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  EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS  

METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 

1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA 

 

VEIKSMŲ PROGRAMA Konvergencijos tikslas 

Lietuvos Respublika 

2007–2013 m.  

CCI 2007LT161PO002 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  

PROGRAMA 

METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2010 m. 

2010 m. geguţės 10 d.  

 

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA 

 

Ekonomikos augimo 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 Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP) 

įgyvendinimo paţangą, išreikštą finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais, atlikti 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. 

  Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:  

- bendra Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo paţanga, išreikšta 

finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais. Pateikiama socio-ekonominė analizė, sinergija su 

kitomis programomis (Europos Sąjungos (toliau – ES) Baltijos jūros regiono strategija, EŢUPF ir 

kt.) bei kitų finansinių instrumentų panaudojimas (JEREMIE, 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 

 

Informacija apie tikslų pasiekimą ir paţangos analizę pateikiama šios ataskaitos 3 dalyje. 
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2.1.1. Fizinė paţanga 

 

Veiksmų programų įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos 

politikos. Sėkmingas veiksmų programų įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių pasiekimais, 

tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija 

apie EAVP pagrindinių rodiklių pasiekimų paţangą. Pateikti EAVP pagrindiniai rodikliai atitinka 

2009 m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 

pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėţimus. Informacija apie EAVP įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių pasiekimus, kurie neatitinka Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų 

rodiklių, pateikiama ataskaitos 3 dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus―. Pateiktų pagrindinių 

EAVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sąrašas nėra baigtinis ir gali keistis, jeigu pasikeis veiksmų 

programa arba pagrindinių rodiklių sąraše pateikti rodikliai arba jų apibrėţimai.  

Lyginant su 2009 metais, 2010 metais pastebima paţanga, įgyvendinant EAVP ir siekiant 

joje nustatytų tikslų:  

- 2010 metais įgyvendinant 1 prioriteto 1 uţdavinį baigti 3 projektai: „Tausojančio gamtinių 

išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos ţemdirbystės institute modernizavimas―, 

„Augalų biotechnologijos tinklo tyrimų bazės modernizavimas― ir „Vandenilio energetikos 

technologijų centras―. Projektų įgyvendinimo metu buvo kuriami aukštos kompetencijos mokslinių 

tyrimų centrai. Sukurta ir atnaujinta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) 

bazė sudarys sąlygas Lietuvos mokslininkams aktyviau dalyvauti tarptautinėse MTEP ES ir dvišalio 

bendradarbiavimo programose; 

- 16 proc. išaugo ES finansinės paramos, skirtos transporto sektoriui, panaudojimo apimtys; 

- paspartėjo regionų projektų, skirtų savivaldos transporto infrastruktūros plėtrai, 

įgyvendinimas (73 proc. daugiau prisiimta įsipareigojimų, 6,3 karto daugiau panaudota lėšų). 
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1 lentelė. Pagrindinių EAVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimai  
 2007

1
   2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso

2 

(10) Pritraukta privačių investicijų 

(mln. eurų)
3 
(Viso 1 ir 2 prioritetas)

 
Pasiekimas 0

 
0 51,4 180,7 NA NA NA NA NA 180,7 

Tikslas           826,5
 

Pradinis taškas
4 

312          

(10) Pritraukta privačių investicijų 

(mln. eurų)
5
(1 prioritetas) 

Pasiekimas 0
 

0 7,2 18,3 NA NA NA NA NA 18,3 

Tikslas           129,5
 

Pradinis taškas
4 

42,2          

(10) Pritraukta privačių investicijų 

(mln. eurų)
6
(2 prioritetas) 

Pasiekimas 0
 

0 44,2 162,4 NA NA NA NA NA 162,4 

Tikslas           697
 

Pradinis taškas
4 

269,8          

(14) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų automobilių kelių (km) (Viso) 
Pasiekimas 0 270,62 773,91 1055,05 NA NA NA NA NA 1055,05 

Tikslas           1165 

Pradinis taškas 21328          

(14) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų automobilių kelių (km)
7 

Pasiekimas 0 268,37 678,3 868,1 NA NA NA NA NA 868,1 

Tikslas           850 

Pradinis taškas 19711          

(15) Nutiesta naujų ir rekonstruota Pasiekimas 0 2,25 95,61 186,95 NA NA NA NA NA 186,95 

