo leidţiamos 35 dienų per metus ribos. Tačiau daugelyje oro
kokybės tyrimo stočių nustatytas oro uţterštumas kietosiomis dalelėmis buvo didesnis nei 2008
m. Daugiausia dienų su KD10 viršijimais nustatyta sausio-balandţio ir gruodţio mėnesiais.
Įpusėjus metams KD10 viršijimų skaičius kai kuriuose miestuose buvo iki 5 kartų didesnis nei
per visus 2008 m. Lietingais vasaros ir rudens sezonais oro kokybė miestuose buvo gera,
pasitaikė vos keletas dienų su KD10 paros ribinės vertės viršijimais.
Nors dienų su kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimais skaičius neperţengia
leistinos ribos jau antrus metus iš eilės, tačiau uţterštumas šiuo teršalu išlieka svarbiausia
aplinkos oro kokybės problema Lietuvos miestuose.

Vietinės ir urbanistinės plėtros apţvalga
Būstas
2005 m. pradėtas įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo
(modernizavimo) finansavimo kreditavimo mechanizmas naudojant komercinių bankų,
gyventojų lėšas, valstybės biudţeto, savivaldybių lėšas sudarė sąlygas gyventojams
modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose jie gyvena. Tačiau valstybės
paramai reikalingų lėšų stoka stabdė Daugiabučių namų modernizavimo programos
įgyvendinimą. Gyvenamiesiems pastatams modernizuoti, siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą, nebuvo skiriama pakankamai išteklių, todėl per metus buvo apšiltinami tik dešimtys
daugiabučių. Programos įgyvendinimas skatintas didinant savivaldybių vaidmenį – apie pusė
šalies savivaldybių papildomai skatino būsto savininkus – teikė jiems papildomą paramą
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektams parengti ir įgyvendinti.
Programos įgyvendinimą taip pat neigiamai įtakojo ekonominė krizė, kuri sąlygojo
maţiau palankesnes komercinių kreditų ėmimo sąlygas / komerciniai bankai apskritai
neišduodavo paskolų.
22 paveikslas. Su valstybės parama modernizuotų daugiabučių namų, kurie pastatyti pagal
statybos leidimus, išduotus iki 1993 m., dalis
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Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė
2009 m. bendradarbiaujant su Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo prieţiūros darbo
grupės (toliau – darbo grupės), susidedančios iš socialinių, ekonominių partnerių ir uţ ES
struktūrinės paramos panaudojimą atsakingų institucijų atstovų, nariais parengtos
„Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinę paramą gairės―1 (toliau – gairės), kurios buvo patvirtintos darbo grupės posėdyje,
1

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc

vykusiame 2009 m. balandţio 30 d. Gairėmis, apibrėţiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų
pagrindinius tikslus, tikslines grupes, įgyvendinimo rodiklius bei pateikus pavyzdţius, kaip
projektas galėtų prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES
struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms geriau uţtikrinti horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimą. Minėtame darbo grupės posėdyje taip pat buvo aptarta informacija, susijusi su
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu, kuri buvo pateikta 2008 m. veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitų projektuose bei pristatyti tyrimo „Struktūrinių fondų naudojimo poveikis
lyčių lygybės politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant Europos Sąjungos lygybės strateginių
tikslų― rezultatai.
2009 m. gruodţio 17 d. vykusiame darbo grupės posėdyje buvo pristatytas leidinys
„Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams― 2. Leidinyje,
kurio pagrindinė tikslinė grupė pareiškėjai ir projektų vykdytojai, įgyvendinantys ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, glaustai ir aiškiai pristatomi pagrindiniai
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir ją įgyvendinančiose veiksmų
programose numatyti horizontalieji prioritetai, jų sampratos, tikslai, svarba ir teikiama nauda,
pateikiami patarimai, kaip kiekvieną horizontalųjį prioritetą galima įgyvendinti įvairiuose
projekto etapuose ir veiklose bei pateikiami gerosios praktikos pavyzdţiai, suteikiantys galimybę
lengviau suvokti horizontaliųjų prioritetų taikymo galimybes bei naudą. Taip pat minėtame
posėdyje buvo pristatytos „ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo
suderinamumo vertinimo―3 rekomendacijos, susijusios su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu.
Tinkamų išlaidų kategorijų supaprastinimas
Šiuo metu yra atliekama:

studija (tyrimas) dėl netiesioginių projektų išlaidų apmokėjimo taikant vienodo
dydţio normą (neviršijant 20 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų) iš ERPF bendrai
finansuojamuose projektuose;

studija (tyrimas) dėl vienodo dydţio išlaidų, pagrįstų fiksuotais vieneto įkainiais iš
ERPF ir ESF bendrai finansuojamuose projektuose, po kurios bus nuspręsta, kokiose srityse
galima naudoti šią išlaidų kategoriją ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisės aktai.
Artimiausiu metu planuojama atlikti studiją, siekiant nustatyti veiksmus, kuriems gali
būti taikomos bendrosios sumos, po kurios bus nuspręsta, kokiose srityse galima naudoti šią
išlaidų kategoriją ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisės aktai.
Įgyvendinant atitinkamas veiksmų programų prioritetų priemones yra numatyta
galimybė jas finansuoti 100 proc. ES lėšomis. Tokia galimybė yra numatyta įgyvendinant SSVP
1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai―. Taip pat visų programų atveju Techninė parama yra finansuojamas
100 proc. ES struktūrinės paramos lėšomis. 100 proc. ES lėšomis atskiros priemonės
finansuojamos nepaţeidţiant bendrojo finansavimo reikalavimo taikomo visam prioritetui.
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2009 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams
nenustatyta.
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ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas:
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namumas_galutine_ataskaita_20090918_f.pdf

2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi
joms įveikti
Reikšmingų problemų, įgyvendinant SSVP 2009 m. laikotarpiu nebuvo.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
Reaguojant į smarkiai pasikeitusią ekonominę-socialinę situaciją ir blogėjančius
ekonominius rodiklius bei siekiant sumaţinti valstybės biudţeto deficitą ir išvengti, kad
fiskalinis deficitas neišaugtų iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto, buvo priimtas sprendimas
pakeisti veiksmų programų finansinius planus, padidinant ES struktūrinės paramos naudojimo
intensyvumą iki maksimaliai galimo pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL
2006 L, 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandţio 7 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 284/2009 (OL 2009 L 94, p. 10) 53 straipsnio 2 punkto ir 54 straipsnio 2
punkto nuostatas, t. y. SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimui― finansavimas iš ES struktūrinės paramos padidintas iki 100 proc.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
Įgyvendinant SSVP 2009 metais nebuvo pakeitimų pagal Reglamento Nr. 1083/2006 57
straipsnio nuostatas. Pateikiame informaciją apie pokyčius Lietuvos nacionalinėje politikoje,
kurie galėtų įtakoti Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų laikymąsi.
Esminis pokytis nacionalinėje politikoje yra sietinas su atitinkamomis Lietuvos
Respublikos penkioliktosios Vyriausybės programos nuostatomis, numatančiomis teritorinio
valdymo pertvarką. Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodţio 9 d. nutarimu Nr. XI–52
(Ţin., 2008, Nr. 146–5870) patvirtintoje LR Vyriausybės programoje numatyta 2011–2013 m.
įkurti regionus ir panaikinti apskritis, o jų funkcijas perduoti savivaldybėms ir ar kitoms
institucijoms. Dėl šio planuojamo atlikti pakeitimo iškyla rizika, kad gali būti neuţtikrinti
Reglamento 1083/006 57 straipsnio reikalavimai, numatantys, kad valstybė narė arba
vadovaujanti institucija turi uţtikrinti, kad projektui būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo
atveju, jei per penkerius metus nuo projekto uţbaigimo arba trejus metus nuo projekto
uţbaigimo valstybėse narėse, kurios pasinaudojo galimybe sutrumpinti šį terminą siekdamos
išlaikyti investicijas arba maţų ir vidutinių įmonių sukurtas darbo vietas, projekte nepadaroma
esminių pakeitimų. Remiantis Reglamento 1083/006 57 straipsnio 1 punkto (a) bei (b) dalimis
esminiu pakeitimu laikoma situacija, kai pasikeičia projekto vykdymo metu sukurtos
infrastruktūros nuosavybės pobūdis arba yra nutraukiama veikla ir įvykę pokyčiai įtakoja
projekto esmės pasikeitimą, arba įtakoja projekto įgyvendinimo sąlygų pasikeitimą, arba suteikia
bendrovei ar valstybinei įstaigai pernelyg didelį pranašumą. Neuţtikrinus panaikintų apskričių
administracijų įgyvendintų projektų tęstinumo, pareiškėjams sumokėtos sumos turi būti
sugrąţintos pagal Reglamento 1083/006 98 – 102 straipsnius.
Šiuo atveju laikomasi pozicijos, kad uţ ES struktūrinę paramą atsakingos institucijos
pagal savo kompetenciją formuodamos ir įgyvendindamos atsakingų sektorių strateginiuose
dokumentuose įtvirtintas įgyvendinimo priemones, kurios gali būti finansuojamos ES lėšomis,
taip pat planuodamos veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimą, esant pagrįstai
rizikai dėl projektų tęstinumo, privalo imtis tam tikrų veiksmų (pvz. laikinai netraukti pareiškėjų,
dėl kurių veiklos tęstinumo yra iškilusi pagrįsta rizika, į valstybės ir regioninių projektų sąrašus,
kurie dar nėra patvirtinti ministerijos ir (ar) kitos institucijos vadovo įsakymu, apsvarstyti
galimybę perţiūrėti jau patvirtintus valstybės ir regioninių projektų sąrašus, pratęsiant paraiškų
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą konkretiems pareiškėjams, kol bus priimtas
konkretus sprendimas dėl jų veiklos tęstinumo, keisti veiksmų programos priedą ir (arba)

atitinkamą finansavimo sąlygų aprašą, papildomai įtraukiant galimus pareiškėjus ir (ar)
partnerius, kuriems būtų perduotos valstybės institucijos ir įstaigos funkcijos, dėl kurių veiklos
tęstinumo yra iškilusi pagrįsta rizika). Tokiu būdu, nestabdant priemonių įgyvendinimo proceso,
būtų sudaryta galimybė funkcijas perimančiai institucijai ar įstaigai perimti ir įsipareigojimus dėl
projekto įgyvendinamo bei tęstinumo nepaţeidţiant Reglamento Nr.1083/2006 57 straipsnio
nuostatų.
2.6. Papildomumas su kitomis priemonėmis
JESSICA
2009 m. birţelio 11 d. Finansų ministerija, Aplinkos ministerija ir Europos investicijų
bankas pasirašė finansavimo susitarimą dėl JESSICA kontroliuojančiojo fondo įsteigimo
bendrabučių modernizavimui. Iki 2009 m. gruodţio 31 d. paramos gavėjams išmokėtų
deklaruotinų lėšų suma: 127,000 mln. eurų ES fondų lėšos, 22,412 mln. eurų LR valstybės
biudţeto lėšos.
ES Baltijos jūros regiono strategija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija koordinuoja ES struktūrinės paramos lėšų,
kaip vieno pagrindinių ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) finansavimo
šaltinių, panaudojimo prioritetų atitiktį ES BJRS tikslams ir prioritetinėms sritims. Net trys iš
keturių ES BJRS prioritetų (išskyrus saugumo didinimą) yra tinkami finansuoti ES struktūrinės
paramos lėšomis. SSVP priede yra numatyta galimybė bendradarbiauti su kitomis Baltijos jūros
regiono šalimis įgyvendinant bendrus projektus srityse, kuriose yra bendrų interesų bei kuriose
masto ekonomija ar kritinė masė galėtų padidinti individualiai sunkiau įgyvendinamas
galimybes. Paţymėtina, kad dalis veiksmų programose numatytų didelės apimties projektų taip
pat yra numatyti ES BJRS veiksmų plane kaip prioritetiniai projektai (pvz., Rail Baltica, Via
Baltica ir kt.). Lietuvos Respublikos finansų ministerija taip pat su kitomis institucijomis
prisideda rengiant šalies poziciją dėl ES BJRS, dalyvauja įvairiose renginiuose (nacionaliniame
ir regioniniame lygmenyje), skirtuose ES BJRS. Be to, 2009 m. birţelio 11–12 d. Visbyje,
Gotlando saloje (Švedijos karalystė) DG REGIO drauge su Lietuvos Respublikos finansų
ministerija bei Švedijos ekonominio ir regioninio augimo agentūra (Tillväxtverket) surengė
konferenciją „Baltijos jūros strategija – Sanglaudos politikos įgyvendinimas regionuose―, kuri
buvo skirta diskusijai dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybių ir ES struktūrinės
paramos vadovaujančių institucijų vaidmens įgyvendinant ES BJRS.
Taip pat svarbu paţymėti, kad, remiantis EK gairėmis dėl veiksmų programų
suderinamumo su ES BJRS, 2010 m. pirmajame pusmetyje Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos iniciatyva planuojama atlikti „Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant
2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimą―, kurio metu siekiama įvertinti ES BJRS
įgyvendinimo galimybes panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Vertinimo metu bus nustatyta,
kurios veiksmų programų priemonės gali prisidėti prie ES BJRS tikslų pasiekimo, kurie veiksmų
programų rodikliai gali identifikuoti veiksmų programų įgyvendinimo įtaką ES BJRS tikslų
pasiekimui, kokie galimi / reikalingi veiksmų programų, jų priemonių, projektų atrankos kriterijų
ar kiti pakeitimai, kad įgyvendinant veiksmų programas efektyviau būtų prisidedama prie ES
BJRS tikslų įgyvendinimo. Taip pat dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos
Respublikos uţsienio ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoms bei kitoms
suinteresuotoms institucijoms 2010 m. pirmajame pusmetyje planuojama sukurti nacionalinę ES
BJRS įgyvendinimo analizės ir stebėsenos sistemą, kuri nacionaliniame lygmenyje papildytų EK
numatytą ES BJRS analizės ir stebėsenos sistemą bei padėtų surinkti informaciją apie veiksmų
programų ir kitų finansinių instrumentų indėlį įgyvendinant ES BJRS. Be to, siekiant didinti ES
BJRS ţinomumą visuomenėje ir jos sąsajas su ES struktūrine parama, pagrindinė informacija,

dokumentai ir įvykiai susiję su ES BJRS bus publikuojami ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt.
ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir
suderinamumą užtikrinančios priemonės
Siekiant tinkamai koordinuoti Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŢŪFKP) ir
Europos ţuvininkystės fondo (EŢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos
remiamas veiklas, Finansų ministerijos atstovai dalyvauja Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros
programos ir Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų
veikloje. Atitinkamai Ţemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama
Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programą ir Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013
m. veiksmų programą, dalyvauja Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo
prieţiūrai atlikti, veikloje.
2.7. Susitarimai dėl stebėsenos
Įgyvendinant SSVP vykdoma finansinių bei fizinių įgyvendinimo rodiklių stebėsena.
ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra vykdoma
 iki kiekvieno mėnesio 10 dienos parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmų
programų prioritetus nurodomi duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki praėjusio mėnesio
paskutinės dienos;
 kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos parengia
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 108 punkte nurodytą ketvirčio
ataskaitą LRV apie veiksmų programų įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta
informacija apie:
o

paskelbtų kvietimų teikti paraiškas ir sudarytų valstybės bei regionų projektų sąrašų
apimtis;

o

pateiktų paraiškų dėl projektų finansavimo apimtis;

o

sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pagal kiekvieną ES fondą,
veiksmų programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;

o

pripaţintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų pagal kiekvieną ES fondą, veiksmų
programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;

o

pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar
planuojama imtis sprendţiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų
sprendimo būdų;

o

ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę.

 Nuolatinė prieţiūra: iki kiekvieno ketvirčio 10 d. pagal informacinės sistemos
duomenis tikrinama, ar pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis yra
neviršijamas SSVP nustatytas prioritetui ES fondo paramos intensyvumas bei skirta ES fondų
lėšų suma.
Fizinių veiksmų programų įgyvendinimo rodiklių stebėsena
Siekiant uţtikrinti nuolatinę fizinių veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
planavimą bei prieţiūrą buvo patvirtintos veiksmų programų stebėsenos rodiklių skaičiavimo

rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų tikslas – nustatyti rekomendacijas ir
reikalavimus dėl veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir veiksmų programų
prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, planuojamų pasiekti jų
reikšmių nustatymo veiksmų programose ir veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo
priemonėse, stebėsenos, keitimo ir skaičiavimo taisykles.
Rekomendacijomis turi vadovautis vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos, kurioms pagal kompetenciją priskirta atsakomybė uţ bendrai
finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius, rengdamos konkrečių priemonių
įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodiką, ir įgyvendinančiosios institucijos,
vykdydamos priemonių stebėsenos rodiklių projektų lygmeniu stebėseną ir keitimą.
Remiantis patvirtintomis Rekomendacijomis, informacinėje sistemoje yra įdiegti
funkcionalumai, leidţiantys įvesti planuojamas pasiekti bei pasiektas stebėsenos rodiklių
reikšmės. Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmės yra apskaičiuojamos
pagal projektų duomenis remiantis Rekomendacijose patvirtintomis taisyklėmis.
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 ES
struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė valdymo ir prieţiūros
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, uţtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę,
duomenų surinkimą ir pateikimą, nepaţeidţiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų.
Siekiant uţtikrinti visų, Reglamento 1828/2006 III priede nurodytų duomenų
prieinamumą SFMIS2007 2009 metais buvo įdiegti šie sistemos funkcionalumai:
Europos investicinio banko paskolos administravimas;
mokėjimo prašymo teikimo grafiko sukūrimas, administravimas ir realizavimas;
paţeidimų administravimas;
priemonių ir rodiklių negaliojimas;
vertinimo etapų rezultatų eiliškumo sutvarkymas, analizės aplikacijos pakeitimai;
sutarties keitimų registravimo, elektroninio formato mokėjimo prašymo, bendras
mokėjimų administravimo, paraiškos asignavimų valdytojui registravimo tobulinimas;
grąţintinų lėšų ir grąţinimų administravimas;
mokėjimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę;
iVBAMS (informacinė valstybės biudţeto apskaitos sistema): iVBAMS registrų
perţiūra, iVBAMS išorinės sąsajos, sinchronizacija su iVBAMS, iVBAMS administravimas;
kontrolės aplikacijoje: stebėsenos rodiklių administravimas;
administravimo aplikacijoje: sąsaja su iVBAMS, biudţeto ţinyno administravimas,
sistemos administravimas, veiksmų programų ţinynų administravimas;
ataskaitų aplikacijoje: analizės aplikacijos realizavimas ir tobulinimas;
išlaidų deklaracijų rengimas ir teikimas;
N+2, N+3 ir prognozavimo stebėsenai planų duomenų registravimas ir ataskaitų
formavimas;
patikrų vietoje registravimas, patikros lapo suformavimas;
projektų uţbaigimo administravimas.

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,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 6.8
punktą, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama koordinuojančios institucijos
funkcijas, 2009 m.:
nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2010 m.: 1) 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų tęstinio tinkamumo bei
nuoseklumo analizė, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2) ES politikos strateginių
prioritetų įgyvendinimas; 3) Stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo
problemos, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų; 4) veiksmų programų (prioritetų)
įgyvendinimo pokyčiai, siekiant nustatytų tikslų (tarpiniai vertinimai); 5) veiksmų programų
(prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eiga (kokybiškas veiksmų programų metinių
įgyvendinimo ataskaitų rengimas);
parengė ir patvirtino 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodţio 15 d. įsakymu 1K-445 „Dėl 2010 metų ES
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo― buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį
įtraukta 17 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų uţ 926.784,06 Eur; iš jų 3 vertinimai, susiję
su SSVP įgyvendinimu uţ 257.761,82 Eur);
stebėjo 2008 ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą;
periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją (toliau – EK) apie ES
struktūrinės paramos vertinimo rezultatus;
organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą;
koordinavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą;
uţtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios
informacijos paskelbimą internetinėje svetainėje www.esparama.lt;
kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.
Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Per 2009 m. buvo organizuoti penki Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiai, kuriuose
buvo svarstyti šie aktualūs klausimai:
2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių
planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas ir
panaudojimo tendencijos;
pagal 2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų
būklė ir jų įgyvendinimo problemos;
ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo, ES struktūrinės
paramos vertinimo metodų, vertinimo projekto biudţeto nustatymo gairės;
projekto „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje―
įgyvendinimo rezultatai bei pristatytas vertinimo galimybių stiprinimo priemonių planas;
2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2010 m. ES struktūrinės
paramos vertinimo plano rengimo eiga;
institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2010 m.;
pristatytas ir aptartas 2010 m. vertinimo plano projektas, pagrindţiant poreikių apimtį ir
numatytas lėšas;
diskutuojama apie vertinimų rekomendacijų priėmimą ir įgyvendinimą. Diskusijos
pasėkoje buvo pasiūlyta papildyti Vertinimo koordinavimo grupės funkcijas rekomendacijų
svarstymu, galimybe aptarti su visomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat pakviečiant į
svarstymus ir socialinius-ekonominius partnerius.

ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas
Stiprinant ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes, 2009 m. buvo atlikti šie
veiksmai:
1. Suorganizuoti 6 seminarai Lietuvoje, kurių metu tikslinės grupės atstovams (visų
pirma, Vertinimo koordinavimo grupės nariams) suteikta konkrečių praktinių ţinių.
2. Parengti 3 metodiniai dokumentai: Vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo
gairės, Vertinimo metodų gairės, Pasiūlymai dėl vertinimo projekto biudţeto nustatymo.
Šių metodinių dokumentų praktinę naudą labai gerai įvertino struktūrinius fondus
administruojančių institucijų atstovai (apklausa buvo atlikta projekto pabaigoje).
3. Suorganizuota tarptautinė konferencija. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 150
dalyvių iš Lietuvos ir 20 uţsienio valstybių, pranešimus skaitė EK atstovai, Lietuvos ir uţsienio
valstybių autoritetingiausi vertinimo ekspertai davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus
administruojančioms institucijoms (naujos ţinios, uţsienio geros praktikos pavyzdţiai, nauji
kontaktai su ţymiausiais uţsienio ekspertais ir kt.), bet ir prisidėjo prie Lietuvos įvaizdţio
vertinimo srityje formavimo.
Šiuo metu pagal 2009 m. planą įgyvendinamas vertinimo galimybių stiprinimo projektas
„Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 2―.
Informacija apie 2009 metais atliktus vertinimus pateikiama ataskaitos 3.4 dalyje.
Stebėsenos komiteto veikla
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 12 Stebėsenos komiteto posėdţių, iš kurių 7 įvyko
taikant rašytinę procedūrą. Posėdţių metu buvo svarstyti klausimai, susiję su SSVP
įgyvendinimu, iš kurių pagrindiniai:
tam tikrų prioritetų pavadinimų ir aprašymų keitimas, uţdavinių aprašymų
pakeitimas, paramos lėšų pasiskirstymo pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius bei kategorijas
pakeitimas.
apţvelgti SSVP įgyvendinimo rezultatai;
nutarta organizuoti apskritojo stalo diskusijas spartesniam Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimui aptarti, taip pat
organizuoti apskritojo stalo diskusiją papildomų galimybių aktyvinimui, siekiant didesnio
uţimtumo, aptarti;
nutarta patikslinti SSVP šeštojo skyriaus „Įgyvendinimo nuostatos― aprašymą;
nutarta patvirtinti tam tikrų priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
Siekiant paskatinti ekonominių–socialinių partnerių dalyvavimą Stebėsenos komiteto
veikloje ir kartu su ekonominiais–socialiniais partneriais surasti Stebėsenos komiteto darbo
efektyvinimo priemonių 2008 m. gruodţio – 2009 m. sausio mėn. buvo atlikta ekonominių–
socialinių partnerių apklausa, kurios rezultatai pristatyti 2009 m. geguţės 29 d. Stebėsenos
komiteto posėdţio metu. Apklausoje dalyvavo 36 respondentai: 23 partneriai ir 13 valstybinių
institucijų atstovų. Remiantis apklausos rezultatais Stebėsenos komiteto posėdţio metu buvo
pritarta darbo grupių steigimui atskiriems teminiams klausimams nagrinėti bei papildomai
stebėsenai ir projektų naudingumo Lietuvai įvertinimui, uţtikrinant geresnį priemonių
koordinavimą, stebėseną ir vertinimą, efektyvesnį Stebėsenos komiteto darbą.

Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės veikla
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 sausio 7 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl
informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą koordinavimo grupės sudarymo―,
sudaryta Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupė. Ši grupė atlieka
informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimo koordinavimą ir prieţiūrą. Informavimo apie ES
struktūrinę paramą koordinavimo grupės svarbiausios funkcijos taip pat apima pasiūlymų dėl
informavimo apie ES struktūrinę paramą plano bei metinių planų įgyvendinimo teikimą
Vadovaujančiajai institucijai, ketvirtinių informavimo planų sudarymą; pagal poreikį, bet ne
rečiau kaip kartą per metus, metinio informavimo ir viešinimo plano įgyvendinimo svarstymą;
informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklose dalyvaujančių ES struktūrinę
paramą administruojančių institucijų veiksmų koordinavimą ir kt.
Institucijos, atsakingos uţ ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos administravimą, į šią
grupę deleguoja po 2 savo atstovus. Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grupė renkasi į posėdţius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 19 Informavimo apie ES struktūrinę paramą
koordinavimo grupės posėdţių, iš kurių 3 įvyko taikant rašytinę procedūrą. Posėdţių metu buvo
svarstyti šie pagrindiniai klausimai:
pristatytas tarp-institucinio bendradarbiavimo planas;
aptartas strateginis komunikacijos planas;
aptartas informacinių renginių regionuose organizavimas;
aptartas ekonomikos skatinimo plano viešinimas ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos rėmuose ir pritarta inovatyvių komunikacijos formų ieškojimui;
aptartas EK Regioninės politikos direktorato INFORM grupės susitikimas ir
nutarta įpareigoti institucijas pasiūlyti projektus, kurie atitiktų pagrindinius Regio Stars 2010 m.
atrankos kriterijus;
svarstytas Centralizuotas projektas, kuriuo siekiama suderinti šiame projekte
dalyvaujančių institucijų poreikius bei interesus.
svarstytas 2010 m. informavimo ir viešinimo plano derinimas.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos)
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 50 straipsnyje nurodyta informacija.

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimas yra vertinamas remiantis prie
jo įgyvendinimo prisidedančių uţdavinių pagalba. Uţdavinių įgyvendinimo sėkmė matuojama
uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimais. Prioritetui skirtos finansavimo lėšos pasiskirto
uţdaviniams, daţnai uţ kurių įgyvendinimo administravimą atsakingos skirtingos institucijos.

3.1. 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
3.1.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
7 lentelė. 1 prioriteto 1 uţdavinio „Sumaţinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo
aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui probleminėse
vietovėse― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014

2015

Iš
viso

NA

0

Produkto rodikliai
Atnaujintų
daugiabučių
namų skaičius

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas
Regioninių
ekonomikos
augimo
centrų
integruotų
urbanistinės
plėtros
projektų
skaičius
Probleminių
teritorijų
kompleksinių
plėtros
projektų
skaičius

Pasiekimas

1150
264
(2006)
0

0

27

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

100

Pradinis
taškas

0

Pasiekimas

0

0

10

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

27

10

200
0
Rezultato rodikliai

Renovuotų
daugiabučių
namų
energijos
vartojimo
efektyvumo
padidėjimas
(proc.)

Pasiekimas

0

Tikslas
Pradinis
taškas

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

30
0

Metinis
materialinių
investicijų
indekso
vienam
gyventojui
padidėjimas
regioniniuose
ekonomikos
augimo
centruose
(Alytaus m.
sav.,
Marijampolės
sav.,
Maţeikių r.
sav.,
Tauragės r.
sav., Telšių r.
sav., Utenos
r. sav. ir
Visagino
sav.),
palyginti su
Lietuvos
Respublikos
indeksu

Pasiekimas

1,17

0,94

*

NA

NA

NA

NA

Tikslas

Pradinis
taškas

NA

NA

0,94
0,01

1,09
(2005)

*2009 m. duomenys bus 2010 metų III ketv., kai bus Statistikos departamento duomenys

Atnaujintų daugiabučių namų skaičius. Rodiklis apskaičiuojamas sumuojant 1
prioriteto 1 uţdavinio priemonės „Kontroliuojantysis fondas daugiabučiams namams
modernizuoti― ir priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą― atnaujintus daugiabučius. Šis rodiklis 2009 m. nebuvo pasiektas, nes
nepradėti įgyvendinti daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) projektai.
Regioninių ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistinės plėtros projektų
skaičius. Pagal 1 prioriteto 1 uţdavinio priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra―
2009 m. buvo pasirašytos 27 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, kuriomis bus
siekiama įgyvendinti kompleksinius miesto plėtros projektus.
Probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų skaičius. Įgyvendinant 1 prioriteto
1 uţdavinio priemonę „Probleminių teritorijų plėtra― 2009 m. buvo pasirašytos 10 projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių, pagal kurias vykdomi probleminių teritorijų
kompleksiniai plėtros projektai
Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas (proc.). Šis
rodiklis nėra pasiektas, nes 2009 m. nebuvo pradėti įgyvendinti daugiabučių namų
modernizavimo (atnaujinimo) projektai.
Metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas regioniniuose
ekonomikos augimo centruose (Alytaus m. sav., Marijampolės sav., Maţeikių r. sav., Tauragės r.
sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.), palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu.
2009 m. duomenys apie šio rodiklio įgyvendinimą bus pateikti 2010 metų III ketv., kai bus
Statistikos departamento duomenys.

8 lentelė. 1 prioriteto 2 uţdavinio „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse― fizinė paţanga
Rodikliai

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš
viso
Produkto rodikliai

2007

Pasiekimas

0

0

11

NA

NA

NA

NA

NA

NA

11
100

NA

NA

NA

NA

NA

9,45

Tikslas
0

Pradinis
taškas

Rezultato rodikliai
Pritraukta
privačių
investicijų (mln.
Eurų)

Pasiekimas

9,45

*

*

NA

50

Tikslas
Pradinis
taškas

145,3
(2006
m.)

*2008 m. duomenys bus 2010 m. III ketv., 2009 m. duomenys – 2011 metais kai bus Statistikos departamento
duomenys.

Kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo
sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius. Pagal 1 prioriteto priemonę
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas― 2009 m. buvo
pasirašyta 11 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, kuriomis siekiama įgyvendinti
kaimo integruotus bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų
gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektus.
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). 2008 m. duomenys apie šio rodiklio
įgyvendinimą bus 2010 m. III ketv., 2009 m. duomenys – 2011 metais, kai bus Statistikos
departamento duomenys.
9 lentelė. 1 prioriteto 3 uţdavinio „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant
gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui― fizinė
paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

NA

NA

NA

NA

15

Produkto rodikliai
Projektų
skaičius

Pasiekimas
Tikslas

0

0

15

NA

NA

120

Pradinis
taškas

58
Rezultato rodikliai

Pritraukta
privačių
investicijų
(mln. eurų)

Pasiekimas

Pasiekimas

15,1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Pasiekimas

12,7
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
250

3389

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

15,1
50

Tikslas
Pradinis
taškas

Naujai
sukurtų
darbo vietų
skaičius:
moterys

0

Tikslas
Pradinis
taškas

Naujai
sukurtų
darbo vietų
skaičius:
vyrai

0

0
250

9704

Projektų skaičius. Įgyvendinant 1 prioriteto 3 uţdavinį 2009 m. buvo pasirašyta 15
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, pagal kurias įgyvendinami atvykstamojo ir
vietos turizmo projektai.
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Įgyvendinant 1 prioriteto 3 uţdavinį 2009 m.
pritraukta 15,1 mln. eurų privačių investicijų turizmo sektoriuje. 2009 m. projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse planuota privačių investicijų suma siekia 59,29 mln. eurų.
Naujai sukurtų darbo vietų skaičius (vyrai/moterys). Nors šio rodiklio reikšmė 2009 m.
nebuvo pasiekta, įgyvendinant 1 prioriteto 3 uţdavinį 2009 m. projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse turizmo sektoriuje buvo suplanuota sukurti 221 naują darbo vietą
vyrams ir 332 – moterims.

10 lentelė. 1 prioriteto 4 uţdavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei
kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui
gyventojų ir ūkio reikmėms― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

NA

NA

NA

NA

NA

2

Produkto rodikliai
Saugomų
teritorijų
(valstybinių
parkų ir
rezervatų)
skaičius,
kuriose

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas

0

0

2

NA

25

įrengti
lankytojų
centrai ir
vizualinės
informacinės
sistemos

11
(2006)

Rezultato rodikliai
Saugomų
teritorijų,
kuriose
sudarytos
sąlygos
lankytis be
ţalos gamtai,
dalies
padidėjimas,
(procentiniai
punktai)

Pasiekimas

0

0

6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

Pradinis
taškas

6

70

30
(2006)

Saugomų teritorijų (valstybinių parkų ir rezervatų) skaičius, kuriose įrengti lankytojų
centrai ir vizualinės informacinės sistemos. Įgyvendinant 1 prioriteto 4 uţdavinio priemonę
„Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga― projektų finansavimo ir administravimo
sutartyse suplanuota, kad 9 saugomose teritorijose bus įrengti lankytojų centrai ir vizualinės
informacinės sistemos.
11 lentelė. 1 prioriteto finansinė paţanga
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)
Iš viso

ES lėšos

LR
valstybės
biudţeto
lėšos iš
skiriamo
finansavim
o (BF)

1 uţdavinys 155.480.656 132.057.459 22.858.202
2 uţdavinys
3 uţdavinys

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma
(eurais)

Projekto
vykdytojo
ir
partnerio
(-ių) lėšų
suma

Iš viso

564.994

291.450.338

ES fondų
lėšos

LR
Projekto
valstybės vykdytojo
biudţeto
ir
lėšos iš partnerio (skiriamo
ių) lėšų
finansavim
suma
o (BF)

181.670.374 105.130.722

4.649.242

0

0

0

0

8.259.772

5.107.584

450.669

2.701.519

15.954.900

6.522.077

32.500

9.400.323

100.568.162

56.380.385

92.265

44.095.512

0
9.965.317

64.721.047
464.999.319

55.941.462
8.324.542
455.043
299.099.805 113.998.198 51.901.316

1.565.218
4 uţdavinys 10.725.801 9.160.583
182.161.357 147.740.119 24.455.920
Iš viso

2009 m. daugiausia išlaidų pripaţinta deklaruotinomis buvo 1 prioriteto 1 uţdavinyje –
132.057.459 eurų ES lėšų. Iki 2009 m. pabaigos sudarytose sutartyse nurodyta didţiausia
projektų išlaidų suma buvo taip pat 1 prioriteto 1 uţdavinyje – 181.670.374 eurų ES lėšų.

Produkto rodikliai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo prašymus,
suma (eurais)

12 lentelė. Finansinių ir fizinių 1 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
1 uţdavinys

2 uţdavinys

3 uţdavinys

4 uţdavinys

Iš viso

Iš viso

155.480.656

0

15.954.900

10.725.801

ES lėšos

132.057.459

0

6.522.076,

9.160.583

LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

22.858.202

0

32.500

1.565.217

182.161.3
57
147.740.1
19
24.455.92
0

564.994

0

9.400.322

0

9.965.317

Atnaujintų
daugiabučių
namų skaičius

0

-

-

-

0

Regioninių
ekonomikos
augimo centrų
integruotų
urbanistinės
plėtros projektų
skaičius
Probleminių
teritorijų
kompleksinių
plėtros projektų
skaičius
Kaimo integruotų
bendruomeninės
ir viešosios
infrastruktūros,
susijusios su
verslo sąlygų
gerinimu ir
uţimtumo
didinimu, plėtros
projektų skaičius
Projektų skaičius

27

-

-

-

27

10

-

-

-

10

-

11

-

-

11

-

-

15

-

15

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

-

-

-

2

2

Rezultato rodikliai

Renovuotų
daugiabučių
namų energijos
vartojimo
efektyvumo
padidėjimas
(proc.)

0

-

-

-

0

Metinis
materialinių
investicijų indekso
vienam gyventojui
padidėjimas
regioniniuose
ekonomikos
augimo centruose
(Alytaus m. sav.,
Marijampolės
sav., Maţeikių r.
sav., Tauragės r.
sav., Telšių r. sav.,
Utenos r. sav. ir
Visagino sav.),
palyginti su
Lietuvos
Respublikos
indeksu
Pritraukta
privačių
investicijų (mln.
Eurų)

*

-

-

-

*

-

*

15,1

-

15,1

Naujai sukurtų
darbo vietų
skaičius:
1) vyrai;
2) moterys

-

-

1) 0
2) 0

-

1) 0
2) 0

Saugomų
teritorijų, kuriose
sudarytos sąlygos
lankytis be ţalos
gamtai, dalies
padidėjimas,
(procentiniai
punktai)

-

-

-

6

6

*2009 m. duomenys bus 2010 metų III ketv., nes vėluoja Statistikos departamento duomenys

1 prioriteto 1 uţdavinį įgyvendina Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijos.
Aplinkos ministerija yra atsakinga uţ šio uţdavinio pirmąją investavimo į būsto plėtrą
kryptį – daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą. Veiksmų programa šia kryptimi papildyta
2009 m. lapkričio 5 d. Ši kryptis įgyvendinama pagal dvi priemones: „Kontroliuojantysis fondas
daugiabučiams namams modernizuoti― ir „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas―.

23 paveikslas. 1 uţdavinio 1 krypties lėšų pasiskirstymas

JESSICA kontroliuojančiajam fondui įsteigti ir valdyti 2009 m. birţelio 11 d. buvo
pasirašyta finansavimo sutartis su Europos investicijų banku 227 mln. eurų sumai. 2009 m.
rugsėjo mėn. į kontroliuojantįjį fondą įmokėta 149,4 mln. eurų, t.y. 127 mln. eurų ES lėšų ir 22,4
mln. bendrojo finansavimo lėšų (66 proc. sutartyje numatytos sumos). 2009 m. lapkričio mėn.
paskelbtas konkursas miesto plėtros fondams (bankams) atrinkti. Iki 2009 m. pabaigos
konkursas buvo nebaigtas, paskolų teikimas ir namų renovavimas neprasidėjęs, todėl stebėsenos
rodikliai per 2009 m. nepasiekti.

13 lentelė. JESSICA įgyvendinimas
Finansų
inţinerijos
projekto
pavadinim
as

JESSICA
kontroliuojantysis
fondas

Taikomas
instrumentas

Kontroliuojantysis
fondas

Finansų inţinerijos
projekto vertė (eur.)

Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
paramos gavėjams
išmokėtų deklaruotinų
lėšų suma (eur.)

Produkto rodiklių reikšmės

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto
lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

Produkto
rodikliai

127.000.000

100.000.000

127.000.000

22.411.955

Atnaujinti
daugiabučiai namai
(skaičius)

Pasiekta

Planuojama
iki 2015 m.
pabaigos
pasiekti

0

1000

Rezultatų rodiklių reikšmės

Produkto
rodikliai

Renovuotų
daugiabučių
namų
energijos
vartojimo
efektyvumo
padidėjimas
(proc.).

Pasiekta

0

Planuojama iki
2015 m.
pabaigos
pasiekti

30

1 prioriteto 2 uţdavinį įgyvendina Vidaus reikalų ministerija.
Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms
įgyvendinti iš viso yra numatyta 310,967 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių
56,137 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 18 proc. visų Vidaus reikalų ministerijos
administruojamom SSVP 1 prioriteto priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. nepavyko pasiekti tokio lygio, kurio buvo siekiama.
Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 41,699 mln.
eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą
sudarė 5,057 mln. eurų, t. y. 12 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Tai galima būtų
paaiškinti taip: projektų finansavimo ir administravimo sutartys buvo pasirašytos 2009 m.
pabaigoje, tad vėliau prasidėjo projektų įgyvendinimas ir projektų vykdytojai mokėjimų
prašymus suplanavę pateikti 2010 m.
24 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Vidaus reikalų
ministerija)
50
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43,443

41,669
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Numatyta siektina ES
Numatyta kritinė ES
Nuo veiksmų programų
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fondų lėšų suma
įgyvendinimo pradţios Iki
naudojimo plane 2009 m. naudojimo plane 2009 m. 2009 12 31 d. Pasiekta,
pab., mln. Eurų
pab., mln. Eurų
mln. Eurų

1 prioriteto 3 uţdavinį įgyvendina Ūkio ministerija.
Ūkio ministerijos administruojamam SSVP 1 prioriteto 3 uţdaviniui įgyvendinti iš
viso yra numatyta 239,737 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių 56,380 mln.
eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 23,33 proc. visų uţdaviniui numatytų lėšų.
Analizuojant lėšų įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. nepavyko pasiekti tokio
lėšų panaudojimo lygio, kurio buvo siekiama. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų
naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų
suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 24,965 mln. eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis
Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 6,136 mln. eurų, t. y. 25 proc.
planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Tai galima būtų paaiškinti taip: pagal SSVP 1
prioriteto 3 uţdavinio pirmas tris planines priemones projektų paraiškos buvo teikiamos 2009 m.
(dauguma iki liepos 1 d), todėl net ne visos paraiškos 2009 m. pabaigai buvo įvertintos. Pagal

dvi planines priemones paraiškos dar bus teikiamos ir 2010 m. O pagal konkursinę priemonę
gautos pagal antrą kvietimą paraiškos dar nėra įvertintos. Pagal esamus duomenis galima daryti
prielaidą, kad daugiausia sutarčių bus pasirašyta 2010 m., kai dauguma projektų jau bus įvertinti,
todėl bus laiku įsisavintos ES fondų lėšos.
25 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Ūkio ministerija)
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Numatyta siektina ES
Numatyta kritinė ES
Nuo veiksmų programų
fondų lėšų suma
fondų lėšų suma
įgyvendinimo pradţios Iki
naudojimo plane 2009 m. naudojimo plane 2009 m. 2009 12 31 d. Pasiekta,
pab., mln. Eurų
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1 prioriteto 4 uţdavinį įgyvendina Aplinkos ministerija.
Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms įgyvendinti iš
viso yra numatyta 307,208 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių 186,575 mln.
eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 60 proc. visų Aplinkos ministerijos administruojamom SSVP 1
prioriteto priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Aplinkos ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. buvo beveik pasiektas siektas lygis. Remiantis
Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis
Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 149,627 mln. eurų. 2009 m.
pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 136,126
mln. eurų, t. y. 91 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų.