                                                 
1
 NA - rodo, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų. 

2
 Stulpelyje „Iš viso― pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė išraiška 2015 m., nurodyta veiksmų programoje 

(metiniai tikslai nėra nustatyti). Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės).  
3
 Pateikiama informacija apie visą pritraukto privataus finansavimo sumą įgyvendinant EAVP. Šio rodiklio pasiekimas susideda iš 1 ir 2 prioritetą įgyvendinimo stebėsenos rodiklio 

„Pritrauktų privačių investicijų― pasiekimų. Didţiąja dalimi privatus finansavimas yra suprantamas kai projekto vykdytojo nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas. 
4
 Nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradţioje, kaip nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė 

nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos. Pradinė reikšmė yra statinė, todėl duomenys nurodomi tik 

vieną kartą (2007 m.). 
5
 Privataus finansavimo lėšos, įgyvendinant 1 prioritetą  „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra―. 

6
 Privataus finansavimo lėšos, įgyvendinant 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas―. 

7
 Nurodomas nutiestų automobilių kelių ilgis, įgyvendinant 4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra―. 
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 2007
1
   2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso

2 

esamų TEN-T automobilių kelių (km)  

 
Tikslas          315 

Pradinis taškas 1617          

(17)Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų geleţinkelių kelių (km) (Viso) 
Pasiekimas 0 0 0 0,98 NA NA NA NA NA 0,98 

Tikslas          220 

Pradinis taškas 1771          

(18) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų TEN geleţinkelių kelių (km)
 

Pasiekimas 0 0 0 0
8
 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          170 

Pradinis taškas 1100          

(18) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų geleţinkelių kelių (km)
9 

Pasiekimas 0 0 0 0,98 NA NA NA NA NA 0,98 

Tikslas          50 

Pradinis taškas 671          

 (13) Įgyvendintų projektų skaičius  

(transporto sektoriuje)
10

 
Pasiekimas - - 4 5 NA NA NA NA NA 5 

Tikslas           6 

Pradinis taškas 5          

(4) MTTP projektų skaičius Pasiekimas 0 0 196 479 NA NA NA NA NA 479 

Tikslas           260 

Pradinis taškas 78          

(11) Informacinės visuomenės plėtros 

projektų skaičius  
Pasiekimas 0 0 0 83

11
 NA NA NA NA NA 83 

Tikslas           51 

Pradinis taškas 19          

(8) Paremta naujų įmonių
12

 (1 ir 2 Pasiekimas 0 0 0 94 NA NA NA NA NA 94 

                                                 
8
 Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

9
 Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

10
 Projektų skaičius, įgyvendinant 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra― 3 uţdavinį „Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas―. 

11
 Skaičiuojami įgyvendinti ir įgyvendinami projektai. 
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 2007
1
   2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso

2 

prioritetas)
 

Tikslas           40 

Pradinis taškas 4          

(6) Sukurta darbo vietų MTTP srityje Pasiekimas 0 0 0 129
13

 NA NA NA NA NA 129 

Tikslas           940 

Pradinis taškas 5893          

(7) Projektų, skirtų verslo 

produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ 

projektus, skaičius 

Pasiekimas 0 0 484 820
14

 NA NA NA NA NA 820 

Tikslas           584 

Pradinis taškas 51          

(5) Mokslo ir verslo bendradarbiavimo 

projektų skaičius 
Pasiekimas 0 0 2 19

15
 NA NA NA NA NA 19 

Tikslas          41 

Pradinis taškas NA
16

          

(9) Sukurtų darbo vietų skaičius Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

                                                                                                                                                                                                                                                    
12

 Naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo. Skaičius nurodomas pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių duomenis. 
13

 Nacionalinis rodiklis. Skaičiuojamos projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vie tos. Pagal 2010 m. 

gruodţio 31 d. pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis projektų veiklų įgyvendinimo dėka bus sukurtos 1057 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. 2011 m. 

numatoma patvirtinti naują priemonę, skirtą nacionalinių mokslo programų ir MTTP projektų vykdymui, kurioje bus siekiama sukurti 60 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje 

neskaičiuojant jau suplanuotų 598 darbo vietų . Iki 2015 m. numatoma pasiekti planuotą rezultato rodiklį. 
14