26 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Aplinkos
ministerija)
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Reikalavimai projektams dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams
yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Bendruosiuose atrankos kriterijuose yra
nustatyta, kad projektai turi neprieštarauti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams,
nepaţeisti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir
moterų lygių galimybių įstatymo ir neriboti vienodų galimybių vyrams ir moterims, bet kokios
rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amţiaus, negalios, seksualinės orientacijos
atstovams dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties
atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų
reikalavimų dėl šio prioriteto įgyvendinimo, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo
poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus arba teigiamas.
Ūkio ministerija SSVP 1 prioriteto 3 uţdavinį įgyvendina per šešias priemones. Vienas
iš visų šešių priemonių rezultato rodiklių yra: sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės) vyrų ir
moterų. 2015 m. uţsibrėţta sukurti 250 naujas darbo vietas vyrams ir 250 naujas darbo vietas
moterims, iš viso 500 naujų darbo vietų, tokiu būdu skatinant vienodą vyrų ir moterų dalyvavimą
projektuose. 2009 m. projektų finansavimo ir administravimo sutartyse turizmo sektoriuje buvo
suplanuota sukurti 221 naują darbo vietą vyrams ir 332 – moterims.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
14 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose

Apskritys
(regionai)

Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Maţeikiai
Visaginas

Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
2.519,91
11
1.569.805,69
7
676.589,32
9
320.552,91
9
3.813.966,56
10
938.084,84
10
2.519,91
7

Daugiausia projektų yra įgyvendinama Alytaus apskrityje – 11. Didţiausia
deklaruotinų išlaidų suma priskiriama Utenos apskričiai – 3.813.966,56 eurų.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio prioriteto uţdaviniai tiesiogiai įgyvendina darnios plėtros prioritetus.
Investicijomis į būsto plėtrą bus skatinamas daug maţesnis energetinių išteklių
naudojimas, renovavus pastatus pagerės jų energetinės savybės. Naudojant maţesnį išteklių kiekį
bus maţinamas poveikis aplinkai, kas tiesiogiai teigiamai atsilieps aplinkos kokybės gerinimui,
teiks realią socialinę-ekonominę naudą: sukurs papildomas darbo vietas daliai tų vietovių
gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo
socialinėms reikmėms darbus, maţins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį ir jų
emigraciją. Dėl padidėjusio energinio efektyvumo sutaupytos valstybės biudţeto lėšos, kaip
kompensacijos uţ šilumą skiriamos maţas pajamas gaunantiems namų ūkiams, galės būti
nukreiptos į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą ar kitas sanglaudą skatinančias sritis.
Palaipsniui senkančios gamtinių išteklių atsargos skatina imtis veiksmų, kurie prisidėtų
prie geresnio jų valdymo. Taupesnis gamtinių išteklių naudojimas (tiek atsinaujinančių, tiek
neatsinaujinančių) yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant geresnio gamtos išteklių valdymo.
Tai gyvybiškai svarbu, nes jautrių gamtinių teritorijų, ypač saugomų, lankymas nuolat didėja.
Vis daugiau šalies bei uţsienio piliečių pageidauja susipaţinti su saugomais gamtos ir kultūros
paveldo objektais, keliauti po šalies valstybinius ir regioninius parkus. Paveldo objektų
tvarkymas, paţeistų teritorijų tvarkymas bei jų pritaikymas lankymui, tinkamas lankytojų srautų
reguliavimas leidţia sumaţinti rekreacinės veiklos neigiamą poveikį saugomoms teritorijoms ir
čia saugomoms rūšims, stabdyti biologinės įvairovės nykimą. Įgyvendinant pagal šį prioritetą
finansuojamus projektus kasmet sutvarkoma ir visuomenės poreikiams pritaikoma vis daugiau
teritorijų, tinkamų saugomų kompleksų ir objektų lankymui nedarant ţalos kraštovaizdţiui,
biologinei įvairovei ir tinkamai pateikiant informaciją lankytojams. Siekiant išvengti neigiamo
didėjančio lankytojų srauto keliamos grėsmės saugomoms gamtinėms ir kultūrinėms vertybėms,
sukuriama tinkama infrastruktūra lankytojams – įrengiama informacinė sistema natūroje,
lankytojų centrai, paţintiniai bei mokomieji takai, regyklos ir pan. Paveldo objektų, saugomų
teritorijų prieigos, viešosios paskirties objektų infrastruktūra pritaikoma specialiųjų poreikių
turintiems ţmonėms.
Siekiant sumaţinti intensyvios ūkinės veiklos padarytą ţalą vertingiems ir
vaizdingiems kraštovaizdţio kompleksams ir padidinti saugomų teritorijų rekreacinį potencialą,
vykdomi paţeistų teritorijų atkūrimo ir apleistų ūkinių pastatų tvarkymo darbai. Lietuvos
Baltijos jūros kranto būklė stabilizuojama ir gerinama, įgyvendinant integruoto pakrančių zonų
tvarkymo priemones.
Gerinant vandens telkinių būklę sudaromos sąlygos spartesnei vietinei plėtrai,
spartesniam rekreacijos ir kaimo turizmo vystymui. Pradėjus vandens telkinius naudoti

visuomenės poreikiams, maţėja nepaţeistų vandens telkinių naudojimo intensyvumas ir didėja
jų išsaugojimo galimybės.
Sutvarkius uţterštas teritorijas uţtikrinama gera poţeminių ir paviršinių vandenų
kokybė, sudaromos papildomos galimybės vietinei plėtrai, maţėja neigiamas tokių teritorijų
poveikis ţmonių sveikatai, „Natura 2000― ir kitoms saugomoms teritorijoms.
Veiksmingas visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinkos būklę ir kitus su
aplinka susijusius klausimus sudaro palankesnes sąlygas Orhuso konvencijos dėl teisių gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos
apsaugos klausimais, įgyvendinimui. Įgyvendinus visuomenės informavimo veiklos projektus
pagerės visuomenės informuotumas apie aplinkos apsaugą, neabejotinai padidės visuomenės
aplinkosauginis aktyvumas. Aplinkai palankaus gyvenimo būdo propagavimas, derinant spartų
ekonomikos augimą su sveikos aplinkos išsaugojimu, yra viena iš pagrindinių sąlygų siekiant
darnaus vystymosi tikslų.
Plėtojama turizmo infrastruktūra leis racionaliau panaudoti gamtos ir kultūros išteklius,
skatins darnų regionų vystymąsi. Tinkamai priţiūrint kultūros paveldo vertybes ir pritaikius jas
turizmo poreikiams, taip pat priţiūrint kitus gamtos paminklus, pagerės kraštovaizdis.
Kontroliuojant turistų ir lankytojų srautus, saugomose vietovėse sumaţės neorganizuotų
lankytojų skaičius, taip bus galima išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos, paraiškos vertinamos vadovaujantis
tokiais aspektais:
- atitiktis demarkaciniams reikalavimas, t.y. ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su
paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų
programų prioritetus atskyrimu;
- atitiktis išlaidų tinkamumo taisyklių reikalavimams, t.y. ar nebus pakartotinai skirtas
finansavimas pareiškėjų įgyvendintiems ir (ar) įgyvendinamiems projektams, toms pačioms
veikloms ir išlaidoms.
Paraiškų vertinamo etape įgyvendinanti institucija vertina galimą paraiškoje suplanuotų
projekto veiklų ir su jų įgyvendinimu susijusių išlaidų persidengimą su kitomis pareiškėjo
suplanuotomis veiklomis bei išlaidomis pagal kitas pateiktas paraiškas ir/ar pagal sudarytas
sutartis. Duomenys šiam vertinimui atlikti imami iš SFMIS ir paraiškos B dalies.
Dvigubo finansavimo kontrolė atliekama ir projektų įgyvendinimo metu, pvz.
perkamas objektas yra atidţiai įvertinamas dvigubo finansavimo poţiūriu (šis patikros elementas
matomas sutarčių patikros lape), pagal mokėjimo prašymo patikros lapo duomenis yra vertinama
kaip laikytasi sutartyje nustatyto finansavimo šaltinių atskyrimo, SFMIS teikia pranešimus apie
uţfiksuotas besikartojančias sąskaitas ir kt. Be to, dvigubo finansavimo kontrolės veiksmai yra
atliekami ir patikrų vietoje metu.
Informacija apie kryžminį finansavimą
15 lentelė. Informacija apie kryţminį finansavimą
Iki ataskaitinio laikotarpio Veiklos, kurioms buvo skirtos kryţminio
pabaigos kryţminiam
finansavimo lėšos.
finansavimui tekusių
deklaruotinų lėšų suma
(eurais)
0 (išlaidos iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
nedeklaruotos)

Mokymai

Kryţminis finansavimas 2009 m. buvo numatytas tik vienoje priemonėje,
administruojamoje Aplinkos ministerijos (1 prioriteto 1 uţdavinio), tačiau faktiškai 2009 m.
tokių išlaidų nebuvo patirta.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Pagal šį prioritetą finansuojamų projektų tiesioginis tikslas tik dalinai susijęs su naujų
darbo vietų kūrimu ar esamų išsaugojimu, tačiau netiesiogiai egzistuoja prielaidos išlaikyti
esamas darbo vietas, nes didţioji lėšų dalis skiriama apmokėti uţ atliktus darbus, suteiktas
paslaugas ir įrangą, t.y. finansuojamos ūkio subjektų išlaidos, tarp jų – išlaidos darbo vietų
išlaikymui.
Įgyvendinant SSVP 1 prioriteto 3 uţdavinio priemones, numatyta sukurti iš viso 500
darbo vietų: 250 vyrams ir 250 moterims. Bet 2009 m. pabaigoje šis rodiklis dar buvo nulinis,
kadangi galutinai uţ rodiklį projektų vykdytojai atsiskaitys praėjus 1 metams po projekto
įgyvendinimo. Neabejojama, kad 2010 m. pabaigai šis rodiklis bus teigiamas ir kasmet vis didės.

3.1.2 Svarbiausios problemos
Pagrindinės problemos:
• savivaldybėms kilo sunkumų dėl bendrojo finansavimo lėšų; gauta prašymų
sumaţinti savivaldybių indėlį;
• ilgas regioninių priemonių projektų planavimo ciklas;
• didelis įgyvendinančiųjų institucijų uţimtumas;
• ilgas JESSICA modelio kūrimas;
• uţsitęsęs lėšų panaudojimo planų įgyvendinimas;
• dėl prasidėjusio ekonominio sunkmečio dalis pareiškėjų nepateikė paraiškų, delsė
pradėti vykdyti pirkimus, vilkino projektų įgyvendinimo procesą.
Problemų sprendimas:
• sprendţiant pareiškėjų finansinių išteklių trūkumo klausimą, buvo skatinama
naudotis Europos investicijų banko perskolinimo galimybėmis, deramasi dėl lankstaus
projekto finansavimo grafiko, ieškoma kitų finansavimo galimybių;
• daugiau lėšų planuojama įsisavinti per valstybės planavimo ir konkursines
priemones;
• buvo skiriamas didelis dėmesys SFMIS ir reikiamų funkcionalumų diegimui
(procesų supaprastinimui);
• JESSICA kontroliuojančiojo fondu valdytoju pasirinktas Europos investicijų
bankas;
• institucijoms buvo perkamos išorės konsultantų paslaugos;
• projektų vykdytojai įgyvendinimui skatinami rengtis iš anksto;
• buvo vykdoma aktyvi projektų dokumentacijos ir paraiškų rengimo prieţiūra
probleminėse priemonėse;
• buvo koreguojami valstybės ir regionų planuojami projektų sąrašai;
• buvo organizuojami papildomi mokymai ir konsultacijos pareiškėjams.

3.2.

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

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
16 lentelė. 2 prioriteto 1 uţdavinio „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos prieţiūros
paslaugas― fizinė paţanga
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0
* Rodiklio pasiekime šiuo metu nėra eliminuotas skaičius pacientų, besikartojančių skirtingose
priemonėse ir / ar projektuose. Rodiklis bus perskaičiuotas, įvertinant pasikartojančius pacientus
įgyvendinus visą uţdavinį.

Paramą gavusių sveikatos prieţiūros įstaigų skaičius. Įgyvendinant 2 prioriteto 1
uţdavinį 2009 m. ES fondų parama buvo suteikta 53 sveikatos prieţiūros įstaigoms. 2009 m.
projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota ES fondų lėšomis finansuoti 105
sveikatos prieţiūros įstaigas.
. Pagal 2 prioriteto 1 uţdavinį 2009 m. projektų
finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota įgyvendinti 52 sveikatos apsaugos
sektoriaus projektus. Svarbu paţymėti, kad 2009 m. buvo uţbaigti 3 projektai.
Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos prieţiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas,
skaičius. Rodiklio pasiekime šiuo metu nėra eliminuotas skaičius pacientų, besikartojančių

skirtingose priemonėse ir / ar projektuose. Rodiklis bus perskaičiuotas, įvertinant
pasikartojančius pacientus, įgyvendinus visą uţdavinį.
17 lentelė. 2 prioriteto 2 uţdavinio „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų
kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą
gyvenimą sistemoje― fizinė paţanga
Rodikliai
Projektų
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Projektų skaičius. Pagal 2 prioriteto 2 uţdavinį 2009 m. projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse suplanuota įgyvendinti 19 švietimo sektoriaus projektų.
Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą skaičius (per 6 mėn.
po projekto pabaigos). Įgyvendinant 2 prioriteto 2 uţdavinį 2009 m. pasiektas šio rodiklio
reikšmė yra 46248 naudos gavėjai. 2009 m. projektų finansavimo ir administravimo sutartyse
suplanuota šio rodiklio reikšmė – 246396.
18 lentelė. 2 prioriteto 3 uţdavinio „Uţtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos
suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius
gyventojus įsitraukti į darbo rinką― fizinė paţanga
Rodikliai
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objektų,
kuriuose
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skaičius

Pasiekimas
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* Šiuo rodikliu skaičiuojami asmenys, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos
pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų paslaugomis. Rodiklio duomenų kol kas nėra. Duomenis apie šio
rodiklio pasiekimą projektų vykdytojai teiks po projektų įgyvendinimo teikiamose kasmetinėse ataskaitose.

Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau –
objektai), skaičius (profesinio mokymo, valstybės uţimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių
institucijų). 2009 m. įgyvendinant 2 prioriteto 3 uţdavinį šio rodiklio pasiekimo reikšmė buvo
10,91, projektų finansavimo ir administravimo sutartyse buvo suplanuota pastatyti ar
rekonstruoti 12 objektų.
Asmenų (besimokančiųjų, dėstytojų, bedarbių, ekonomiškai neaktyvių asmenų), kurie
gaus tiesioginės naudos iš valstybės investicijų į profesinio mokymo ir valstybės uţimtumo
rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūrą, skaičius. 2009 m. šis stebėsenos rodiklis
nebuvo pasiektas, tačiau projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota pasiekti
rodiklio reikšmė buvo 150879.
19 lentelė. 2 prioriteto 4 uţdavinio „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį
patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką― fizinė
paţanga
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* Šiuo rodikliu skaičiuojami asmenys, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo
pabaigos pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų paslaugomis. Rodiklio duomenų kol kas nėra. Duomenis
apie šio rodiklio pasiekimą projektų vykdytojai teiks po projektų įgyvendinimo teikiamose kasmetinėse
ataskaitose.

Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau –
objektai), skaičius (socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems teikiančių institucijų). 2009
m. įgyvendinant 2 prioriteto 4 uţdavinį šio rodiklio pasiekimo reikšmė buvo 1,85, projektų
finansavimo ir administravimo sutartyse buvo suplanuota pastatyti ar rekonstruoti 69 objektus.
Tokį ţemą šio produkto rodiklio pasiekimą, lyginant su Veiksmų programoje nurodyta siektina
reikšme, paaiškina tai, kad didţioji dalis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pagal
šio uţdavinio priemones buvo pasirašytos tik 2009 m. viduryje. Pasirašius minėtas sutartis iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo vykdomi projektuose numatytų viešųjų pirkimų
dokumentacijos rengimo, derinimo darbai, techninių projektų bei rangos darbų viešieji pirkimai.
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. 2009 m. šis stebėsenos rodiklis nebuvo
pasiektas, tačiau projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota pasiekti rodiklio
reikšmė buvo 365208.

20 lentelė. 2 prioriteto finansinė paţanga
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma
(eurais)

Iš viso

ES lėšos

LR
valstybės
biudţeto
lėšos iš
skiriamo
finansavim
o (BF)

Projekto
vykdytojo
ir
partnerio
(-ių) lėšų
suma

Iš viso

ES fondų
lėšos

1 uţdavinys

17.462.719
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1.413

76.451.600

64.983.860

11.386.556

81.184

2 uţdavinys
3 uţdavinys

7.979.923

6.782.935

1.196.989

0

88.462.030

75.192.725

13.269.304

0

19.880.547

16.898.465

0

2.982.082

25.007.691

21.256.538

0

3.751.154

729.876

621.900

59.445

48.530

48.411.095

40.112.648

3.980.414

4.318.033

46.053.065

39.146.612

3.874.429

3.032.025

238.332.416

201.545.771

28.636.274

8.150.371

4 uţdavinys
Iš viso

LR
Projekto
valstybės vykdytojo
biudţeto
ir
lėšos iš partnerio (skiriamo
ių) lėšų
finansavim
suma
o (BF)

2009 m. daugiausia išlaidų pripaţinta deklaruotinomis buvo 2 prioriteto 3 uţdavinyje –
16.898.465 eurų ES lėšų. Iki 2009 m. pabaigos sudarytose sutartyse nurodyta didţiausia projektų
išlaidų suma buvo 2 prioriteto 2 uţdavinyje – 75.192.725 eurų ES lėšų.

21 lentelė. Finansinių ir fizinių 2 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis

Rezultato rodikliai

Produkto rodikliai
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įranga (toliau –
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neįgaliesiems
teikiančių
institucijų)
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pagerėjo sveikatos
prieţiūros paslaugų
kokybė ir
prieinamumas,
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gavėjų iš investicijų
į švietimo
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skaičius (per 6 mėn.
po projekto
pabaigos)

-

-

10,91

-

10,91

-

-

-

1,84

1,84
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-

-

-
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-

46248

-

-

46248

Asmenų
(besimokančiųjų,
dėstytojų, bedarbių,
ekonomiškai
neaktyvių asmenų),
kurie gaus
tiesioginės naudos iš
valstybės investicijų
į profesinio mokymo
ir valstybės
uţimtumo
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

-

-

0*

-

0*

-

-

-

0*

0*

*Duomenis apie šio rodiklio pasiekimą projektų vykdytojai teiks po projektų įgyvendinimo
teikiamose ataskaitose.
2 prioriteto 1 uţdavinį įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija.
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamoms SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinio
priemonėms įgyvendinti iš viso yra numatyta 228,212 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo
sudaryta sutarčių 64,984 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 28,4 proc. visų Sveikatos
apsaugos ministerijos administruojamom SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinio priemonėms numatytų
lėšų.
Analizuojant Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų
lėšų įsisavinimo spartą pastebima, kad 2009 m. buvo atsilikta nuo ES fondų lėšų panaudojimo
plano. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 30,6 mln.
eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą
sudarė 14,831 mln. eurų, t. y. 48 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Tačiau galima
teigti, kad sunkumų dėl savalaikio lėšų įsisavinimo nekils: suplanuota projektų, paskelbta
kvietimų uţ daugiau kaip 86 proc. visų Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų lėšų ir
šiuo metu yra vertinamos paraiškos ir / ar derinamos paramos sutartys, projektų įgyvendinimo
trukmė ribota (numatoma ilgiausia projekto trukmė iki 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo), lėšų
poreikis sveikatos sektoriuje, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų lėšų
sumaţinimą 2009 metais ir sumaţėjusias valstybės investicijas, ţenkliai viršija administruojamas
lėšas.

27 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Sveikatos
apsaugos ministerija)
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2 prioriteto 2 uţdavinį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamoms SSVP 2 prioriteto 2 uţdavinio
priemonėms įgyvendinti iš viso yra numatyta 200,989 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo
sudaryta sutarčių 75,192 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 37 proc. visų Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamom SSVP 2 prioriteto 2 uţdavinio priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų
lėšų įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. nepavyko pasiekti tokio lygio, kurio buvo
siekiama. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė
pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo
13,952 mln. eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal
šį prioritetą sudarė 6,783 mln. eurų, t. y. 49 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų.
Lėtesnę uţ planuotą Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo spartą nulėmė maţiau negu
planuota prisiimtų įsipareigojimų, taip pat 2009 m. dar buvo neatvirtintų projektų finansavimo
sąlygų aprašų.

28 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Švietimo ir
mokslo ministerija)
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pab., mln. Eurų
pab., mln. Eurų
mln. Eurų

2 prioriteto 3 ir 4 uţdavinius įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms priemonėms (2 prioriteto
3 ir 4 uţdaviniai) įgyvendinti iš viso yra numatyta 200,409 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo
sudaryta sutarčių 61,369 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 31 proc. visų Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos administruojamom SSVP 2 prioriteto priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms
priemonėms skirtų lėšų įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. buvo ne tik pasiektas, bet ir
viršytas siektas lėšų panaudojimo lygis. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo
planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009
m. šiam prioritetui buvo 12,088 mln. eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos
Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 17,494 mln. eurų, t. y. 145 proc. planuotų
pripaţinti deklaruotinomis lėšų.
29 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija)
20
17,494

18
16
14

14,481
12,088

12
10
8
6
4
2
0
Numatyta siektina ES
Numatyta kritinė ES
Nuo veiksmų programų
fondų lėšų suma
fondų lėšų suma
įgyvendinimo pradţios Iki
naudojimo plane 2009 m. naudojimo plane 2009 m. 2009 12 31 d. Pasiekta,
pab., mln. Eurų
pab., mln. Eurų
mln. Eurų

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Reikalavimai projektams dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams
yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Bendruosiuose atrankos kriterijuose yra
nustatyta, kad projektai turi neprieštarauti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams,
nepaţeisti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir
moterų lygių galimybių įstatymo ir neriboti vienodų galimybių vyrams ir moterims, bet kokios
rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amţiaus, negalios, seksualinės orientacijos
atstovams dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties
atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų
reikalavimų dėl šio prioriteto įgyvendinimo, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo
poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus arba teigiamas.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Prioritetas nėra skirtas tiesiogiai įtakoti informacinės visuomenės plėtros. Poveikis
neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
22 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose.
Apskritys
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius.
(regionai)
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
1.342.942,96
42
Marijampolės
899.295,01
41
Tauragės
1.059.695,96
45
Telšių
2.850.446,15
47
Utenos
743.757,47
41
Maţeikiai
2.850.446,15
45
Visaginas
743.757,47
39
Daugiausia projektų yra įgyvendinama Telšių apskrityje – 47. Didţiausia deklaruotinų
išlaidų suma priskiriama Telšių ir Maţeikių apskritims – po 2.850.446,15 eurų.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio prioriteto įgyvendinimas prisideda prie darnaus vystymosi politikos socialinio
aspekto – uţimtumo didinimo, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo.
Modernizuojant Lietuvos darbo birţos teritorinių darbo birţų infrastruktūrą siekiama pagerinti
teikiamų paslaugų darbdaviams, taip pat ieškantiesiems darbo ir ieškantiesiems profesinės
karjeros kokybę, didinti jų įvairovę. Plėtojant nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą
siekiama padidinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos
narių gebėjimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę bei darbo rinką.
Plėtojant paslaugas, tarp jų ir profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų
infrastruktūrą siekiama atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, profesinę kompetenciją ir
pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti jų uţimtumą ir
lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje.
Galima teigti, kad visuma švietimo ir mokslo sektoriuje įgyvendinamų ES struktūrinių
fondų lėšomis finansuojamų priemonių papildo darnios plėtros principų įgyvendinimą, nes pagal
Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją švietimo ir mokslo plėtra yra vienas pagrindinių
darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetų. Be to, įgyvendinus daugelį projektų veiklų, skirtų

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo,
daugiafunkcių centrų, pedagoginių psichologinių tarnybų, mokslo ir studijų infrastruktūrai kurti
ir atnaujinti, bus sudarytos prielaidos sklandţiam darnios plėtros principų įgyvendinimui
švietimo ir mokslo srityje.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Dvigubo finansavimo prevenciją siekiama uţtikrinti įvairiomis priemonėmis bei
skirtinguose projektų vykdymo etapuose.
Programavimo metu nustatant investavimo kryptis vykdomas dvigubo finansavimo
rizikos įvertinimas ir prevencija, t.y.:
- rengiant veiksmų programas ir veiksmų programų priedus, aiškiai apibrėţiama, kokie
yra panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai tam, kad
būtų galima įsitikinti, kad tos pačios veiklos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų
prioritetus ir veiksmų programų priemones;
- planuojant valstybės projektus ir sudarant valstybės projektų sąrašą įsitikinama, kad
suplanuoti ir į valstybės projektų sąrašą įtraukti projektai nebuvo finansuoti ar nėra finansuojami
iš kitų šaltinių. Tam tikslui yra sudaromos Valstybės projektų planavimo bei atrankos komisijos,
į kurių sudėtį įtraukiami ministerijos atitinkamų departamentų bei skyrių atstovai, atsakingi uţ
atskiras sritis bei ţinantys kitas vykdomas programas, jų finansavimo šaltinius ir galintys padėti
uţtikrinti, kad tos pačios veiklos nebus finansuojami dvigubai.
Visi pareiškėjai, nepriklausomai nuo veiksmų programos priemonės įgyvendinimo
būdo, pildo paraiškos B dalį, kurioje turi pateikti informaciją apie visus vykdomus projektus ir jų
finansavimo šaltinius. Projektų paraiškų vertinimo metu, atsakant į dvigubo finansavimo rizikos
identifikavimui skirtus vertintojų patikros lapų klausimus, tikrinama, ar vertinamuose
projektuose nėra dvigubo finansavimo rizikos. Informacija dėl dvigubo finansavimo rizikos
tikrinama remiantis SFMIS2007 duomenimis, turimais Norvegijos finansinio mechanizmo
sutarčių sąrašais bei pareiškėjo paraiškos B dalyje pateikiama informacija apie anksčiau
įgyvendintus ar įgyvendinamus susijusius su vertinama paraiška projektus.
Projektų įgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika įgyvendinančiojoje
institucijoje tikrinama vadovaujantis SFMIS2007 pateikiama informacija apie kartu su mokėjimo
prašymais apmokėjimui teikiamas sąskaitas, t.y. tikrinama, ar ta pati sąskaita nebuvo anksčiau
pateikta deklaruojant kito projekto išlaidas ir ar ji neteikiama pakartotinai tame pačiame
įgyvendiname projekte. Be to, ši rizika tikrinama vykdant projektų patikras vietoje. Jų metu
siekiama nustatyti, ar tos pačios išlaidos nebuvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudţetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių
ES fondų lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą.
Projektų įgyvendinimo metu ministerijos dvigubo finansavimo prevenciją uţtikrina
vykdydamos projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų ir su jais susijusių dokumentų
atrankinius tikrinimus bei patikras projektų įgyvendinimo vietose. Šių patikrų metu siekiama
įsitikinti, ar įgyvendinančiosios institucijos projektų administravimo ir įgyvendinimo prieţiūros
sistema uţtikrina, kad teikiamose ministerijai paraiškose asignavimų valdytojui nurodytos
išlaidos yra projekto vykdytojo realiai patirtos, pagrįstos ir tinkamos bei įsitikinti, ar projekto
vykdytojas įgyvendina projektą taip, kaip nurodyta paramos sutartyje, siekia numatytų projekto
rezultatų, tikslų ir uţdavinių, naudoja paramos lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms
išlaidoms apmokėti ir tinkamai uţ jas atsiskaito bei uţtikrina efektyvų projekto valdymą ir
kontrolę. Tikrintini konkurso ir regioninio planavimo būdu atrinkti projektai nustatomi pagal
rizikos faktorių analizės metodo taikymo aprašymą, šios analizės pagrindu sudarant tikrintinų
projektų sąrašą. Atskiri tikrintinų projektų sąrašai yra sudaromi pagal priemones. Projektų
rizikos faktorių analizė vykdoma ir tikrintinų projektų sąrašai sudaromi pusei metų ir
atnaujinami kas pusmetį.

Patikrų metu be kitų tikinimo aspektų, patikrinama ar projekto dokumentų ir išlaidas
pagrindţiančių dokumentų originalai, saugomi pas projektų vykdytojus arba partnerius, ţymimi
projekto ţyma su unikaliu projekto numeriu.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Kryţminis finansavimas netaikomas.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
23 lentelė. 2 prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui
Priemonė
Deklaruotinų išlaidų, Sukurtų darbo vietų
kurios iki ataskaitinio skaičius*
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
VP3-2.4-SADM-01-R
640.516,39
nd**
„Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra―
VP3-2.4-SADM-02-V
89.359,53
nd***
„Paslaugas, tarp jų
profesinės
reabilitacijos,
neįgaliesiems
teikiančių įstaigų
plėtra―

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

nd

nd

* - Projekto vykdytojai duomenis apie naujai sukurtas darbo vietas (tuose projektuose, kur toks rezultato
rodiklis buvo numatytas) teiks po projekto įgyvendinimo teikiamose kasmetinėse ataskaitose.
Skaičiuojant naujai sukurtas darbo vietas bus sumuojamos finansavimą gavusioje įstaigoje (padalinyje)
po projekto pabaigos numatytoms teikti paslaugoms įsteigtos naujos darbo vietos (etatai) specialistams,
aptarnaujančiam personalui ir pan. Ar rodiklis pasiektas, bus vertinama praėjus vieneriems metams po
projekto įgyvendinimo.
** - Remiantis pasirašytomis finansavimo ir administravimo sutartimis, numatoma įkurti iš viso 258,5
naujas darbo vietas.
*** - Remiantis pasirašytomis finansavimo ir administravimo sutartimis, numatoma įkurti iš viso 99
naujas darbo vietas.

3.2.2 Svarbiausios problemos
Pagrindinės problemos:
• savivaldybėms kilo sunkumų dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo;
• didelis įgyvendinančiųjų institucijų uţimtumas;
• uţsitęsė lėšų panaudojimo planų įgyvendinimas;
• dėl prasidėjusio ekonominio sunkmečio dalis pareiškėjų nepateikė paraiškų, delsė
pradėti vykdyti pirkimus;
• uţtruko valstybės projektų sąrašų ir / ar regionų projektų sąrašų sudarymas (dėl
Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo įgyvendinimo, 2009 m.
vykdytos institucinės Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldţių įstaigų reorganizacijos);

• nebuvo priimti atitinkami tarpinstituciniai sprendimai dėl tam tikrų Švietimo ir
mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimo.
Problemų sprendimas:
• sprendţiant pareiškėjų finansinių išteklių trūkumo klausimą, buvo skatinama
naudotis Europos investicijų banko perskolinimo galimybėmis, deramasi dėl lankstaus projekto
finansavimo grafiko, ieškoma kitų finansavimo galimybių;
• daugiau lėšų planuojama įsisavinti per valstybės planavimo priemones;
• buvo skiriamas didelis dėmesys SFMIS ir reikiamų funkcionalumų diegimui
(procesų supaprastinimui);
• institucijoms buvo perkamos išorės konsultantų paslaugos;
• projektų vykdytojai įgyvendinimui skatinami rengtis iš anksto;
• buvo vykdoma aktyvi projektų dokumentacijos ir paraiškų rengimo prieţiūra
probleminėse priemonėse;
• buvo organizuojami papildomi mokymai ir konsultacijos pareiškėjams;
• vykdytas lėšų perskirstymas tarp skirtingų ministerijų administruojamų priemonių.

3.3. 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“
24 lentelė. 3 prioriteto 1 uţdavinio „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

Gyvenamųjų
vietovių, kuriose
Pasiekimas
0
renovuota/pastatyta
vandens tiekimo
ir/ar nuotekų
Tikslas
sistema, skaičius
Pradinis
107
taškas
(2006)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš
viso
Produkto rodikliai
0

4*

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

220

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

Pasiekimas

0

Tikslas
Pradinis
taškas

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

8
62
(2006)

* Gyvenamoji vietovė, nepriklausomai nuo projektų skaičiaus, sudaro vieną vienetą. Gyvenamoji vietovė, kurios

teritorijoje ar jos dalyje renovuotas/pastatytas bent vienas vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistemos elementas,
skaičiuojama kaip vienas vienetas.

Gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir/ar nuotekų
sistema, skaičius. Įgyvendinant 3 prioriteto 1 uţdavinį 2009 m. 4 gyvenamosiose vietovėse buvo
renovuojamos/statomos vandens tiekimo ar nuotekų sistemos, projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse suplanuota projektus įgyvendinti 149 vietovėse. Didţioji dauguma
infrastruktūrinių projektų, kurių vidutinė trukmė apie 2 metus, buvo pradėti 2009 m., todėl
produkto rodiklio pasiekimai įgaus didesnį pagreitį tik 2011–2012 m.

Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotėkų surinkimo ir tvarkymo
paslaugomis, dalies padidėjimas (procentiniai punktai). 2009 m. pabaigoje rodiklio pasiekimas
buvo 0, nes gyventojai prijungiami prie nuotėkų tinklų per 2–5 metus nuo projekto pabaigos.
25 lentelė. 3 prioriteto 2 uţdavinio „Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas― fizinė
paţanga
Rodikliai

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Iš
viso

Produkto rodikliai
1. Uţdarytų ir
sutvarkytų
Pasiekimas
sąvartynų/šiukšlynų
skaičius
Tikslas
Pradinis
taškas

0

0

0,04

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,04

249
587
Rezultato rodikliai

ES
aplinkosauginius
reikalavimus
atitinkančių
sąvartynų dalies
padidėjimas
(procentiniai
punktai)

Pasiekimas

0

0

4

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

NA
100

4
100

0
(2006)

Uţdarytų ir sutvarkytų sąvartynų/šiukšlynų skaičius. Įgyvendinant 3 prioritetą 2
uţdavinį 2009 m. visiškai baigtų uţdarytų sąvartynų nebuvo. Rodiklio pasiekimo reikšmė – 0,04
rodo, kad buvo sutvarkyta tam tikra dalis vieno sąvartyno. 2009 m. projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse numatoma pasiekti rodiklio reikšmė buvo 123.
ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies padidėjimas
(procentiniai punktai). Įgyvendinant 3 prioritetą 2 uţdavinį 2009 m. komunalinės atliekos šiuo
metu šalinamos tik 2004–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis pastatytuose naujuose 11
sąvartynų. Uţdaromuose ir tvarkomuose sąvartynuose/šiukšlynuose (249 vnt.) atliekos
nešalinamos, nes neatitinka reikalavimų. Uţdarius sąvartyną, jis sąvartyno statusą praranda.
26 lentelė. 3 prioriteto 3 uţdavinio „Oro kokybės gerinimas― fizinė paţanga
Rodikliai

1. Modernizuotų
didţiųjų
energetikos
objektų skaičius

Pasiekimas

2007

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš
viso
Produkto rodikliai

0

0

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

NA

NA

NA

NA

NA

0

3

3*
Rezultato rodikliai

1.SO2
koncentracijos
išmetamose
dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose
objektuose
(mg/Nm3)
2. NOx
koncentracijos
išmetamose
dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose
objektuose
(mg/Nm3)
3. Kietųjų
dalelių (KD)
koncentracijos
išmetamose
dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose
objektuose
(mg/Nm3)

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

Pradinis
taškas

Pasiekimas

1300

1700
(2006)
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

Pradinis
taškas

Pasiekimas

0

50

450
(2006)
0

Tikslas

Pradinis
taškas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

50

100
(2006)

* - Trims Lietuvos energetikos projektams yra suteiktas pereinamasis laikotarpis dėl ES išmetamų teršalų iš didelių
kurą deginančių įrenginių apribojimo direktyvos.

3 prioriteto 3 uţdavinio priemonės „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų
diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose― įgyvendinti nebenumatoma, nes didelė
investicijų ES reikalavimų viršijimui apimtis ir maţas paramos intensyvumas netenkino
potencialių paramos gavėjų ir buvo nuspręsta šios krypties projektų ES lėšomis nefinansuoti.
Šios priemonės lėšos bus perskirstytos kitoms Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos
priemonėms. Planuojama, kad vietoje priemonės „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų
diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose― bus įgyvendinama nauja priemonė „Ekologiško
kuro ir (arba) ekologiško viešojo transporto plėtra―, uţ kurios administravimą bus atsakinga
Susisiekimo ministerija. 2010 m. numatoma, kad Aplinkos ir Susisiekimo ministerijos siūlys
SSVP 3 prioriteto 3 uţdavinio pakeitimus, kuriuos reikės suderinti su Europos Komisija.

27 lentelė. 3 prioriteto 4 uţdavinio „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei
atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014

2015

Iš
viso

NA

66,53

Produkto rodikliai
Energijos
taupymo
poţiūriu
atnaujintų
viešosios
paskirties
pastatų
skaičius

Pasiekimas

0

0

66,53

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

200
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Energijos taupymo poţiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius.
Įgyvendinant 3 prioritetą 4 uţdavinį 2009 m. energijos taupymo poţiūriu buvo atnaujinti 66,53
viešosios paskirties pastatų, projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota
atnaujinti 397 pastatus.
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh).
Įgyvendinant 3 prioritetą 4 uţdavinį 2009 m. atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose
sutaupytas energijos kiekis siekė 2,81 GWh, projektų finansavimo ir administravimo sutartyse
suplanuota rodiklio reikšmė – 103,13.
28 lentelė. 3 prioriteto finansinė paţanga
Uţdaviniai

1 uţdavinys
2 uţdavinys
3 uţdavinys
4 uţdavinys

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma
(eurais)

Iš viso

ES lėšos

LR
valstybės
biudţeto
lėšos iš
skiriamo
finansavim
o (BF)

Projekto
vykdytojo
ir
partnerio
(-ių) lėšų
suma

Iš viso

ES fondų
lėšos

32.836.140
4.087.627
0

26.818.581
3.474.483
0

3.314.419
613.144
0

2.703.140
0
0

413.463.197
24.222.407
0

337.351.815
20.589.046
0

39.688.449
3.633.361
0

36.422.933
0
0

58.885.932

43.434.199

6.378.325

9.073.409

293.723.184

195.171.520

25.395.290

73.156.374

LR
Projekto
valstybės vykdytojo
biudţeto
ir
lėšos iš partnerio (skiriamo
ių) lėšų
finansavim
suma
o (BF)

Iš viso

95.809.699

73.727.263

10.305.888 11.776.549

731.408.788

553.112.381

68.717.100 109.579.307

2009 m. daugiausia išlaidų pripaţinta deklaruotinomis buvo 3 prioriteto 4 uţdavinyje,
uţ kurio įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, – 43.434.199 eurų ES lėšų. Iki 2009 m.
pabaigos sudarytose sutartyse nurodyta didţiausia projektų išlaidų suma buvo 3 prioriteto 1
uţdavinyje – 337.351.815 eurų ES lėšų.
29 lentelė. Finansinių ir fizinių 3 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
1
uţdavinys

2
uţdavinys

3
uţdavinys

4
uţdavinys

32.836.140
26.818.581
3.314.419

4.087.627
3.474.483
613.144

0
0
0
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6.378.325
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2.703.140

0

0

9.073.409

11.776.549
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Uţdarytų ir sutvarkytų
sąvartynų/šiukšlynų
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4
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-

-

4

-
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-

-

0

Modernizuotų didţiųjų
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skaičius
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-

0

-

0
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-
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66,53
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-
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0
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4
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Produkto rodikliai

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma
(eurais)

Iš viso
ES lėšos
LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų suma

Rezultato rodikliai

Energijos taupymo
poţiūriu atnaujintų
viešosios paskirties
pastatų
skaičius
Gyventojų, kurie
naudojasi
centralizuotomis nuotekų
surinkimo ir tvarkymo
paslaugomis, dalies
padidėjimas (procentiniai
punktai)
ES aplinkosauginius
reikalavimus atitinkančių
sąvartynų dalies
padidėjimas (procentiniai
punktai)

SO2 koncentracijos
išmetamose dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose objektuose
(mg/Nm3)

-

-

0

-

0

NOx koncentracijos
išmetamose dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose objektuose
(mg/Nm3)

-

-

0

-

0

Kietųjų dalelių (KD)
koncentracijos
išmetamose dujose
sumaţėjimas
modernizuotuose
dideliuose kurą
deginančiuose objektuose
(mg/Nm3)

-

-

0

-

0

Atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose
sutaupytas energijos
kiekis (GWh)

-

-

-

2,81

2,81

3 prioriteto 1 ir 2 uţdavinius įgyvendina Aplinkos ministerija.
Aplinkos ministerijos administruojamoms priemonėms 3 prioriteto įgyvendinti iš viso
yra numatyta 794,088 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių 357,941 mln. eurų
sumai (ES lėšos), tai sudaro 45 proc. visų Aplinkos ministerijos administruojamom SSVP 3
prioriteto uţdavinių priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Aplinkos ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
įsisavinimo spartą, pastebima, kad 2009 m. nepavyko pasiekti tokio lygio, kurio buvo siekiama.
Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 100,456 mln.
eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą
sudarė 28,22 mln. eurų, t. y. 28 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Tai galima būtų
paaiškinti taip: vėliau prasidėjo projektų įgyvendinimas, uţsitęsė viešųjų pirkimo procedūrų
vykdymas, daug projektų numatoma pradėti įgyvendinti 2010 m.
Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra― įgyvendinimas neprasidėjo dėl politikos
neapibrėţtumo atliekų tvarkymo srityje. Šią priemonę planuojama pradėti įgyvendinti 2010 m.
valstybės projektų planavimo būdu. Dėl nepradėtos priemonės atsilieka ir uţdavinio lėšų
panaudojimas. Lėšų panaudojimo planą planuojama pasivyti 2012 m.

30 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Aplinkos
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3 prioriteto 3 uţdavinio priemonės „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų
diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose― įgyvendinti nebenumatoma, nes didelė
investicijų ES reikalavimų viršijimui apimtis ir maţas paramos intensyvumas netenkino
potencialių paramos gavėjų ir buvo nuspręsta šios krypties projektų ES lėšomis nefinansuoti.
Šios priemonės lėšos (43,45 mln. eurų ES lėšų) bus perskirstytos kitoms Aplinkos ministerijos ir
Susisiekimo ministerijos priemonėms. Siekiant gerinti oro kokybę 3 prioriteto 3 uţdavinys bus
įgyvendinamas per priemonę „Ekologiško kuro ir (arba) ekologiško viešojo transporto plėtra―,
uţ kurios administravimą atsakinga Susisekimo ministerija. 2010 m. atitinkamai planuojama
keisti SSVP 3 prioriteto 3 uţdavinio aprašymą ir stebėsenos rodiklius.
3 prioriteto 4 uţdavinį įgyvendina Ūkio ministerija.
Ūkio ministerijos administruojamoms priemonėms (3 prioriteto 4 uţdavinys)
įgyvendinti iš viso yra numatyta 333,926 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių
195,172 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 58 proc. visų Ūkio ministerijos
administruojamom SSVP 3 prioriteto uţdavinių priemonėms numatytų lėšų.
Analizuojant Ūkio ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų įsisavinimo
spartą, pastebima, kad 2009 m. buvo ne tik pasiektas, bet ir viršytas siektas lėšų panaudojimo
lygis. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 37,114 mln.
eurų. 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą
sudarė 42,235 mln. eurų, t. y. 114 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų.
Prognozuojama, kad 2010 m. SSVP 3 prioriteto 4 uţdavinio priemonėms skirtų ES lėšų
naudojimo sparta planą viršys, kadangi bus „įsibėgėję― arba pabaigti dauguma 2009 m. pradėtų
įgyvendinti projektų.
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Reikalavimai projektams dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams
yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Bendruosiuose atrankos kriterijuose yra
nustatyta, kad projektai turi neprieštarauti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams,
nepaţeisti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir
moterų lygių galimybių įstatymo ir neriboti vienodų galimybių vyrams ir moterims, bet kokios
rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amţiaus, negalios, seksualinės orientacijos
atstovams dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties
atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų
reikalavimų dėl šio prioriteto įgyvendinimo, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo
poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus arba teigiamas.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
Prioritetas nėra skirtas tiesiogiai įtakoti informacinės visuomenės plėtros. Poveikis
informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
30 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Apskritys
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
Įgyvendinamų projektų skaičius
(regionai)
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
33.644.161,73
36
Marijampolės
9.375.661,65
29

Tauragės
Telšių
Utenos
Maţeikių
Visaginas

10.154.412,29
10.661.740,65
10.092.409,8
8.244.044,48
183.756,81

27
25
28
26
25

Daugiausia projektų yra įgyvendinama Alytaus apskrityje – 36. Didţiausia deklaruotinų
išlaidų suma priskiriama Alytaus apskričiai – 33.644.161,73 eurų.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio prioriteto priemonės ir uţdaviniai tiesiogiai susiję su darniu vystymusi. Šiame
prioritete numatyti aplinkosaugos uţdaviniai tiesiogiai prisidės prie darnaus Lietuvos vystymosi
ir Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo.
Prie aplinkos taršos maţinimo prisideda ES reikalavimų neatitinkančių sąvartynų
uţdarymas, maţėja neigiamas sukauptų atliekų poveikis aplinkai ir ţmonių sveikatai. Regioninė
komunalinių atliekų tvarkymo sistema sumaţins atliekų srautus ir neigiamą atliekų poveikį
aplinkai ir ţmonių sveikatai, uţtikrins atliekų rūšiavimą, racionalų atliekų naudojimą antriniam
perdirbimui. Ekonominiu ir ekologiniu poţiūriais paţangios ir naujoviškos ekologiškai saugios
technologijos maţins aplinkosaugos priemonių savikainą ir paslaugų kainą. Kuriama nuotekų
dumblo tvarkymo sistema, diegiant modernesnes ir aplinkai palankesnes dumblo tvarkymo
technologijas, sumaţins susidarančio dumblo kiekį. Įgyvendinant vandentvarkos projektus taip
pat atsiţvelgiama į visus darnaus vystymosi tikslus: aplinkosaugos – sumaţės geriamojo vandens
ir dirvoţemio uţterštumas, bus įgyvendinami kiti aplinkosauginiai reikalavimai, skatinamas
gamtinių išteklių darnus naudojimas ir formuojamas atsakingas visuomenės poţiūris į gamtinę
aplinką; ekonominį tikslą – įgyvendinamas paslaugų visuotinumas, įperkamumas, kokybė,
„sąnaudų susigraţinimo― ir „teršėjas moka― principai, socialinį tikslą – bus uţtikrinamas ES
sveikatos apsaugos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimas, o tai teigiamai veiks
visuomenės sveikatingumą ir uţtikrins higienos sąlygų gerėjimą; regionų vystymosi tikslą –
sumaţės aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp atskirų regionų.
Aukšto energijos gamybos efektyvumo įrenginių diegimas, elektros gamybos
decentralizavimas ir šilumos gamybos perkėlimas iš esamų neefektyvių katilų į didelio
efektyvumo termofikacines elektrines/ naujus katilus sudarys sąlygas atmosferos taršos ir jos
padarinių maţinimui. Energijos gamybos efektyvumą didinančiais projektais bus uţtikrintas
kokybiškų paslaugų teikimas energijos vartotojams ir taip sudarytos prielaidos maţesnei
paslaugų kainai. Aplinkai draugiškų technologijų naudojimas energijos gamybai leis sumaţinti
atveţtinių ţaliavų poreikį tam pačiam energijos kiekiui pagaminti. Taip pat atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo energijos gamybai skatinimas padės spręsti įvairių gamybos
proceso atliekų panaudojimo problemas. Ūkiuose uţauginamos biomasės (karklai, šiaudai ir t. t.)
pardavimas atsinaujinančius energijos išteklius energijos gamybai naudojantiems subjektams bus
ne tik papildomas pajamų šaltinis ūkininkams, bet ir skatins ţemės ūkio veikla uţsiimančius
asmenis iš dalies perorganizuoti savo veiklą, orientuotis į biokuro (medienos, šiaudų, karklų)
gamybą ir tiekimą energetikos objektams. Investicijos į viešojo sektoriaus pastatų atnaujinimą,
modernizavimą, energetinių charakteristikų gerinimą leis gerokai padidinti jų energetinį
efektyvumą ir atitinkamai sumaţinti energijos sąnaudas, reikalingas šių pastatų šildymui. Be to,
padidėjus pastatų renovavimo poreikiui bus kuriamos/ išsaugomos darbo vietos statybos
sektoriaus įmonėse. Visa tai leis siekti pagrindinio darnios plėtros tikslo – suderinti
aplinkosaugos, ekonominio ir socialinio vystymosi interesus, uţtikrinti švarią ir sveiką aplinką,
efektyviai naudoti gamtos išteklius bei kurti visuotinę ekonominę gerovę.

Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Dvigubo finansavimo prevenciją siekiama uţtikrinti įvairiomis priemonėmis bei
skirtinguose projektų vykdymo etapuose.
Programavimo metu nustatant investavimo kryptis vykdomas dvigubo finansavimo rizikos
įvertinimas ir prevencija, t.y.:
- rengiant veiksmų programas ir veiksmų programų priedus, aiškiai apibrėţiama, kokie yra
panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai tam, kad būtų
galima įsitikinti, kad tos pačios veiklos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų
prioritetus ir veiksmų programų priemones;
- planuojant valstybės projektus ir sudarant valstybės projektų sąrašą įsitikinama, kad
suplanuoti ir į valstybės projektų sąrašą įtraukti projektai nebuvo finansuoti ar nėra finansuojami iš
kitų šaltinių. Tam tikslui yra sudaromos Valstybės projektų planavimo bei atrankos komisijos, į
kurių sudėtį įtraukiami ministerijos atitinkamų departamentų bei skyrių atstovai, atsakingi uţ
atskiras sritis bei ţinantys kitas vykdomas programas, jų finansavimo šaltinius ir galintys padėti
uţtikrinti, kad tos pačios veiklos nebus finansuojami dvigubai.
Visi pareiškėjai, nepriklausomai nuo veiksmų programos priemonės įgyvendinimo būdo,
pildo paraiškos B dalį, kurioje turi pateikti informaciją apie visus vykdomus projektus ir jų
finansavimo šaltinius. Projektų paraiškų vertinimo metu, atsakant į dvigubo finansavimo rizikos
identifikavimui skirtus vertintojų patikros lapų klausimus, tikrinama, ar vertinamuose projektuose
nėra dvigubo finansavimo rizikos. Informacija dėl dvigubo finansavimo rizikos tikrinama remiantis
SFMIS2007 duomenimis, turimais Norvegijos finansinio mechanizmo sutarčių sąrašais bei
pareiškėjo paraiškos B dalyje pateikiama informacija apie anksčiau įgyvendintus ar įgyvendinamus
susijusius su vertinama paraiška projektus.
Projektų įgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika įgyvendinančiojoje institucijoje
tikrinama vadovaujantis SFMIS2007 pateikiama informacija apie kartu su mokėjimo prašymais
apmokėjimui teikiamas sąskaitas, t.y. tikrinama, ar ta pati sąskaita nebuvo anksčiau pateikta
deklaruojant kito projekto išlaidas ir ar ji neteikiama pakartotinai tame pačiame įgyvendiname
projekte. Be to, ši rizika tikrinama vykdant projektų patikras vietoje. Jų metu siekiama nustatyti, ar
tos pačios išlaidos nebuvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų ar
išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos būtų
skiriamos ne vieną kartą.
Projektų įgyvendinimo metu ministerijos dvigubo finansavimo prevenciją uţtikrina
vykdydamos projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų ir su jais susijusių dokumentų
atrankinius tikrinimus bei patikras projektų įgyvendinimo vietose. Šių patikrų metu siekiama
įsitikinti, ar įgyvendinančiosios institucijos projektų administravimo ir įgyvendinimo prieţiūros
sistema uţtikrina, kad teikiamose ministerijai paraiškose asignavimų valdytojui nurodytos išlaidos
yra projekto vykdytojo realiai patirtos, pagrįstos ir tinkamos bei įsitikinti, ar projekto vykdytojas
įgyvendina projektą taip, kaip nurodyta paramos sutartyje, siekia numatytų projekto rezultatų, tikslų
ir uţdavinių, naudoja paramos lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir
tinkamai uţ jas atsiskaito bei uţtikrina efektyvų projekto valdymą ir kontrolę. Tikrintini konkurso ir
regioninio planavimo būdu atrinkti projektai nustatomi pagal rizikos faktorių analizės metodo
taikymo aprašymą, šios analizės pagrindu sudarant tikrintinų projektų sąrašą. Atskiri tikrintinų
projektų sąrašai yra sudaromi pagal priemones. Projektų rizikos faktorių analizė vykdoma ir
tikrintinų projektų sąrašai sudaromi pusei metų ir atnaujinami kas pusmetį.
Patikrų metu be kitų tikinimo aspektų, patikrinama ar projekto dokumentų ir išlaidas
pagrindţiančių dokumentų originalai, saugomi pas projektų vykdytojus arba partnerius, ţymimi
projekto ţyma su unikaliu projekto numeriu.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Prioriteto projektuose kryţminio finansavimo galimybė nėra numatyta.

Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Pagal šį prioritetą finansuojamų projektų tiesioginis tikslas nesusijęs su naujų darbo vietų
kūrimu ar esamų išsaugojimu, tačiau netiesiogiai egzistuoja prielaidos išlaikyti esamas darbo vietas,
nes didţioji lėšų dalis skiriama apmokėti uţ atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įrangą, t.y.
finansuojamos ūkio subjektų išlaidos, tarp jų – išlaidos darbo vietų išlaikymui.

3.3.2 Svarbiausios problemos
Pagrindinės problemos:
• bendrojo finansavimo lėšų trūkumas;
• didelis įgyvendinančiųjų institucijų uţimtumas;
• uţsitęsė lėšų panaudojimo planų įgyvendinimas;
• sektorinės politikos neapibrėţtumas atliekų srityje ir nenustatytos strateginės kryptys
sąlygojo priemonių įgyvendinimo nepradėjimą;
• dėl prasidėjusio ekonominio sunkmečio dalis pareiškėjų nepateikė paraiškų, delsė
pradėti vykdyti pirkimus, vilkino projektų įgyvendinimo procesą;
• buvo atsisakyta įgyvendinti oro kokybės gerinimo priemonę, nes pritaikius valstybės
pagalbos ir ES aplinkosauginių direktyvų reikalavimus, paaiškėjo, kad projektus galima finansuoti
tik labai maţa dalimi. Dėl šios prieţasties potencialiems paramos gavėjams nebeapsimokėjo
įgyvendinti projektų, kuriais buvo planuota įdiegti išmetamų į orą teršalų valymo ir kontrolės
technologijas didţiuosiuose Lietuvos energetikos objektuose;
• oro taršos maţinimo priemonės strigo dėl valstybės pagalbos apribojimų;
• kilo klausimas dėl didelės apimties projekto Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių
statyba viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo ir pareiškėjo nuosavo indėlio uţtikrinimo.
Problemų sprendimas:
• sprendţiant pareiškėjų finansinių išteklių trūkumo klausimą, buvo skatinama naudotis
Europos investicijų banko perskolinimo galimybėmis, deramasi dėl lankstaus projekto finansavimo
grafiko, ieškoma kitų finansavimo galimybių;
• buvo skiriamas didelis dėmesys SFMIS ir reikiamų funkcionalumų diegimui (procesų
supaprastinimui);
• institucijoms buvo perkamos išorės konsultantų paslaugos;
• projektų vykdytojai įgyvendinimui skatinami rengtis iš anksto;
• buvo vykdoma aktyvi projektų dokumentacijos ir paraiškų rengimo prieţiūra
probleminėse priemonėse;
• buvo organizuojami papildomi mokymai ir konsultacijos pareiškėjams;
• atsisakius įgyvendinti oro kokybės gerinimo priemonę, jos lėšos buvo perskirstytos
kitoms Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos priemonėms. Susisiekimo ministerija
įgyvendindama priemonę „Ekologiško kuro ir (arba) ekologiško viešojo transporto plėtra― prisidės
prie 3 prioriteto 3 uţdavinio „Oro kokybės gerinimas―;
• dėl didelės apimties projekto Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba viešųjų
pirkimų procedūrų teisėtumo klausimo Finansų ministerija kreipėsi į nepriklausomus išorės
ekspertus, vėliau dėl ekspertų pateiktų išvadų – į Viešųjų pirkimų tarnybą. Taip pat Finansų
ministerijos iniciatyva su pareiškėju, Vilniaus miesto savivaldybe, JASPERS ekspertais ir kitomis
atsakingomis institucijomis buvo organizuojami susitikimai probleminiams projekto klausimams
aptarti. Buvo nuolat sekama projekto paraiškos rengimo ir vertinimo eiga, bendradarbiaujama su
JASPERS ekspertais, Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

3.4. 4 prioritetas „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui“
3.4.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
31 lentelė. 4 prioriteto 1 uţdavinio „Garantuoti efektyvų ES struktūrinės paramos, skiriamos
pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, įgyvendinant šią
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

2015

Iš
viso

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

Pasiekimas

NA

NA

185

-

-

-

-

-

-

-

Tikslas

72

72

72

72

72

72

72

72

72

-

Pradinis
taškas

430

430

471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90
proc.

90
proc.

90
proc.

-

-

-

Rezultato rodikliai
Valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų,
kurie
patobulino
kvalifikaciją
ir
dirba ne
trumpiau
kaip
vienerius
metus
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
įgyvendinimo
srityje (proc.)

Pasiekimas

Tikslas

Pradinis
taškas

NA

NA

134
95
proc.

387

387

127

90
proc.

90
proc.

90
proc.

430

430

141

-

90
90
90
90
proc. proc. proc. proc.

-

-

-

-

SSVP įgyvendinimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino
kvalifikaciją ne maţiau kaip kartą per metus, skaičius. SSVP numatyta, kad produkto rodiklio
pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), dirbančių SSVP
įgyvendinimo srityje. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių darbuotojų skaičius kinta, bei

siekiant nustatyti rodiklio pradinį tašką, atliekamas tyrimas. Tyrimo metu, buvo nustatyta, kad
2009 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbo 471 darbuotojas. Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami
darbuotojai, administruojantys ES struktūrinę paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES
struktūrinės paramos administravimu bei darbuotojai, kurių funkcijos dalinai susijusios su ES
struktūrinės paramos administravimu, t. y. tokie darbuotojai, kurie ne tik administruoja ES
struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas. Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. pagal SSVP 4
prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui― priemonę
„ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas― ES
2007–2013 m. techninė parama buvo skirta 6 ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms. Atlikus minėtą tyrimą, nustatyta, kad 185 darbuotojai, dirbantys SSVP įgyvendinimo
srityje, 2009 m. pakėlė kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent kartą per 2009 m. Šis
stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau
kaip vienerius metus SSVP įgyvendinimo srityje (proc.). SSVP numatyta, kad rezultato rodiklio
pradinis taškas – 430 darbuotojų, dirbančių SSVP įgyvendinimo srityje, kurie patobulino
kvalifikaciją. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių darbuotojų skaičius kinta, bei į šio
rodiklio specifiką (būtina nustatyti darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau
kaip vienerius metus SSVP įgyvendinimo srityje, skaičių), buvo atliekamas prieš ataskaitinius
metus ėjusių (2008 m.) ir ataskaitinių metų (2009 m.) tyrimas. Atlikus šį tyrimą buvo nustatyta,
kad iš visų 2008 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 141 darbuotojas bent kartą per
2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas rodiklio pradinis taškas – 141 darbuotojas, dirbantis
SSVP įgyvendinimo srityje, kuris bent kartą per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino
kvalifikaciją. Atlikus minėtą tyrimą nustatyta, kad iš visų 2008 m. SSVP įgyvendinimo srityje
dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2008 m., 134 darbuotojai 2009 m.
ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje, t. y. 95 proc. visų 2008 m. SSVP įgyvendinimo
srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino
kvalifikaciją, 2009 m. ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis
įgyvendintas ir viršytas.
32 lentelė. 4 prioriteto 2 uţdavinio „Gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos vertinimą― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

NA

NA

NA

NA

2

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

Pasiekimas

0

0

2

NA

NA

Tikslas

21
0

Pradinis
taškas

Rezultato rodikliai
Galimi

Pasiekimas

0

0

64

NA

NA

NA

NA

NA

NA

64

paramos
gavėjai, kurie
ţino apie ES
struktūrinę
paramą
sanglaudos
skatinimui
(proc.)

Tikslas

75
28

Pradinis
taškas

Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius (informavimo kampanijos, konferencijos,
seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t. t.). 2009 m. buvo įgyvendintos 2 informavimo iniciatyvos.
Galimi paramos gavėjai, kurie ţino apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui
(proc.). 2009 m. 64 proc. galimų paramos gavėjų ţinojo apie ES struktūrinę paramą sanglaudos
skatinimui.
33 lentelė. 4 prioriteto finansinė paţanga
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (Eur)
Iš viso
ES lėšos
LR
Projekto
valstybė vykdytoj
s
o ir
biudţeto partnerio
lėšos iš
(-ių) lėšų
skiriamo suma
finansav
imo (BF
)

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
pasirašytose finansavimo sutartyse numatytų
lėšų suma (Eur).
Iš viso

ES fondų
lėšos

LR
valstybės
biudţeto
lėšos iš
skiriamo
finansavi
mo (BF)

Projekto
vykdytoj
o ir
partnerio
(-ių) lėšų
suma

1 uţdavinys

1.800.896

1.800.896

0

0

9.926.836

9.926.836

0

0

2 uţdavinys

57.194

57.194

0

0

237.488

237.488

0

0

1.858.090

1.858.090

0

0

10.164.324

10.164.324

0

0

Iš viso

2009 m. daugiausia išlaidų pripaţinta deklaruotinomis buvo 4 prioriteto 1 uţdavinyje –
1.800.896 eurų ES lėšų. Iki 2009 m. pabaigos sudarytose sutartyse nurodyta didţiausia projektų
išlaidų suma buvo taip pat 4 prioriteto 1 uţdavinyje – 9.926.836 eurų ES lėšų.

Rezultato rodikliai

Produkto rodikliai

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma

34 lentelė. Finansinių ir fizinių 4 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
1 uţdavinys

2 uţdavinys

Iš viso

1.800.896

57.194

1.858.090

1.800.896

57.194

1.858.090

0

0

0

0

0

0

185

-

185

-

2

2

134
95 proc.

-

95

-

64

64

Iš viso (Eur)
ES lėšos (Eur)
LR valstybės biudţeto lėšos iš
skiriamo finansavimo (BF)
(Eur)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų suma
(Eur)
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje
dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
kurie patobulino
kvalifikaciją ne maţiau kaip
kartą per metus, skaičius
Įgyvendintų informavimo
iniciatyvų skaičius
(informavimo
kampanijos, konferencijos,
seminarų ciklai, interneto
puslapiai ir t.t.)
Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie patobulino
kvalifikaciją ir
dirba ne trumpiau kaip
vienerius metus Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo
srityje (proc.)
Galimi paramos gavėjai,
kurie ţino apie ES
struktūrinę paramą
sanglaudos skatinimui (proc.)

Per ataskaitinį laikotarpį pagal SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimui― priemonę ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos funkcionavimas―, priemonę „3VP. Informavimas ir viešinimas― ir priemonę ,,ES
struktūrinės paramos vertinimas― veikloms, finansuotinoms iš ES 2007–2013 m. techninės paramos,
įgyvendinti skirtas finansavimo lėšas techninės paramos gavėjai naudojo tikslingai:
1. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo uţmokesčiui
mokėti uţ funkcijas, kurios susijusios su ES struktūrinė paramos administravimu;
2. struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms apmokėti. Mokymai buvo organizuojami kursų,
seminarų, konferencijų ar kitų renginių forma Lietuvoje ir ES šalyse, siekiant įgyti daugiau ir
kokybiškesnių ţinių apie kitų ES valstybių geriausią praktiką ES struktūrinių fondų valdymo srityje,
pasidalinti problemomis ir jų sprendimų būdais ir šias ţinias pritaikyti Lietuvoje;
3. konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES
2007–2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, išlaidoms apmokėti;

4. koordinuojančiosios arba vadovaujančiosios institucijos ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir prieţiūros sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir
tobulinimo išlaidoms apmokėti;
5. renginių, susijusių su struktūrinės paramos administravimu, organizavimo ir struktūrinę
paramą administruojančių valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų renginių dalyvių, jeigu jų
dalyvavimas yra būtinas veiksmingam struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti, dalyvavimo
juose išlaidoms apmokėti;
6. informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų skleisti informaciją apie ES struktūrinės
paramos teikiamas galimybes ir įgyvendinimo rezultatus bei teikti informaciją apie ES struktūrinės
paramos teikimo sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir
įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms apmokėti;
7. vertinimo veiklų, skirtų pagerinti ir įvertinti ES struktūrinės paramos kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms
apmokėti;
8. patalpų, reikalingų struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti, nuomos,
nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto
ir rekonstravimo išlaidas) išlaidoms apmokėti;
9. turto, reikalingo struktūrinės paramos administravimui, įsigijimo (išskyrus patalpų ir
transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto išlaidoms
apmokėti;
10. kitų paslaugų ir prekių, reikalingų struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti,
įsigijimo ir nuomos išlaidoms apmokėti;
11. transporto priemonių, reikalingų struktūrinės paramos administravimui, nuomos,
nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitoms išlaidoms apmokėti.
Finansų ministerijos administruojamoms priemonėms (4 prioriteto 1-2 uţdaviniai)
įgyvendinti iš viso yra numatyta 44,825 mln. eurų. 2009 m. pabaigoje buvo sudaryta sutarčių
13,151 mln. eurų sumai, tai sudaro 29 proc. visų Finansų ministerijos administruojamoms SSVP 4
prioriteto uţdavinių priemonėms numatytų lėšų.
SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui― priemonių įgyvendinimui pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo
sutartis (toliau – sutartis) iki 2009 m. gruodţio 31 d. bendrai skirta 10.164.324,61 Eur.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2009 m. gruodţio 31 d., pagal visas tris SSVP
4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui―
priemones pripaţinta tinkamomis finansuoti ES 2007-2013 m. techninės paramos lėšų suma bendrai
sudaro 1.858.089,79 Eur.
Analizuojant Finansų ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų įsisavinimo
spartą, pastebima, kad 2009 m. nepavyko pasiekti tokio lygio, kurio buvo siekiama. Remiantis
Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis
Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 5,67 mln. eurų. 2009 m.
pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 1,86 mln.
eurų, t. y. 32,8 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų.

32 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano tikslų pasiekimas (Finansų ministerija)
10
8,965
9
8
7
5,67

6
5
4
3

1,858

2
1
0
Numatyta siektina ES fondų
lėšų suma naudojimo plane
2009 m. pab., mln. Eurų

Numatyta kritinėES fondų lėšų
suma naudojimo plane 2009
m. pab., mln. Eurų

Nuo veiksmų programų
įgyvendinimo pradžios iki 2009
12 31 d. pasiekta mln. Eurų

33 paveikslas. SSVP 4 prioriteto įgyvendinimo analizė 2009m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis, bei įsisavintas lėšas.
Bendra SS VP 4 prioriteto įgyvendinimo situacija

Uţkontraktuota lėšų suma, Eur
8.306.234,82

Panaudota lėšų suma, Eur
10.164.324,61

1.858.089,79

Likusi nepanaudota lėšų suma,
Eur

Priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas― tikslas – pagerinti ES fondų, skiriamų
SSVP finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų
programos įgyvendinimą.
Vertinimo priemonės įgyvendinimą sąlygojo šie veiksniai:
bendros Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo eigą sąlygojusios
prieţastys - socialinė ekonominė šalies situacija, viešųjų išlaidų taupymo politika;
Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo stadija (2008 m., 2009 m. programos startas, 2010 m. jau planuojami programos įgyvendinimo vidutinės trukmės vertinimai);
metiniuose vertinimo planuose (toliau - MVP) nustatyti vertinimo prioritetai;
EK iniciatyvos dėl vertinimo temų.

35 lentelė. ES struktūrinės paramos vertinimai, kurie buvo įgyvendinami per ataskaitinį laikotarpį
(viso uţ 1.265.349,86 Eur)
Vertinimo pavadinimas
„Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui (BVP)
vertinimas―

MVP ir vertinimo
vertė (Eur)
2008 m. MVP,

„Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje―

86.886,00
2008 m. MVP,

„ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas―

86.886,00
2008 m. MVP,

„Lietuvos plėtros prioritetų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu
vertinimas―
„Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo
programavimo dokumento priemonių įgyvendinimo veiksmingumo vertinimas (I ir II
etapai)―
„Socialinės integracijos paslaugų socialiai paţeidţiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms
situacijos, poreikių bei rezultatyvumo vertinimas siekiant įvertinti BPD 2.3. priemonės
finansinių intervencijų poveikį bei tinkamai įgyvendinti 2007-2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimą―
„BPD 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra" poveikio
vertinimas―
„2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas―
„Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas―
„Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaţėjimo paramą gavusiuose regionuose
tyrimas―
„Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir
planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas―
„Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją įgyvendinamų
veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas―
„2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas―
„Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento tikslų ir uţdavinių vertinimas―
„BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio
Lietuvos ţuvininkystės sektoriui vertinimas―
„Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 2―

43.443,00
2008 m. MVP,
82.020,39
2008 m. MVP,
2009 m. MVP,
86.886,00
2008 m. MVP,
72.376,04
2008 m. MVP,
86.886,00
2008 m. MVP,
39.504,17
2009 m. MVP,
43.443,00
2009 m. MVP,
28.962,00
2009 MVP
608.202,04*

Į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti vienas strateginis ir trys
veiklos SSVP įgyvendinimo einamieji vertinimai uţ 257.761,82 eurų.
36 lentelė. Į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti vertinimai
Nr.
Vertinimo pavadinimas
Tikslas ir uţdaviniai
Nauda
Tikslas:
Uţtikrinti
ES
1.
Sveikatos
sistemos
Vertinimo
rekomendacijos
pertvarkos
poveikio 2007–2013 m.
pagerins ES struktūrinės paramos
2007–2013
m.
ES struktūrinės paramos
panaudojimą.
efektyvumą ir tęstinumą
struktūrinei
paramai ir jos poveikį.
vertinimas
Uţdaviniai:
1)

įvertinti

sveikatos

Nr.

Vertinimo pavadinimas

2.

Sveikatos
apsaugos
ministerijos
administruojamų
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
priemonių įgyvendinimo
stebėsenos
rodiklių
sistemos tinkamumo bei
efektyvumo vertinimas

Tikslas ir uţdaviniai
sistemos
pertvarkos
suderinamumą su ES
2007–2013
m.
struktūrinės
paramos
panaudojimu;
2
įvertinti
sveikatos
sistemos
pertvarkos
poveikį ES 2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
panaudojimui
3)
pateikti
rekomendacijas dėl ES
struktūrinės
paramos
efektyvumo, tęstinumo ir
poveikio didinimo.
Tikslas:
Tobulinti
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
administruojamų
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
priemonių įgyvendinimą,
Uţdaviniai:
1) įvertinti duomenų,
skirtų
priemonių
įgyvendinimo stebėsenos
rodikliams apskaičiuoti,
rinkimo
metodikos
tinkamumą
ir
efektyvumą.
2)
pateikti
rekomendacijas
dėl
duomenų,
skirtų
priemonių įgyvendinimo
stebėsenos
rodikliams
apskaičiuoti,
rinkimo
metodikos.