 Skaičiuojant rodiklį, buvo imti 1 ir 2 prioriteto projektai. 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinant 2 prioriteto 1 uţdavinį „Padidinti įmonių produktyvumą― (toliau – 1 uţdavinys) 

buvo sudarytos 737 sutartys uţ 136 mln. eurų, kas sudarė beveik 71 procentą visų pagal uţdavinį numatomų paskirstyti lėšų, t. y. net ir nepilnai paskirsčius uţdaviniui skirtą 

finansavimą, projektų skaičius planą viršija daugiau negu 2 kartus. Paţymėtina, kad 2011 metais pagal 1 uţdavinį planuojama pasirašyti sutarčių uţ 20,9 mln. eurų, kas sudarys 81,5 

proc. nuo visos uţdaviniui skirtos sumos. Projektų skaičiaus padidėjimui didţiausios įtakos turėjo socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie pastūmėjo įmones plėsti verslą, ieškoti 

naujų gamybos būdų, tobulinti verslo procesus, ieškoti naujų partnerių uţsienyje. Tikėtina, kad projektų skaičiui įtakos galėjo turėti ir taikomos valstybės pagalbos taisyklių taikymas 

privačių verslo subjektų įgyvendinamiems projektams (kas paaiškina stebėsenos rodiklio „Pritraukta privačių investicijų― reikšmės padidėjimą): maţėjant ES struktūrinės paramos 

intensyvumui, sumaţėjus įmonių finansinėms galimybėms padengti nuosavą įnašą, didţiąja dalimi dėl nuosavų lėšų trūkumo ir paskolų išdavimo sąlygų sugrieţtinimo, projektai 

įgyvendinami maţesne apimtimi. 
15

 Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per ataskaitinį 

laikotarpį baigtų įgyvendinti projektų nebuvo. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai yra įgyvendinami vykdant MTTP projektus. Tai pat įskaičiuojami klasterių, į kurių narius 

be verslo subjektų privalomai įeina ir mokslo ir studijų institucijos, įgyvendinami projektai. 
16

 Nacionalinis rodiklis, todėl pradinis taškas nenumatytas. 
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 2007
1
   2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso

2 

(pilnos darbo dienos ekvivalentas) 

(tiesioginė parama SVV)
17

 
Tikslas          400 

Pradinis taškas NA          

 

                                                 
17

 Nacionalinis rodiklis. Skaičiuojamos 3 metus projektui pasibaigus įgyvendinant projektą sukurtos naujos arba išsaugotos darbo vietos. Pradinė šio stebėsenos rodiklio reikšmė 

nustatyta veiksmų programos 2 prioriteto įgyvendinimo priemonėse, skirtose elektroninio verslo diegimo projektams įgyvendinti, įmonių rinkodaros veiklos uţsienyje vykdyti bei 

įgyvendinant projektus, skirtus pramoninių parkų plėtrai. 2010 m. gruodţio 31 d. sukurtų darbo vietų nebuvo. Šio stebėsenos rodiklio pasiekimas skaičiuojamas projektams 

pasibaigus, o projektai, kuriuose stebimas rodiklis, dar nėra baigti įgyvendinti. Pagal pasirašytų sutarčių duomenis planuojama sukurti 320 darbo vietų, tačiau pagal pateiktų paraiškų 

duomenis, planuojamų sukurti darbo vietų skaičius yra ţymiai didesnis ir siekia 2930 darbo vietų.   
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2.1.2. Finansinė paţanga 

 

2 lentelė. Informacija apie EAVP finansinę paţangą (eurais) 

 
Bendras veiksmų 

programos 

finansavimas 

(Sąjungos ir 

nacionalinis) 

Sąjungos 

įnašo 

(viešojo ar 

bendrojo) 

apskaičiavimo 

pagrindas 

Bendra paramos 

gavėjų sumokėta 

finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančiųjų 

patvirtintųjų 

išlaidų suma 

Atitinkamas 

viešasis įnašas 
Įgyvendinimas 

a b c d e=c/a (jei 

bendros 

išlaidos) arba 

d/a (jei 

viešosios 

išlaidos)  