Nauda

Vertinimo
rekomendacijos
patobulins Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimo
stebėseną

Nr.
3.

Vertinimo pavadinimas
Viešųjų
pastatų
renovavimo
priemonių
įgyvendinimo
efektyvumo vertinimas

Tikslas ir uţdaviniai
Tikslas:
Gerinti ES struktūrinių
fondų lėšomis
finansuojamų viešųjų
pastatų renovavimo
priemonių įgyvendinimą.
Uţdaviniai:
1) įvertinti viešųjų pastatų
renovavimo
priemonių
įgyvendinimo
efektyvumą,
suderinamumą su kitais
viešųjų
pastatų
renovavimo finansavimo
šaltiniais.
2) išnagrinėti ir įvertinti
esamų Lietuvos teisės
aktų ir esamos ES
struktūrinių
fondų
priemonių finansavimo
formos
viešosios
paskirties
pastatų
renovavimo
srityje
pakankamumą
ir
tinkamumą.
3)
pateikti
rekomendacijas
dėl
viešųjų
pastatų
renovavimo
priemonių
įgyvendinimo tobulinimo.

Nauda
Vertinimo rekomendacijos dėl
viešųjų
pastatų
renovavimo
priemonių
patobulins
jų
įgyvendinimą.

4.

Priemonės
„Vandens
tiekimo
ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas ir plėtra―
einamasis vertinimas.

Tikslas:
Padidinti pagal priemonę
„Vandens tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų renovavimas ir
plėtra― skiriamos ES
paramos efektyvumą..
Uţdaviniai:
1)
Priemonės
įgyvendinimo vidutinės
trukmės
einamasis
veiklos vertinimas;
2)
pateikti
rekomendacijas
priemonių įgyvendinimo
tobulinimo.

Dėl vertinimo rekomendacijų
įgyvendinimo
bus
sukurtos
prielaidos priemonės efektyvumo
didėjimui.

Detali informaciją apie informavimo ir viešinimo veiksmus pateikiama ataskaitos 7 dalyje.
HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Reikalavimai projektams dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams yra
įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Bendruosiuose atrankos kriterijuose yra nustatyta,
kad projektai turi neprieštarauti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams, nepaţeisti Lietuvos
Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių galimybių
įstatymo ir neriboti vienodų galimybių vyrams ir moterims, bet kokios rasės arba etninės kilmės,
religijos arba tikėjimo, amţiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projektuose
ir naudotis projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose
prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų reikalavimų dėl šio prioriteto
įgyvendinimo, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių
galimybių skatinimui yra neutralus arba teigiamas.

3.4.2. Svarbiausios problemos
Įgyvendinant veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, pagal SSVP 4
prioritetą „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui―, buvo
susidurta ir su problemomis bei išoriniais veiksniais, kurie įtakojo ES 2007–2013 m. techninės
paramos lėšų įsisavinimo spartą:
1. dėl sudėtingos ekonominės situacijos, t. y. dėl lėšų taupymo nebuvo prisiimti visi 2009 m.
pradţioje ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai, o paramos teikimo
sutartys pasirašytos maţesnėms sumoms nei buvo planuota, taip pat dėl minėtos prieţasties
sumaţėjo lėšų panaudojimas;
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų įsisavinimą įtakojo ir viešojo sektoriaus išlaidų
maţinimo politika, dėl kurios sumaţintas darbo uţmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą,
sustabdytas konkursų į laisvus etatus, įsteigtus ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos
administravimui, organizavimas, sumaţintos išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, ribojama galimybė
organizuoti viešuosius pirkimus ir kt.
Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą:
1. institucijose, gaunančiose ES 2007–2013 techninę paramą, nustatytas dalinai su ES
struktūrine parama dirbančių darbuotojų funkcijų susiejimas, kuris suteikė galimybę ES 2007-2013
m. techninės paramos lėšomis finansuoti darbo uţmokestį ne tik tiems darbuotojams, kurių
funkcijos visa apimtimi susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tiems
darbuotojams, kurie administruoja ne tik ES struktūrinė paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas.
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami grieţtai laikytis mokėjimo
prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama uţtikrinti savalaikį
patirtų ir apmokėtų išlaidų pripaţinimą tinkamomis deklaruoti EK išlaidomis. ES 2007–2013 m.
techninės paramos gavėjai privalo deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai jau patirtas ir apmokėtas
išlaidas per Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą terminą. Apie
mokėjimo prašymų teikimo terminų nesilaikymą ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai
informuojami raštu, el. paštu, telefonu ir įgyvendinančiosios institucijos organizuojamų mokymų
metu.
3. 2009 m. pakeista SSVP ir šios veiksmų programos priedas, nustatant 100 proc. veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, finansavimą ES lėšomis (be kofinansavimo iš
nacionalinio biudţeto lėšų);

4. 2009 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizavo susitikimą su institucijomis
(ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjais), kuriame akcentavo ES 2007–2013 m. techninės
paramos įsisavinimo svarbą, aptarė naudojimo galimybes ir su ES 2007–2013 m. techninės paramos
naudojimu susijusius klausimus.

4. ERPF/SF PROGRAMŲ DIDELI PROJEKTAI
37 lentelė. Numatomi įgyvendinti didelės apimties projektai.
Eil
.
Nr
.

Sektoriu
s

1.

Aplinkos
apsauga

Projekto
pavadinima
s

Informacija apie būtiną
parengti dokumentaciją
dokumentai

Vilniaus
dumblo
apdorojimo
įrenginių
statyba

Projekto
aprašymas
Galimybių
studija
Įgyvendinimo
planas
(grafikas)
Kaštų naudos
analizė
Poveikio
aplinkai
vertinimas
Finansavimo
planai
(įskaitant
preliminarius
metinius
planus pagal
fondus
SF/ERPF )

parengta /
neparengt
a

Parengta
Parengta
Parengta

Parengta
Parengta

Parengta

Veiksmų
programa /
Fondas
(ERPF/SF)

Numatom
a bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatomas
ES
finansavimas
(eurais)

Numatoma
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

(Numatoma)
projekto
įgyvendinim
o pradţios
data

JASPERS*
ekspertų
parama
(Taip / Ne)

SSVP/ SF

50,9 mln.

24,5 mln.

2010-03-31

Pirkimai
pradėti 2008
m. IV ketvirtį.
Projekto
administravi
mo ir
finansavimo
sutartį
numatoma
pasirašyti
2010 m. III
ketvirtį.

Taip
Taip
Taip

Taip
Ne

Taip

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Completion note,
Guidance
note, etc.
Guidance
note

Numatomas
JASPER
S
paramos
statusas
2010 m.

Completi
on note

Eil.
Nr.

Sektoriu
s

Projekto
pavadinima
s

Informacija apie būtiną
parengti dokumentaciją
dokumentai

2.

Aplinkos
apsauga

Vilniaus
atliekų
deginimo
įrenginys

Projekto
aprašymas
Galimybių
studija
Įgyvendinimo
planas
(grafikas)
Kaštų naudos
analizė
Poveikio
aplinkai
vertinimas
Finansavimo
planai
(įskaitant
preliminarius
metinius planus
pagal fondus
SF/ERPF )

parengta /
neparengta

neparengta

Veiksmų
programa /
Fondas
(ERPF/SF)

Numatoma
bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatomas
ES
finansavima
s (eurais)

SSVP/ SF

145 mln.

14,5 mln.

Numatoma
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

(Numatoma)
projekto
įgyvendinim
o pradţios
data

JASPERS
* ekspertų
parama
(Taip / Ne)

2010-12

2012 II ketv.

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Ne

neparengta

Taip

JASPER
S
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Complet
ion note,
Guidance
note, etc.
-

Numatomas
JASPERS
paramos
statusas
2010 m.

Guidance
note

Eil.
Nr.

Sektoriu
s

Projekto
pavadinima
s

Informacija apie būtiną
parengti dokumentaciją
dokumentai

3.

Aplinkos
apsauga

Kauno
atliekų
deginimo
įrenginys

Projekto
aprašymas
Galimybių
studija
Įgyvendinimo
planas
(grafikas)
Kaštų naudos
analizė
Poveikio
aplinkai
vertinimas
Finansavimo
planai
(įskaitant
preliminarius
metinius planus
pagal fondus
SF/ERPF )

parengta /
neparengta

neparengta

Veiksmų
programa /
Fondas
(ERPF/SF)

Numato
ma
bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numato
mas ES
finansav
imas
(eurais)

SSVP/ SF

101 mln.

10,1
mln.

Numatoma
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

(Numatom
a)
projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

JASPERS
* ekspertų
parama
(Taip / Ne)

2010-12

2012 II
ketv.

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Taip

neparengta

Ne

neparengta

Taip

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Completion
note,
Guidance
note, etc.
-

Numatomas
JASPERS
paramos
statusas
2010 m.

Guidance
note

Eil.
Nr.

Sektoriu
s

Projekto
pavadinima
s

Informacija apie būtiną
parengti dokumentaciją
dokumentai

4.

Turizmas

Kauno
pramogų ir
sporto rūmai
Nemuno
saloje,
Karaliaus
Mindaugo
pr. 50,
Kaunas

Projekto
aprašymas
Galimybių
studija
Įgyvendinimo
planas
(grafikas)
Kaštų naudos
analizė
Poveikio
aplinkai
vertinimas
Finansavimo
planai
(įskaitant
preliminarius
metinius planus
pagal fondus
SF/ERPF )

parengta /
neparengt
a

parengta
parengta

Veiksmų
programa
/ Fondas
(ERPF/SF
)

Numato
ma
bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatomas
ES
finansavima
s (eurais)

SSVP/
ERPF

54 391
579

14 481 001

Numatoma
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

(Numatom
a) projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

JASPERS
* ekspertų
parama
(Taip / Ne)

2010 m.
II ketv.

2008-03-21

taip
taip

parengta
ne
parengta

taip

parengta
ne
parengta

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Completion
note,
Guidance
note, etc.
Completion
Note

Numat
o-mas
JASPE
RS
paramo
s
statusa
s 2010
m.
-

2009 m. pagal SSVP numatytą preliminarų didelės apimties projektų sąrašą ir Europos
Komisijai teiktą informaciją, finansuojant 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui skirtomis ES
struktūrinių fondų lėšomis, buvo numatyti finansuoti 4 didelės apimties projektai:
aplinkos sektoriuje – 3;
turizmo sektoriuje – 1.
Dėl dviejų aplinkos sektoriaus projektų – Vilniaus bei Kauno atliekų deginimo įrenginių
statybos – sprendimas dėl finansavimo ES fondų lėšomis bus priimtas 2010 m., kai bus patvirtinta
visa reikalinga dokumentacija ir paskelbtas kvietimas regioninių atliekų tvarkymo centrams teikti
paraiškas. Planuojama, kad pareiškėjams bus sudaryta galimybė išplėsti komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą, pasirenkant vykdyti biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo veiklą ir/arba atliekų
naudojimo energijai gauti (jas deginant) veiklą. 2010 m. pabaigoje turėtų paaiškėti situacija, ar bus
vykdomi šie projektai, taip pat jų planuojama pateikimo data Europos Komisijai.
2009 m. I ketvirtį įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikta projekto „Vilniaus dumblo
apdorojimo įrenginių statyba― paraiška, kurios vertinimas truko visus 2009 metus. Europos
Komisijai minėto projekto paraišką planuojam teiki 2010 m. II ketvirtyje. Projekto „Kauno arenos
statybos Nemuno saloje― paraiška planuojama pateikti 2010 m. I ketvirtyje.e
Projektas ―Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba‖ yra įgyvendinamas pagal
laikinojo finansavimo sutartį. Jam yra išmokėtas avansinis mokėjimas 4 mln. eurų sumai.
Visiems didelės apimties projektams yra numatyta ir teikiama JASPERS ekspertinė
parama.
Siekdama paspartinti didelės apimties projektų paraiškų rengimą, jų teikimą Europos
Komisijai bei tolimesnę projektų įgyvendinimo eigą Finansų ministerija ėmėsi šių priemonių:
1. Dėl projekto Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba viešųjų pirkimų procedūrų
teisėtumo klausimo Finansų ministerija kreipėsi į nepriklausomus išorės ekspertus, vėliau
dėl ekspertų pateiktų išvadų – į Viešųjų pirkimų tarnybą. Šiuo metu Viešųjų pirkimų tarnyba
pakartotinai analizuoja viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą. Taip pat Finansų ministerijos
iniciatyva su pareiškėju, Vilniaus miesto savivaldybe, JASPERS ekspertais ir kitomis
atsakingomis institucijomis buvo organizuojami susitikimai probleminiams projekto
klausimams aptarti. Buvo nuolat sekama projekto paraiškos rengimo ir vertinimo eiga,
bendradarbiaujama su JASPERS ekspertais, Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų
valdymo agentūra;
2. Siekdama pašalinti abejones dėl projekto Kauno arenos statybos Nemuno saloje apimčių
ir rizikos tapti didelės apimties projektu bei su valstybės pagalba susijusių taisyklių taikymo,
Finansų ministerija kreipėsi į JASPERS ekspertus. Papildomai Finansų ministerijos
iniciatyva JASPERS ekspertinė pagalba buvo suteikta padedant pareiškėjui parengti bei
vertinant projekto paraišką ir su ja susijusius dokumentus.
Taip pat Finansų ministerija tarpininkavo sprendţiant probleminius su paraiškos parengimo
susijusius klausimus (rengiant projekto paraišką, sprendţiant ir teikiant išaiškinimus dėl
PVM tinkamumo finansuoti ir PVM susigrąţinimo mechanizmo), iniciavo / dalyvavo
rengiamuose susijusiuose susitikimuose. 2009 m. dalyvauta susitikimuose JASPERS
pastaboms projekto paraiškai ir bendrai projekto įgyvendinimo eigai aptarti.

6. Techninė parama
6.1. Techninės paramos paskirtis ir panaudojimas
ES 2007–2013 m. techninė parama skiriama funkcijoms, susijusioms su ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimu ir (arba) pasirengimu
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat su veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumento administravimu, uţbaigimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.
Detali informacija apie techninės paramos panaudojimą yra pateikiama ataskaitos 3.4.1
dalyje.

7. Informacija ir viešinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.
1K-352 „Dėl 2008–2009 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie
Europos Sąjungos struktūrinę 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. uţtikrinti 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 uţ 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 ţinomumą,
visuomenės informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie ES
struktūrinę paramą šaltinius 2009 metų birţelio ir gruodţio mėn. buvo atlikti visuomenės nuomonės
tyrimai.
Remiantis paskutinio tyrimo rezultatais, dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos
gyventojų – 75 proc. – yra girdėję/ţino apie naują ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos Lietuvai
etapą. Apie SSVP ţino 25 proc. respondentų.
ES struktūrinių fondų Lietuvai skiriamos paramos naudą junta vis didesnė dalis gyventojų
(59 proc.), šis rodiklis per metus išaugo 18 proc.
Informacijos apie ES struktūrinius fondus trūkumą jaučiančius gyventojus (22 proc.)
labiausiai domintų informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nauda pačiam gyventojui:
ką naudingo parama duoda Lietuvai (49 proc.), savivaldybei, kurioje gyvena (38 proc.); kokių
remiamų projektų nauda galima būtų pasinaudoti (31 proc.). Priimtinausi informacijos šaltiniai
dominančiai informacijai apie ES struktūrinę paramą gauti, pasak respondentų, yra televizija (50%),
spauda (29%) bei internetas (26%). Daţniausiai respondentai pageidauja, jog informacija apie ES
2007–2013 m. struktūrinę paramą būtų skelbiama per nacionalinę televiziją.

2009 m. vasario mėn. atlikti pareiškėjų ir paramos gavėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos priemones nuomonės tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad 55 proc. pareiškėjų ţino apie
naująjį 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų etapą (dar 32 proc. kaţką girdėjo). Apie SSVP daug
ţino 28 proc. (kaţką girdėjo 41 proc.).
38 lentelė. SSVP nustatyti rodikliai
Veiksmų programose nustatyti rezultatų rodikliai

Skaičiais
išreikšti
uţdaviniai
2013 m.

Situacija
2009 m.

Galimi paramos gavėjai, kurie ţino apie ES struktūrinę paramą
sanglaudos skatinimui

75 proc.

64

Įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos,
konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir panašiai)

21

2

39 lentelė. Esamos situacijos ir 2008-2009 m. informavimo plano įgyvendinimo apibendrinimas
Rodiklis
Pradinė situacija Situacija 2009 m. Pokytis
(2008 m. gruodis) gruodis
Visuomenės dalis, ţinanti apie ES Daug ţino – 6 proc. Daug ţino – 13 proc. augimas 2,2
struktūrinę paramą Lietuvai 2007– Girdėjo – 38 proc. Girdėjo – 62 proc.
karto ir
2013 m.
1,6 karto
Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi 50 proc.
59 proc.
18 proc.
ES paramos naudą
augimas
Visuomenės dalis, palankiai vertinanti 38 proc.
29 proc.
ES struktūrinės paramos skirstymo 31 proc.
25 proc.
sumaţėjimas
efektyvumą ir skaidrumą
Ţiniasklaidos tonas
1882 paminėjimai, 3965 paminėjimai, 4 augimas
1 proc. neig.
proc. neig.
(2009 m. I ketv.) (2009 m. IV ketv.)
Galimi
pareiškėjai
ţinantys
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų 69 proc.
programą
64
sumaţėjimas
Interneto svetainės www.esparama.lt 22.318
unikalūs 39.778
unikalūs 78
proc.
lankomumo pokytis
lankytojai per mėn. lankytojai per mėn. augimas

Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
2009 m. geguţės - birţelio mėn. organizuota reklaminė kampanija „Su ES struktūriniais
fondais ir graţiausia svajonė gali tapti tikrove". Reklaminė kampanija pristato maţųjų Lietuvos
piliečių ateities vizijas.
2009 m. gruodį pradėta reklaminė kampanija „Daugiabučių atnaujinimo programa pagal
Jessica – proga atsinaujinti". Kampanija kviečia susipaţinti su daugiabučių modernizacijos
programa pagal JESSICA iniciatyvą.
2009 m. rugsėjo 29 d. buvo organizuojamas jau tradicija tapęs metinis renginys ES
finansuojamų projektų vykdytojams - kontaktų mugė. Joje buvo pristatomi aktualūs pranešimai.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius dr. R.
Vilpišauskas pristatė ekonominio sunkmečio faktines prieţastis ir pasekmes. Ţmogaus studijų

centro prezidentas dr. G. Chomentauskas kalbėjo apie lietuvio psichologinės būsenos ir ekonominio
sunkmečio sąryšį. Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos finansų viceministras R. Kriščiūnas supaţindino
dalyvius su ES struktūrinės paramos atveriamomis galimybėmis duotuoju laikotarpiu. Renginio
dalyviai galėjo dalyvauti ir viešoje diskusijoje, kurioje kartu su jais diskutavo tiek pranešėjai, tiek
prie jų prisijungę ES struktūrinės paramos projektų vykdytojai. Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais
metais renginio metu buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai. Šiemet geriausiems
projektams buvo suteiktas „Europos burių― vardas. Burės – tai ES struktūrinė parama jau penkerius
metus mums padedanti kurti graţesnį ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobulėti, ir judėti pirmyn.
„Europos burių― nugalėtojus viešoje erdvėje išrinko Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo
įvardinti ir interneto svetainėje www.delfi.lt išrinkti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir
valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai bei jų vykdytojai.
2009 m. visuomenei buvo suorganizuoti 2 dideli visuomenei skirti renginiai, kuriuose
akivaizdţiai parodyta ES struktūrinės paramos nauda.
2009 m. geguţės 8-9 dienomis vyko Europos dienai skirti renginiai Rokiškyje ir
Panevėţyje. Šiose organizuojamose šventėse buvo puiki proga atkreipti panevėţiečių ir rokiškėnų
dėmesį į ES struktūrinės paramos teikiamas galimybes miesto plėtrai. Miestelėnai buvo pakviesti
siūlyti idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti Panevėţyje ir Rokiškyje pasinaudojus ES struktūrinių
fondų parama. Miestiečių pasiūlyti trijų geriausių idėjų eskizai buvo nupiešti drobėse, kurias 2009
m. geguţės 8-9 d. buvo kviečiami spalvinti visi renginių dalyviai, šitaip prisidėdami prie naujos
miesto vizijos kūrimo. Šventės pabaigoje šios drobės kaip kūrybiškų, modernių, draugiškų aplinkai
ir ţmogui miestų simboliai buvo įteiktos Rokiškio ir Panevėţio miestams.
2009 m. rugpjūčio 14 dieną Palangoje buvo organizuojamas renginys visuomenei „Laisva
ir suvienyta Europa―, skirtas Berlyno sienos griūčiai paminėti. Šiuo renginiu buvo siekiama
meninėmis priemonėmis informuoti visuomenę apie ES struktūrinę paramą Lietuvai. Renginio metu
buvo vykdomos šios kūrybines iniciatyvos: „Pagauk kampą― meninė improvizacija, kurios metu
profesionalūs aktoriai, pagal iš anksto suderintas tezes, atliko vaidinimus. Renginio koncepcija bei
vieta pasirinkta tikslingai, atsiţvelgiant į tai, kad rugpjūčio mėnesį pajūrio kurorte gausu
poilsiautojų, tad įvairiomis kūrybinėmis iniciatyvomis pavyko pritraukti daug dalyvių.
2009 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos
informacinės rubrikos pagal iš anksto parengtus bei su informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
jos viešinimo koordinavimo grupės nariais suderintus teminius planus. Šie planai buvo sudaryti
informacinių kampanijų principu, t. y. pagrindinė kampanijos tema buvo išplėtojama į keletą
potemių, padedančių atskleisti svarbiausius temos akcentus. Informacinės rubrikos buvo
publikuojamos tiek nacionalinėje, regioninėje televizijoje, nacionalinėje, regioninėje,
specializuotoje bei verslo spaudoje, internetinėje ţiniasklaidoje, radijuje.
2009 m. buvo įgyvendintos tokios informacinės kampanijos:
ES struktūrinė parama transporto sektoriui;
2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai: naujo etapo iššūkiai ir galimybės;
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas pasinaudojant ES parama;
ES struktūrinė parama aplinkosaugai;
Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimas ES lėšomis.
2009 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007-2013 m.
techninės paramos, suorganizuotos 6 apskritojo stalo diskusijos:
1. 2009 m. balandţio 29 d., Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos procedūrų formavime ir galimybės
pasinaudoti 2007–2013 m. ES struktūriniais fondais―;
2. 2009 m. geguţės 21 d. Rokiškio rajone įvyko apskritojo stalo diskusija, skirta pristatyti
ir įvertinti sėkmingai įgyvendintus projektus;

3. 2009 m. liepos 24 d. Palangoje įvyko apskritojo stalo diskusija "ES parama sveikatos
apsaugai: įgyvendinti ir ateities projektai";
4. 2009 m. gruodţio 17 d. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija "Būsto renovacija".
Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas
2008 m. IV ketvirtį – 2009 m. VI ketvirtį įgyvendinant centralizuotą informavimo apie ES
struktūrinius fondus kampaniją buvo suorganizuota 40 renginių galimiems pareiškėjams,
pareiškėjams ir/arba projektų vykdytojams, kurie vyko skirtinguose Lietuvos regionuose. Renginiai
buvo skirti informuoti apie veiksmų programų finansavimo galimybes, paraiškų teikimo, projektų
rengimo, jų finansavimo, administravimo ir įgyvendinimo sąlygas, projektų atrankos kriterijus,
paraiškų vertinimo procedūras ir išsamesnę informaciją teikiančius asmenis.
2009 m. parengta ir išleista leidinių serija pareiškėjams ir projektų vykdytojams - "ES
paramos elementorius", kurią sudaro: "Apie paramą iš Esmės", „Svarbiausi dalykai apie ES paramą
pareiškėjams ir projektų vykdytojams", "Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir
projektų vykdytojams", "Neperkančiųjų organizacijų pirkimai", „ES lėšomis finansuojamų projektų
viešinimo gairės", „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas". Taip pat parengta ir išleista
lankstinukų serija „ES parama greičiau, paprasčiau, sklandţiau―: "Tinklapio www.esparama.lt
turinio aprašymas", "Duomenų mainų svetainė", "Elektroninė paraiškos forma", "Elektroninis
mokėjimo prašymas".
Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra suorganizavo 24
renginius pareiškėjams ir projektų vykdytojams, skirtus pritraukti pareiškėjus, informuoti ir
konsultuoti apie projektų finansavimo galimybes, paraiškų rengimo ir teikimo, projektų
administravimo ir įgyvendinimo sąlygas, atrankos kriterijus, paraiškų vertinimo procedūras. Buvo
nuolat teikiama aktuali informacija www.am.lt, www.apva.lt bei www.esparama.lt, taip pat
rengiami pranešimai, straipsniai, rubrikos spaudoje, pagaminta reprezentacinė atributika.
Ūkio ministerija kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra suorganizavo 18 mokomųjų
seminarų pareiškėjams regionuose, siekiant supaţindinti pagrindinėmis paramos teikimo sąlygomis,
reikalavimais, pristatyti aktualią dokumentaciją, paraiškų teikimo ypatumus, ir 11 mokomųjų
seminarų projektų vykdytojams, kurių metu buvo pristatomos daţniausiai pasitaikančios projektų
įgyvendinimo problemos, ypatingas dėmesys skiriamas galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų,
mokėjimų prašymų teikimui ir projektų uţbaigimui. Taip pat institucijų atstovai dalyvavo
konferencijose ir susitikimuose su verslo bendruomene, TV ir radijo laidose, teikė informaciją
ţiniasklaidai. Buvo pagamintos ir platinamos šios viešinimo priemonės - medţiaginiai maišeliai,
puodeliai, vizitinių kortelių dėklai, raktų pakabukai (dviejų rūšių), atšvaitai ir pan., kalėdiniai
sveikinimo atvirukai (kartu su darbo knyga, sieniniu kalendoriumi ir maţu kalendoriuku).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdė 11 mokymų pareiškėjams ir projektų
vykdytojams, kurių tikslas buvo pristatyti projektų finansavimo sąlygų aprašus bei paraiškų
pildymo specifiką, pagrindines finansavimo sutarčių nuostatas.
Sveikatos apsaugos ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2009 m. vykdė 36
mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, skirtus pristatyti projektų finansavimo sąlygų
aprašus bei paraiškų pildymo specifiką, pagrindines finansavimo sutarčių nuostatas bei organizavo
renginių ciklą šeimoms, informacinį seminarą parodoje „Baltmedica 2009―, konferencija „Europos
Sąjungos parama sveikatos apsaugai: įgyvendinti ir ateities projektai―. Taip pat buvo vykdytos kitos
veiklos – straipsniai spaudoje, reportaţai televizijoje, pagamintos viešinimo priemonės su SAM ir
ES struktūrinės paramos logotipu, tinkančios darbinei veiklai ir laisvalaikiui.
Švietimo ir mokslo ministerija suorganizavo 9 renginius apreiškėjams ir projektų
vykdytojams bei 3 renginius mokyklų bendruomenėms, kurių tikslas uţtikrinti ES struktūrinės

paramos skaidrumą ir viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą tikslinėms grupėms.
Taip apt buvo parengti ir išleisti šie leidiniai „Keliaukime drauge―, „Europos Sąjungos struktūriniai
fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II etapas (2007-2013 m.)― lietuvių kalba, „Europos Sąjungos
struktūriniai fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II etapas (2007-2013 m.)― anglų kalba.
Vidaus reikalų ministerija organizavo 4 informacinius renginius pareiškėjams ir projektų
vykdytojams, skirtus informuoti apie galimybes įgyvendinti projektus, pristatyti pagrindines
finansavimo sąlygų aprašuose nustatytas sąlygas, valstybės projektų planavimo tvarką, paraiškų dėl
projektų finansavimo teikimo, projektų administravimo tvarką. Taip pat vyko 5 informaciniai
renginiai apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių administracijų atstovams, skirti
pristatyti pagrindines finansavimo sąlygų apraše nustatytas sąlygas, įvertinti su priemonės
įgyvendinimu susijusias rizikas, aptarti ir spręsti iškylančias problemas. Buvo vykdytos kitos
veiklos – straipsniai spaudoje, informaciniai pranešimai ţiniasklaidai, parengti leidiniai „Europos
Sąjungos struktūriniai fondai – Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2007–2013 m.
veiksmų programų priemonės―, „Europos Sąjungos struktūriniai fondai 2007–2013 m. veiksmų
programų priemonės, skirtos regionų projektams―. Išleistos šios viešinimo priemonės – stalo
ţaidimas – dėlionė, 2010 m. sieninis kalendorius.
Centrinė projektų valdymo agentūra, įgyvendindama Vidaus reikalų ministerijos
priemones, vykdė 8 mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, skirtus pristatyti pagrindines
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas bei paraiškos pildymo specifiką, pagrindines
finansavimo sutarties nuostatas.
Centrinė projektų agentūra, įgyvendindama Vidaus reikalų ministerijos priemones, vykdė
16 mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kurių tikslas buvo pristatyti projektų
finansavimo sąlygų aprašus bei paraiškų pildymo specifiką, pagrindines finansavimo sutarčių
nuostatas.
Taip pat Centrinė projektų valdymo agentūra įgyvendindama visas savo administruojamas
ES struktūrinės priemones rengė pranešimus spaudai, komentarus ţiniasklaidai buvo išleistos
viešinimo priemonės – rašikliai, krepšiai dokumentams, energiją taupanti lemputė, knygos ir jų
dėklai, knygų skirtukai. CPVA atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose
veiklose.
Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443, konkurso būdu atrenkamų
projektų kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti įgyvendinančios institucijos
publikuoja „Valstybės ţinių― priede „Informaciniai pranešimai―, bent viename iš šalies dienraščių,
taip pat jie talpinami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Įgyvendinančioji
institucija, atsiţvelgdama 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.Taip pat
visa kita galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007 – 2013 m.
ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai,
naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. – skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt.
Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas
2009 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę
paramą koordinavimo grupės nariams, bei ES struktūrinių fondų paramą administruojančių
institucijų atstovams. 2009 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: krizių
komunikacijos, viešo kalbėjimo, idėjų generavimo, kūrybinio rašymo, improvizuoto kalbėjimo.
Taip pat buvo organizuoti komunikacijos mokymai skirti tobulinti Būsto ir urbanistinės plėtros

agentūros, įgyvendinančios būsto modernizacijos programą pagal JESSICĄ, darbuotojų
komunikacinius bei bendravimo telefonu įgūdţius.

40 lentelė. Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atliktos informavimo ir viešinimo veiklos
Viešinimo priemonė
Kiekis
Tikslinė grupė
Tikslas
Renginiai

24

Pareiškėjai ir projektų vykdytojai

Skelbimai, rubrikos ir straipsniai spaudoje

7

1 skelbimas – potencialiems
pareiškėjams, 1 rubrika - vandens
tiekimo įmonių ir jų partnerių
grupei, 4 rubrikos - infrastruktūros
plėtros įmonių grupei, 1 straipsnis
bendras
administruojamų
priemonių pareiškėjų ir projektų
vykdytojų grupei.

Pranešimai
interneto
svetainėse 44
www.am.lt,
www.apva.lt
ir
www.esparama.lt

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
ekonominiai
ir
socialiniai
partneriai,
ţiniasklaida,

Dalyvių
skaičius*
Pritraukti pareiškėjus, informuoti ir konsultuoti tikslinę grupę apie projektų
finansavimo
galimybes,
paraiškų
rengimo
ir
teikimo,
projektų
administravimo ir įgyvendinimo sąlygas,
atrankos kriterijus, paraiškų vertinimo
procedūras.
Aktuali
informacija
pristatoma
informacinių
pranešimų
(pranešimų skaičius priklausys nuo
poreikio) bei diskusijų forma. Po
pranešimų
lankytojams
suteikiama
galimybė uţduoti aktualius klausimus ir
diskutuoti su pranešėjais.
Reklama
ţiniasklaidos
priemonėse parengiama pagal skaitytojų grupės
poreikius. Ji pristatoma patrauklesne
(maţesnės apimties straipsnių) forma.
Informacinės rubrikos padės perduoti
tikslinėms grupėms pagrindines ţinias ir
agentūros poziciją įvairiais klausimais,
uţtikrins informacijos apie ES paramos
strategiją ir veiksmų programas sklaidą,
didins
ES
paramos panaudojimo
aktualijų ţinomumą, formuos teigiamą
nuomonę apie ES paramą ir jos
administravimą.
Skelbimais
informuojama apie galimybes gauti ES
paramą.
Nuolat
informuoti
apie
projektų finansavimo
galimybes,
paraiškų
rengimo
ir
teikimo,
projektų

visuomenės grupės
Kvietimai ir pasiūlymai teikti paraiškas 67
www.apva.lt ir www.esparama.lt
Reprezentacinė atributika
-

Pareiškėjams
Pareiškėjai, projektų vykdytojai

administravimo ir įgyvendinimo sąlygas,
atrankos kriterijus, paraiškų vertinimo
procedūras.
Informuoti apie projektų finansavimo galimybes.
Pateikti renginių dalomąją medţiagą, priemones.

* - Informacija apie dalyvių skaičių nebuvo renkama
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Viešinimo priemonė

Kiekis

Publikacijos regioninėje ir nacionalinėje 1
spaudoje

Reklaminiai maketai
nacionalinėje spaudoje

spaudoje

ir 34

Verslo ţinių priedai*

3

TV rubrikos*

42

Radijo rubrikos*

15

Rubrikos internete*

6

Tikslinė grupė

Tikslas

Visos Ūkio ministerijos Informuoti apie galimybes pasinadoti ES
tikslinės grupės
struktūrine parama, teikiama pagal Ūkio
ministerijos administruojamas ES struktūrinės
paramos priemones
Visos Ūkio ministerijos Informuoti apie ES struktūrinės paramos
tikslinės grupės
panaudojimo rezultatus, pristatyti „sėkmės
istorijas―
Verslininkai, potencialūs Informuoti apie galimybes pasinadoti ES
pareiškėjai
struktūrine parama, teikiama pagal Ūkio
ministerijos administruojamas ES struktūrinės
paramos priemones
Visuomenė, verslininkai, Informuoti
apie
Ūkio
ministerijos
potencialūs pareiškėjai
adminsitruojamos ES struktūrinės paramos
aktualijas, galimybes gauti paramą, supaţindinti
su paramos rezultatais
Visuomenė, verslininkai, Informuoti
apie
Ūkio
ministerijos
potencialūs pareiškėjai
administruojamos ES struktūrinės paramos
aktualijas, galimybes gauti paramą, supaţindinti
su paramos rezultatais
Visuomenė, verslininkai, Informuoti
apie
Ūkio
ministerijos

Dalyvių
skaičius
-

-

-

-

-

-

Viešinimo priemonė

Kiekis

Tikslinė grupė

Tikslas

Dalyvių
skaičius

potencialūs pareiškėjai
Pranešimai spaudai*

190

Ţiniasklaidos
visuomenė

administruojamos ES struktūrinės paramos
aktualijas, galimybes gauti paramą, supaţindinti
su paramos rezultatais
priemonės, Informuoti
apie
Ūkio
ministerrijos adminsitruojamos ES struktūrinės paramos
aktualijas, supaţindinti su paramos rezultatais
potencialūs Informuoti apie galimybes pasinadoti ES struktūrine parama, teikiama pagal Ūkio
ministerijos administruojamas ES struktūrinės
paramos priemones

Dalyvavimas
informaciniuose 9
renginiuose ―Apie paramą iš Esmės―*

Verslininkai,
pareiškėjai

Dalyvavimas seminare diskusijoje „Ar 1*
ES paramos priemonės padės sušvelninti
situaciją darbo rinkoje"*

Verslininkai,
pareiškėjai

potencialūs Pristatyti Ūkio ministerijos administruojamos ES 35
struktūrinės paramos priemonės

Dalyvavimas
konferencijose
ir 8*
susitikimuose su verslo bendruomene*

Verslininkai,
pareiškėjai

potencialūs Pristatyti Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos priemonės

Mokomieji
regionuose*

Mokomieji
vykdytojams*

seminarai

seminarai

pareiškėjams 18*

Pareiškėjai,
pareiškėjai

projektų 11*

Socialiniai,
partneriai

galimi Supaţindinti
potencialius
pareiškėjus
su Virš 1000
priemonėmis „E-verslas―, „Naujos galimybės―,
„Idėja LT―, „Intelektas LT―, „Intelektas LT+―,
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas
nacionaliniu lygiu, „Procesas LT― „Lyderis LT―
ir k. t. pagrindinėmis paramos teikimo sąlygomis,
reikalavimais, pristatyti aktualią dokumentaciją,
paraiškų teikimo ypatumus.
ekonominiai Siekiant kad įgyvendinami projektai būtų laiku ir 484
sėkmingai uţbaigti seminarai organizuojami
projektų vykdytojams. Seminarų metu buvo
pristatomos daţniausiai pasitaikančios projektų
įgyvendinimo problemos, sunkumai su kuriais
susidūrė uţbaigdami projektus kiti projektų

Viešinimo priemonė

Informacijos apie administruojamas
priemones teikimas tel. ir el. paštu*

Kvietimų teikti paraiškas skelbimas

Informacijos atnaujinimas ir talpinimas
tiklapiuose
www.esparama.lt,
www.ukmin.lt ir www.lvpa.lt*
Reprezentacinių priemonių gamyba ir
platinimas
(medţiaginiai
maišeliai,
puodeliai, vizitinių kortelių dėklai, raktų
pakabukai (dviejų rūšių), atšvaitai ir
pan., kalėdiniai sveikinimo atvirukai
(kartu su darbo knyga, sieniniu
kalendoriumi ir maţu kalendoriuku)
buvo siunčiami paštu visiems projektų
vykdytojams,
socialiniams
ir
ekonominiams partneriams.
Taip pat kiekvienas naujas projekto
vykdytojas sutarčių pasirašymo metu,
gauna ne tik privalomą dokumentų
paketą ir paramos gavimo paţymėjimą,

Kiekis

Tikslinė grupė

Tikslas

Dalyvių
skaičius

įgyvendintojai, ypatingas dėmesys skiriamas
galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų,
mokėjimų prašymų teikimui ir projektų
uţbaigimui.
1054* atsakymai į Pareiškėjai,
projektų Suteikti informaciją visiems suinteresuotiems paklausimus el. vykdytojai,
visi asmenims, pareiškėjams ir projektų vykdytojams
paštu
suinteresuoti asmenys
apie administruojamas priemones, išaiškinti
paraiškų pateikimo tvarką, suteikti reikiamą
informaciją dėl projektų įgyvendinimo ir su tuo
susijusiais klausimais.
11 skelbimų dėl Galimi pareiškėjai
Informuoti galimus pareiškėjus apie naujus Kvietimų
kvietimus
skelbimo
Verslininkai,
galimi Skleisti informaciją apie administruojamas pareiškėjai,
projektų priemones, laiku informuoti paraiškų teikimo,
vykdytojai,
naujienų projektų įgyvendinimo klausimais, atnaujinti
prenumeratoriai
aktualią informaciją, susijusią su teisės aktų
pakeitimais, sprendimais skirti paramą ir pan.
Galimi
pareiškėjai, Didinti 2007-2013 m. Europos Sąjungos 2009
m.
pareiškėjai,
projektų struktūrinės paramos ţinomumą, formuoti informaciniuose
vykdytojai
teigiamą įvaizdį.
renginiuose
sudalyvavo apie
1500 dalyvių.
Pasirašytos 836
sutartys
su
projektų
vykdytojais.

Viešinimo priemonė

Kiekis

Tikslinė grupė

bet ir atminimo dovanų maišelį*
Nuolatinis bendravimas su ţurnalistais Publikuoti
96 Ţurnalistai
telefonu, internetu, gyvai, tiesioginis straipsniai
informacijos teikimas*
regioninėje
ir
nacionalinėje
spaudoje,
panaudojant
LVPA
suteiktą
informaciją
Dalyvavimas radijo ir TV laidose*
Dalyvauta
6 Plačioji visuomenė
radijo
(„Ţinių
radijas―) laidose
* apima ir Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Tikslas

Dalyvių
skaičius

Perduoti visuomenei tikslią ir objektyvią
informaciją apie ES paramos panaudojimo
galimybes, parodyti proceso atvirumą ir
skaidrumą

Supaţindinti visuomenę su ES paramos
administravimo procesu, nušviesti jo skaidrumą,
pristatyti galimybes pasinaudoti ES parama
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Viešinimo priemonė
Kiekis
Tikslinė grupė
Tikslas
Dalyvių skaičius
Informacinis renginys „Vidaus 2
Pareiškėjai, projektų vykdytojai
Informuoti pareiškėjus ir būsimus 80
reikalų
ministerijos
projektų vykdytojus apie galimybes
administruojamos 2007–2013
įgyvendinti projektus pagal Vidaus
metų Ţmogiškųjų išteklių
reikalų ministerijos administruojamas
plėtros veiksmų programos 4
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
prioriteto ir SSVP 1 prioriteto
programos 4 prioriteto „Administracinių
įgyvendinimo
priemonės
gebėjimų
stiprinimas
ir
viešojo
pareiškėjams―.
administravimo efektyvumo didinimas―
ir SSVP 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemones. Pristatyti tikslinei auditorijai
pagrindines
finansavimo
sąlygų
aprašuose nustatytas sąlygas, valstybės
projektų planavimo tvarką, paraiškų dėl

projektų finansavimo teikimo, projektų
administravimo tvarką.
Šiauliai, 2009 m. sausio 20 d.
Kaunas, 2009 m. sausio 27 d.
Informacinis
renginys 1
„Susitikimas
su
plėtotinų
regioninių
centrų
bei
probleminių teritorijų merais,
siekiant uţtikrinti ekonomikos
skatinimo plane numatytų
priemonių įgyvendinimą ir
sklandų
2007–2013
metų
struktūrinės
paramos
panaudojimą―
Informacinis renginys „SSVP 1 1
prioriteto
„Vietinė
ir
urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemonės „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas―
įgyvendinimo sąlygos.
Informacinis renginys „SSVP 1 1
prioriteto
„Vietinė
ir
urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemonės „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas―
įgyvendinimo sąlygos―

Projektų vykdytojai, socialiniai- Aptarti
savivaldybių
pasirengimą 45
ekonominiai partneriai
panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas
2009 metais ir kt.
Vilnius, 2009 m. balandţio 3 d.

Socialiniai-ekonominiai partneriai

Susitikimas su apskričių viršininkų 30
administracijų atstovais skirtas pristatyti
pagrindines finansavimo sąlygų apraše
nustatytas sąlygas, įvertinti su priemonės
įgyvendinimu susijusias rizikas, aptarti ir
spręsti iškylančias problemas.
Vilnius, 2009 m. balandţio 29 d.

Projektų vykdytojai, socialiniai- Susitikimas su apskričių viršininkų ir 45
ekonominiai partneriai
probleminių
teritorijų
savivaldybių
administracijų atstovais skirtas pristatyti
pagrindines finansavimo sąlygų apraše
nustatytas sąlygas, įvertinti su priemonės
įgyvendinimu susijusias rizikas, aptarti ir
spręsti iškylančias problemas.
Vilnius, 2009 m. birţelio 4 d.

Informacinis renginys „SSVP 1 1
prioriteto
„Vietinė
ir
urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimas―

Projektų vykdytojai

Informacinis renginys „Dėl 1
2007–2013 m. SSVP 1
prioriteto
„Vietinė
ir
urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemonės VP3-1.1-VRM-03-R
„Daugiabučių
namų
atnaujinimas
pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą―
projektų
įgyvendinimo―
Informacinis renginys „ES 5
paramos elementorius―

Projektų vykdytojai, socialiniai- Susitikimas su probleminių teritorijų 50
ekonominiai partneriai
savivaldybių ir apskričių viršininkų
administracijų atstovais skirtas pristatyti
pagrindines finansavimo sąlygų apraše
nustatytas sąlygas, įvertinti su priemonės
įgyvendinimu susijusias rizikas, aptarti ir
spręsti iškylančias problemas.
Vilnius, 2009 m. rugsėjo 22 d.

Pareiškėjai, projektų vykdytojai

Susitikimas su probleminių teritorijų 25
savivaldybių administracijų atstovais dėl
probleminių
teritorijų
programų
įgyvendinimo pagal SSVP 1 prioriteto
įgyvendinimo priemones „Probleminių
teritorijų plėtra―, „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas― „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas―
Vilnius, 2009 m. liepos 30 d.

Finansų ministerijos organizuotuose 50
renginiuose Vidaus reikalų ministerijos
atstovai pareiškėjams ir projektų
vykdytojams
teikė
tiesiogines
konsultacijas, skaitė pranešimus ir
pristatė Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų
programos
4
prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo

Renginys
„ES
paramos 1
kontaktų mugė―,
„Europos
burės―
–
apdovanojimai geriausiems ES
lėšomis
finansuojamiems
projektams.