1 prioritetas: Ūkio 

konkurencingumui 

ir ekonomikos 

augimui skirti 

moksliniai tyrimai 

ir technologinė 

plėtra 

Europos 

regioninės plėtros 

fondas 

628.455.733,00 Bendrasis 57.181.210,23 42.022.794,77 9,1 % 

2 prioritetas: 

Verslo 

produktyvumo 

didinimas ir 

aplinkos verslui 

gerinimas 

Europos 

regioninės plėtros 

fondas 

712.387.228,00 Bendrasis 404.985.439,52 349.054.769,97 56,8 % 

3 prioritetas: 

Informacinė 

visuomenė 

visiems 

Europos 

regioninės plėtros 

fondas 

282.455.147,00 Viešasis 41.544.236,25 41.544.236,25 14,7 % 

4 prioritetas: 

Esminė 

ekonominė 

infrastruktūra 

Europos 

regioninės plėtros 

fondas 

 

690.304.400,00 Bendrasis 380.807.121,77 365.042.934,71 55,2 % 

5 prioritetas: 

Transeuropinių 

transporto tinklų 

plėtra 

Sanglaudos 

fondas 

 

1.287.282.726,00 Viešasis 375.313.179,91 351.444.968,86 27,3 % 

6 prioritetas: 

Techninė parama 

EAVPai 

įgyvendinti 

Sanglaudos 

fondas 

44.824.795,00 Viešasis 5.757.316,11 5.757.316,11 12,8 % 
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Bendra suma 3.645.710.029,00  1.265.588.503.79 1.154.867.020,6

7 

 

 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui EA VP įgyvendinti iš viso buvo numatyta 

3.645.710.029,00 EUR (iš jų: 3.098.853.525,00 EUR – ES fondų lėšų, 546.856.504,00 EUR – 

LR valstybės biudţeto lėšų). Iki 2010 metų pabaigos iš viso sudarytos 1448 projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys (skaičiuojamos įgyvendinamų ir jau baigtų projektų 

sutartys), kurių bendra vertė – 2.601.271.479,58 EUR (iš jų: 1.883.342.082,28 EUR – ES 

fondų lėšų, 717.929.397,3 EUR – LR valstybės biudţeto lėšų). 2010 metais įgyvendinant EA 

VP buvo panaudota 1.265.588.503,79 eurų lėšų (deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma) (iš 

jų: 999.411.227,91 eurų – ES fondų lėšų, 266.177.275,88 eurų – LR valstybės biudţeto lėšų). 

Lyginant su situacija 2009 m. pabaigoje įgyvendinamų projektų yra net 2,2 karto daugiau. EA 

VP įgyvendinimo analizė pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, bei 

įsisavintas lėšas pateikiama 1 paveiksle. 

 

1 paveikslas. VP įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir 

administravimo sutartis bei įsisavintas lėšas (mln. eurų/proc.) 

3.645,7 (100%)

2.601,3 (71,35%)

1.265,6 (34,7%)

0 EUR

500 EUR

1.000 EUR

1.500 EUR

2.000 EUR

2.500 EUR

3.000 EUR

3.500 EUR

4.000 EUR

VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

EA VP ĮGYVENDINIMAS

 
 

 

2009 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino ES fondų lėšų naudojimo 

planą 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 ir 

kurio pagrindinis tikslas yra uţtikrinti, kad 2007–2013 m. veiksmų programoms numatytos 

ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1083/2006 93 straipsnį. Detalesnė  naudojimo plano informacija uţ 2008-2010 m. laikotarpį 

pateikiam 2 paveiksle. 
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2 paveikslas. EA VP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008–2010 m. 

(Sanglaudos fondo lėšos) (mln. eurų) 

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (2008-

2010 m.) (Sanglaudos fondo lėšos)

0,0 EUR

50,0 EUR

100,0 EUR

150,0 EUR

200,0 EUR

250,0 EUR

300,0 EUR

350,0 EUR

Iki 2008.12.31 Iki 2009.12.31 Iki 2010.12.31

Siektinas Kritinis Faktas

 
 

3 paveikslas. EA VP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008–2010 m. 