Informacinis renginys „Parama 2
kaimo vietovių atnaujinimui ir
plėtrai―

didinimas― ir SSVP 1 prioriteto „Vietinė
ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo
priemones, uţ kurias yra atsakinga
Vidaus
reikalų
ministerija.
Marijampolė, 2009 m. vasario 12 d.
Jonava, 2009 m. vasario 12 d.
Telšiuose, 2009 m. vasario 24 d.
Kelmė, 2009 m. kovo 17 d.
Šalčininkai, 2009 m. kovo 19 d.
Pareiškėjai, projektų vykdytojai, Finansų ministerijos organizuotame 200
socialiniai-ekonominiai partneriai, renginyje Vidaus reikalų ministerijos
visuomenė
atstovai pareiškėjams ir projektų
vykdytojams
teikė
tiesiogines
konsultacijas ir pristatė Ţmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas― ir SSVP 1
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
plėtrai―
įgyvendinimo priemones, uţ kurias yra
atsakinga VRM.
Vilnius, 2009 m. rugsėjo 30 d.
Pareiškėjai
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio 20
ministerijos organizuotuose renginiuose
Vidaus reikalų ministerijos atstovai
pareiškėjams skaitė pranešimus ir teikė
tiesiogines konsultacijas apie galimybes
pasinaudoti parama kaimo vietovių
plėtrai pagal Vidaus reikalų ministerijos
administruojamą SSVP 1 prioriteto

Straipsniai specializuotuose ir 17
regioniniuose laikraščiuose

Pareiškėjai, projektų vykdytojai
visuomenė

pranešimai 3

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
visuomenė

Informaciniai radijo pranešimai 3

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
visuomenė

Leidinys „Europos Sąjungos 500
struktūriniai fondai – Vidaus
reikalų
ministerijos
administruojamos 2007–2013
m.
veiksmų
programų
priemonės―

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
socialiniai-ekonominiai partneriai,
visuomenė

Leidinys „Europos Sąjungos 500
struktūriniai fondai 2007–2013
m.
veiksmų
programų
priemonės, skirtos regionų
projektams―

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
socialiniai-ekonominiai partneriai,
visuomenė

Stalo ţaidimas-dėlionė

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,

Informaciniai
ţiniasklaidai

500

įgyvendinimo
priemonę
„Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas―.
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgygvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgygvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgygvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Informacinis leidinys skirtas pristatyti
Vidaus
reikalų
ministerijos
administruojamas
ES
struktūrinės
paramos
įgyvendinimo
priemones.
Leidinys dalinamas renginių, seminarų,
mokymų, darbinių susitikimų, posėdţių
metu.
Vidaus reikalų ministerija vykdydama
nacionalinės
regioninės
politikos
koordinavimo funkciją ir būdama
atsakinga uţ ES struktūrinės paramos,
skirtos regionų projektams, planavimo ir
naudojimo koordinavimą parengė ir
išleido informacinį leidinį, pristatantį
visas veiksmų programų priemones,
skirtas regionų projektams. Leidinys
dalinamas renginių, seminarų, mokymų,
darbinių susitikimų, posėdţių metu.
Informatyvi vizualinė ES struktūrinės

socialiniai-ekonominiai partneriai, paramos viešinimo priemonė skirta
visuomenė
dovanoti
projektų
vykdytojams,
socialiniams-ekonominiams partneriams,
visuomenės atstovams, dalinti renginių,
seminarų, mokymų, darbinių susitikimų,
posėdţių metu.
2010 m. sieninis kalendorius
520
Pareiškėjai, projektų vykdytojai, Viešinti ES struktūrinę paramą ir Vidaus
Dėţutė sieniniam kalendoriui
220
socialiniai-ekonominiai partneriai reikalų ministeriją kaip ES struktūrinę
paramą administruojančią instituciją.
Viešinimo priemonė dalinama renginių,
seminarų, mokymų, darbinių susitikimų,
posėdţių metu.
Centrinės projektų valdymo agentūros vykdytos informavimo veiklos, skirtos tik Vidaus reikalų ministerijos priemonių tikslinėms grupėms
Mokymai
5
Pareiškėjai
Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines 78
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas
sąlygas bei paraiškos pildymo specifiką.
Mokymai
3
Projektų vykdytojai
Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines 31
finansavimo sutarties nuostatas - šalių
teises ir pareigas, viešųjų pirkimų
organizavimo procesą, reikalavimus
projekto viešinimui, mokėjimo prašymų
rengimo ir teikimo tvarką, kt.
Kvietimai teikti paraiškas 53
Pareiškėjai
Informuoti tikslinę auditoriją apie Netaikoma
interneto
svetainėje
galimybes teikti paraiškas ES struktūrinės
www.esparama.lt
paramos finansavimui gauti.
Viešinimo veiklos, skirtos Vidaus reikalų ministerijos priemonių ir visų Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamų ES struktūrinės
paramos priemonių tikslinėms grupėms
Paskelbtos ţinutės/pranešimai 2 (bendrojo Visuomenė, pareiškėjai, projektų Informuoti tikslinę auditoriją apie ES Netaikoma
spaudai
www.cpva.lt, pobūdţio)
vykdytojai
struktūrinės paramos įsisavinimą/projektų
www.esparama.lt
įgyvendinimą.
Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,

Pareiškėjai, projektų vykdytojai, Viešinti ES struktūrinę paramą ir CPVA Netaikoma
socialiniai-ekonominiai partneriai kaip
ES
struktūrinę
paramą

tinkančios darbinei veiklai ir
skatinančios tobulėti, diegti
naujoves:
- Rašikliai
- Krepšiai dokumentams
- Energiją
taupanti
lemputė
- Knygos ir jų dėklai,
knygų skirtukai
Foto sesijos paslaugos

administruojančią instituciją.
Viešinimo
priemonės
dalinamos
informacinių mokymų, susitikimų metu.
100
300
100
300

Pareiškėjai, projektų vykdytojai, 2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių Netaikoma
ţiniasklaida
leidinių ciklą CPVA administruojamų
priemonių projektų vykdytojams, t.y.
rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo,
leidybos
paslaugas.
Leidiniams iliustruoti buvo suorganizuota
CPVA darbuotojų kūrybinė foto sesija.
Foto sesijos nuotraukos bus naudojamos
ir kitose viešinimo veiklose, pvz.
gaminant
ES
struktūrinę
paramą
viešinantį kalendorių, iliustruojant CPVA
darbuotojų, dirbančių su ES struktūrine
parama interviu ţiniasklaidai.
Komentarai ţiniasklaidai
3
(2
- Visuomenė
Informuoti apie ES struktūrinės paramos Netaikoma
bendrojo
įgyvendinimą, formuoti teigiamą CPVA
pobūdţio, 1 kaip
ES
struktūrinę
paramą
susijęs
su
administruojančios institucijos įvaizdį.
VRM
priemonėmis)
Pastaba: CPVA aktyviai prisideda prie Finansų ministerijos centralizuotai koordinuojamų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimo
veiklų. 2009 m., dalyvaujant CPVA:
parengti 53 straipsniai su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis spaudoje, elektroninėje ţiniasklaidoje;
parengta 10 TV reportaţų su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis;
parengtos 7 ţinutės ES struktūrinės paramos elektroniniame naujienlaikraštyje „MES ES―;
suorganizuoti 7 informaciniai mokymai regionuose CPVA administruojamų priemonių pareiškėjams, projektų vykdytojams.
1

CPVA atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose veiklose.
43 lentelė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atliktos informavimo ir viešinimo veiklos
Informavimo
ar
viešinimo Kiekis
Tikslinė grupė
Tikslas
Dalyvių
priemonė
skaičius
Paskelbtos
ţinutės/pranešimai 11
Visuomenė,
pareiškėjai, Informuoti apie ES struktūrinės paramos Netaikoma
spaudai
www.esf.socmin.lt,
projektų vykdytojai
įsisavinimą, projektų įgyvendinimą ir rezultatus.
www.esparama.lt
Komentarai ţiniasklaidai
nd
Visuomenė,
pareiškėjai, Informuoti apie administruojamas priemones, Netaikoma
projektų vykdytojai
įgyvendinamus projektus ir jų naudą
Individualios
konsultacijos,
Pareiškėjai,
projektų Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines Netaikoma
konsultacijos telefonu ir el. paštu nd
vykdytojai
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas
bei paraiškos pildymo specifiką.
Informavimo
ar
viešinimo Kiekis
Tikslinė grupė
priemonė
Informavimo veiklos, skirtos tik SADM priemonių tikslinėms grupėms
Mokymai
5
Pareiškėjai

Mokymai

6

Projektų vykdytojai

Tikslas

Dalyvių
skaičius

Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 85
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas
bei paraiškos pildymo specifiką.
Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 227
finansavimo sutarties nuostatas - šalių teises ir
pareigas, viešųjų pirkimų organizavimo procesą,
reikalavimus projekto viešinimui, mokėjimo
prašymų rengimo ir teikimo tvarką, kt.

Kvietimai
teikti
paraiškas 19
Pareiškėjai
Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti Netaikoma
interneto
svetainėje
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
www.esparama.lt
gauti.
Viešinimo veiklos, skirtos SADM priemonių ir visų CPVA administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių tikslinėms grupėms
Paskelbtos
ţinutės/pranešimai 2
Visuomenė,
pareiškėjai, Informuoti tikslinę auditoriją apie ES struktūrinės Netaikoma
spaudai
www.cpva.lt,
projektų vykdytojai
paramos įsisavinimą/projektų įgyvendinimą.

www.esparama.lt
Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbinei veiklai ir
skatinančios
tobulėti,
diegti
naujoves.
- Rašikliai;
- Krepšiai dokumentams;
- Energiją taupanti lemputė;
- Knygos ir jų dėklai, knygų
skirtukai
Foto sesijos paslaugos

Komentarai ţiniasklaidai

Pareiškėjai,
projektų Viešinti ES struktūrinę paramą ir CPVA kaip ES Netaikoma
vykdytojai,
socialiniai- struktūrinę paramą administruojančią instituciją.
ekonominiai partneriai
Viešinimo priemonės dalinamos informacinių
mokymų, susitikimų metu.
100
300
100
300
1

2

Pareiškėjai,
projektų 2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių leidinių Netaikoma
vykdytojai, ţiniasklaida
ciklą CPVA administruojamų priemonių projektų
vykdytojams, t.y. rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo, leidybos paslaugas. Leidiniams
iliustruoti buvo suorganizuota CPVA darbuotojų
kūrybinė foto sesija. Foto sesijos nuotraukos bus
naudojamos ir kitose viešinimo veiklose, pvz.
gaminant ES struktūrinę paramą viešinantį
kalendorių, iliustruojant CPVA darbuotojų,
dirbančių su ES struktūrine parama interviu
ţiniasklaidai.
Visuomenė
Informuoti apie ES struktūrinės paramos Netaikoma
įgyvendinimą, formuoti teigiamą CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančios institucijos
įvaizdį.

Pastaba: CPVA ir SADM aktyviai prisideda prie Finansų ministerijos centralizuotai koordinuojamų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos
viešinimo veiklų. 2009 m., dalyvaujant CPVA:
- parengti 53 straipsniai su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis spaudoje, elektroninėje ţiniasklaidoje;
- parengta 10 TV reportaţų su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis;
- parengtos 7 ţinutės ES struktūrinės paramos elektroniniame naujienlaikraštyje „MES ES―;
- suorganizuoti 7 informaciniai mokymai regionuose CPVA administruojamų priemonių pareiškėjams, projektų vykdytojams.
CPVA ir SADM atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose veiklose.

44 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atliktos informavimo ir viešinimo veiklos
Tikslinė grupė
Tikslas
Informavimo
ar
viešinimo Kiekis
Dalyvių
priemonė
skaičius
Informavimo veiklos, skirtos tik SAM priemonių tikslinėms grupėms
15

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą
projektų vykdytojai

Netaikoma

Straipsniai
(nacionalinėje
regioninėje spaudoje)

ir 77

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą
projektų vykdytojai

Netaikoma

Reportaţai
(nacionalinėse
regioninėse televizijose)

ir 8

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą
projektų vykdytojai

Netaikoma

Straipsniai (internete)

Mokymai (apskrityse)

6

Pareiškėjai
vykdytojai

/

projektų Pareiškėjams: pristatyti tikslinei auditorijai 37
pagrindines finansavimo sąlygų aprašuose
numatytas sąlygas bei paraiškos pildymo
specifiką.
Projektų
vykdytojams:
pristatyti
tikslinei
auditorijai pagrindines finansavimo sutarties
nuostatas - šalių teises ir pareigas, viešųjų pirkimų
organizavimo procesą, reikalavimus projekto
viešinimui, mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo
tvarką, kt.

Mokymai

23

Pareiškėjai

Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 370
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas
bei paraiškos pildymo specifiką.

Mokymai

5

Projektų vykdytojai

Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 100
finansavimo sutarties nuostatas - šalių teises ir
pareigas, viešųjų pirkimų organizavimo procesą,
reikalavimus projekto viešinimui, mokėjimo
prašymų rengimo ir teikimo tvarką, kt.

Ţurnalistų išvyka

1

Visuomenė, pareiškėjai.

Pristatyti BPD 2004–2006 m. rezultatus, viešinti
ES struktūrinę paramą.

Konferencija „Europos Sąjungos 1
parama
sveikatos
apsaugai:
įgyvendinti ir ateities projektai―

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą.
projektų vykdytojai

67

Informacinis seminaras parodoje 1
„Baltmedica 2009―

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą
projektų vykdytojai

Netaikoma

Renginių ciklas šeimoms

Šeimos
auginančios
(besirūpinančios)
onkologinėmis
ligomis
sergančius vaikus

1

Renginių ciklas „Šiltas šeimos mėnuo―, skirtas 104
šeimoms, turinčiomis onkologinėmis ligomis
sergančius narius – renginių metu buvo
pristatomos Europos Sąjungos struktūrinių fondų
atvertos galimybės kovai su onkologinėmis
ligomis. Viešinimo priemonės dalinamos renginio
metu.

Paskelbtos
ţinutės/pranešimai/SAM
administruojamos priemonės ir jų
aprašymai/ valstybės ir regionų
projektų
sąrašai/
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašai/
spaudai
esparama.sam.lt,
www.esparama.lt

Visuomenė,
pareiškėjai, Viešinti ES struktūrinę paramą.
projektų vykdytojai

Kvietimai
teikti
paraiškas 1
spaudoje
(„Valstybės
ţinių―
priede
„Informaciniai
pranešimai―) bei dienraštyje
„Lietuvos rytas―)

Pareiškėjai

Kvietimai
teikti
interneto
www.esparama.lt

paraiškas 22
svetainėje

Viešinimo priemonės su SAM ir
ES struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbinei veiklai ir

Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti Netaikoma
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
gauti.

Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti Netaikoma
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
gauti.
Pareiškėjai,
projektų Viešinti ES struktūrinę paramą. Viešinimo Netaikoma
vykdytojai, visuomenė
priemonės dalinamos informacinių mokymų,

susitikimų, renginių metu.

laisvalaikiui
8 100

Viešinimo veiklos, skirtos SAM priemonių ir visų CPVA administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių tikslinėms grupėms
Paskelbtos
ţinutės/pranešimai 5
Visuomenė,
pareiškėjai, Informuoti tikslinę auditoriją apie ES struktūrinės Netaikoma
projektų vykdytojai
paramos įsisavinimą/projektų įgyvendinimą.
spaudai
www.cpva.lt,
(2 - bendrojo
www.esparama.lt
pobūdţio, 3 susiję
su
SAM
priemonėmis)
Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbinei veiklai ir
skatinančios
tobulėti,
diegti 800
naujoves

Pareiškėjai,
projektų Viešinti ES struktūrinę paramą. Viešinimo Netaikoma
vykdytojai,
socialiniai- priemonės dalinamos informacinių mokymų,
ekonominiai partneriai
susitikimų metu.

Foto sesijos paslaugos

1

Pareiškėjai,
projektų 2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių leidinių Netaikoma
vykdytojai, ţiniasklaida
ciklą CPVA administruojamų priemonių projektų
vykdytojams, t.y. rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo, leidybos paslaugas. Leidiniams
iliustruoti buvo suorganizuota CPVA darbuotojų
kūrybinė foto sesija. Foto sesijos nuotraukos bus
naudojamos ir kitose viešinimo veiklose, pvz.
gaminant ES struktūrinę paramą viešinantį
kalendorių, iliustruojant CPVA darbuotojų,
dirbančių su ES struktūrine parama interviu
ţiniasklaidai.

Komentarai ţiniasklaidai

2 (bendrojo Visuomenė
pobūdţio)

Informuoti apie ES struktūrinės paramos Netaikoma
įgyvendinimą, formuoti teigiamą CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančios institucijos
įvaizdį.

Pastaba: Sveikatos apsaugos ministerija ir CPVA aktyviai prisideda prie Finansų ministerijos centralizuotai koordinuojamų 2007-2013 m.
ES struktūrinės paramos viešinimo veiklų. Taip pat siekiant uţtikrinti, kad informacija apie Europos Sąjungos struktūrine paramą visuomenei

būtų lengvai prieinama, išsami, nuosekli ir visapusiška, SAM ir CPVA pagal kompetenciją nuolatos plėtoja Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainę (www.esparama.lt). SAM taip pat plėtoją internetinę svetainę, skirtą Europos Sąjungos struktūrinei paramai, (esparama.sam.lt)
ir joje skelbia pareiškėjams ir visuomenei aktualią informaciją.
45 lentelė. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atliktos informavimo ir viešinimo veiklos
Viešinimo priemonė
Kiekis
Tikslinė grupė
Tikslas
Dalyvių skaičius
Renginys „2009 m. ES finansavimo 1
prioritetai mokslo ir studijų srityje―

Pareiškėjai, projektų vykdytojai

Renginys ―Infonet‗as: informacijos apie 1
Europos Sąjungos fondų finansavimą
švietimui ir mokslui sklaida―

Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 113
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Renginys
regionuose―

„MTPplius

pristatymas 3

Pareiškėjai, visuomenė

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 131
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Renginys
regionuose―

„MTPplius

pristatymas 3

Mokyklų bendruomenės

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 600
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Renginys pareiškėjams „Investicijos į 1
ikimokyklinio ugdymo įstaigas―

Pareiškėjai

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 104
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Renginys „2007-2013 m. ES struktūrinių 1
fondų parama – bendrojo ugdymo kokybės
uţtikrinimui. Inovacijų diegimas―

Pareiškėjai, projektų vykdytojai, Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 44
socialiniai ekonominiai partneriai skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Renginys pareiškėjams, ketinantiems teikti 1
paraiškas pagal 2007–2013 m. SSVP 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir

Pareiškėjai

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 132
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 48
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms

grupėms

socialinė infrastruktūra― VP3-2.2-ŠMM21-K priemonę „Nevalstybinių bendrojo
lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo
lavinimo mokyklų, vykdančių meninio
ugdymo programas, infrastruktūros plėtra―
Renginys „Projektų pagal priemonę 1
„Profesinio
mokymo
infrastruktūros
plėtra― finansavimo ir administravimo
sutarčių pasirašymas―

Projekto vykdytojai, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos 20
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Leidinys „Keliaukime drauge―

Visuomenė

3000

Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai 1300
fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II
etapas (2007-2013 m.)― lietuvių kalba

Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai 200
fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II
etapas (2007-2013 m.)― anglų kalba

Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

Informavimo
priemonė

ar

viešinimo Kiekis

Tikslinė grupė

Tikslas

Dalyvių
skaičius

Informavimo veiklos, skirtos tik ŠMM priemonių tikslinėms grupėms
Mokymai

15

Pareiškėjai

Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 107
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas
bei paraiškos pildymo specifiką.

Mokymai

1

Projektų vykdytojai

Pristatyti
tikslinei
auditorijai
pagrindines 35
finansavimo sutarties nuostatas - šalių teises ir
pareigas, viešųjų pirkimų organizavimo procesą,

reikalavimus projekto viešinimui, mokėjimo
prašymų rengimo ir teikimo tvarką, kt.
Kvietimai
teikti
paraiškas 1
spaudoje
(„Valstybės
ţinių―
priede
„Informaciniai
pranešimai―,
dienraštyje
„Lietuvos rytas―)

Pareiškėjai

Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti Netaikoma
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
gauti.

Kvietimai/pasiūlymai
paraiškas interneto
www.esparama.lt

Pareiškėjai

Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti Netaikoma
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
gauti.

teikti 15
svetainėje

Viešinimo veiklos, skirtos ŠMM priemonių ir visų CPVA administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių tikslinėms grupėms
Paskelbtos
ţinutės/pranešimai 3
(2
- Visuomenė,
pareiškėjai, Informuoti tikslinę auditoriją apie ES struktūrinės Netaikoma
projektų vykdytojai
paramos įsisavinimą/projektų įgyvendinimą.
spaudai
www.cpva.lt, bendrojo
www.esparama.lt
pobūdţio, 1 susiję
su
ŠMM
priemonėmis)

Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbinei veiklai ir
skatinančios
tobulėti,
diegti
naujoves.

Pareiškėjai,
projektų Viešinti ES struktūrinę paramą ir CPVA kaip ES Netaikoma
vykdytojai,
socialiniai- struktūrinę paramą administruojančią instituciją.
ekonominiai partneriai
Viešinimo priemonės dalinamos informacinių
mokymų, susitikimų metu.

-

Rašikliai;

-

Krepšiai dokumentams;

-

Energiją taupanti lemputė;

-

300
Knygos ir jų dėklai, knygų
skirtukai
100

100

300
Pareiškėjai,
projektų 2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių leidinių Netaikoma
vykdytojai, ţiniasklaida
ciklą CPVA administruojamų priemonių projektų
vykdytojams, t.y. rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo, leidybos paslaugas. Leidiniams
iliustruoti buvo suorganizuota CPVA darbuotojų
kūrybinė foto sesija. Foto sesijos nuotraukos bus
naudojamos ir kitose viešinimo veiklose, pvz.
gaminant ES struktūrinę paramą viešinantį
kalendorių, iliustruojant CPVA darbuotojų,
dirbančių su ES struktūrine parama interviu
ţiniasklaidai.

Foto sesijos paslaugos

1

Komentarai ţiniasklaidai

2 (bendrojo Visuomenė
pobūdţio)

Informuoti apie ES struktūrinės paramos Netaikoma
įgyvendinimą, formuoti teigiamą CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančios institucijos
įvaizdį.

Pastaba: Centrinė projektų valdymo agentūra aktyviai prisideda prie Finansų ministerijos centralizuotai koordinuojamų 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos viešinimo veiklų. 2009 m., dalyvaujant Centrinei projektų valdymo agentūrai:
- parengti 53 straipsniai su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis spaudoje, elektroninėje ţiniasklaidoje;
- parengta 10 TV reportaţų su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis;
- parengtos 7 ţinutės ES struktūrinės paramos elektroniniame naujienlaikraštyje „MES ES―;
- suorganizuoti 7 informaciniai mokymai regionuose Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamų priemonių pareiškėjams,
projektų vykdytojams.
Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose veiklose.