(Europos regioninės plėtros fondo lėšos) (mln. eurų) 

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (2008-

2010 m.) (Europos regioninės plėtros fondo lėšos)

0,0 EUR

100,0 EUR

200,0 EUR

300,0 EUR

400,0 EUR

500,0 EUR

600,0 EUR

700,0 EUR

800,0 EUR

900,0 EUR

1.000,0 EUR

Iki 2008.12.31 Iki 2009.12.31 Iki 2010.12.31

Siektinas Kritinis Faktas

 

Lėšų panaudojimo sparta tarp EA VP prioritetų 2010 m. buvo labai netolygi. Vertinant 

institucijų įsipareigojimų planų vykdymą paţymėtina, kad minėti planai įvykdyti ir viršyti 

pagal Ūkio ministerijos administruojamą EA VP 2 prioritetą „ Verslo produktyvumo didinimas 

ir verslo aplinkos gerinimas ― – 103,9 proc., pagal Susisiekimo ministerijos administruojamą 

EA VP 4 prioritetą „ Esminė ekonominė infrastruktūra― – 233,4 proc. ir pagal 5 prioritetą 

„Transeuropinių transporto tinklų plėtra― – 104,1 proc.,  o maţiausia dalimi pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos ir Ūkio ministerijos administruojamą 1 prioritetą „ Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra ― – 

atitinkamai 24,3 proc. ir 28 proc. Bendra EA VP ES fondų naudojimo plano kritinio lygio 

įgyvendinimo situacija 2010 m. pateikiama 4 paveiksle. 
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4 paveikslas. EAVP  ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.) 

963,20 (100%)

996,18 (103,4%) 

940 EUR

950 EUR

960 EUR

970 EUR

980 EUR

990 EUR

1.000 EUR

2010 m. kritinis planas 2010 m. kritinio plano

įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 

 

2.1.3. Informacija apie ES lėšų panaudojimą  

 

3 lentelė. Informacija apie ES lėšų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 

1828/2006 II priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą 

Projekto kodas pagal 
prioritetinę sritį 

Projekto finansavimo 
formos kodas 

Projekto 
ekonominės 

veiklos kodas 

Vieta, kurioje 
įgyvendinima
s projektas 

Skirto 
finansavimo ES 

lėšos 

01 MTTP veikla mokslinių 
tyrimų centruose 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 28.962,00 

01 MTTP veikla mokslinių 
tyrimų centruose 

01 Negrąţintina 
pagalba 18 Švietimas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 787.766,00 

01 MTTP veikla mokslinių 
tyrimų centruose 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 96.887,00 

02 MTTP infrastruktūra 
(įskaitant pačią įmonę, 
prietaisus ir didelės 
spartos kompiuterių 
tinklus, jungiančius 
mokslinių tyrimų centrus) 
ir konkrečios 
technologijos 
kompetencijos centrai 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 29.485.922,00 

02 MTTP infrastruktūra 
(įskaitant pačią įmonę, 
prietaisus ir didelės 
spartos kompiuterių 
tinklus, jungiančius 
mokslinių tyrimų centrus) 
ir konkrečios 

01 Negrąţintina 
pagalba 18 Švietimas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 2.026.116,00 
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technologijos 
kompetencijos centrai 

02 MTTP infrastruktūra 
(įskaitant pačią įmonę, 
prietaisus ir didelės 
spartos kompiuterių 
tinklus, jungiančius 
mokslinių tyrimų centrus) 
ir konkrečios 
technologijos 
kompetencijos centrai 

01 Negrąţintina 
pagalba 18 Švietimas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 185.336.540,00 

02 MTTP infrastruktūra 
(įskaitant pačią įmonę, 
prietaisus ir didelės 
spartos kompiuterių 
tinklus, jungiančius 
mokslinių tyrimų centrus) 
ir konkrečios 
technologijos 
kompetencijos centrai 

01 Negrąţintina 
pagalba 18 Švietimas Netaikytina 38.344.649,00 

03 Technologijų 
perdavimas ir maţųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), 
maţų įmonių ir kitų įmonių 
bei universitetų, visų rūšių 
aukštesniojo švietimo 
įstaigų, regionų valdţios 
institucijų, mokslinių 
tyrimų centrų ir mokslo 
bei technologijų polių 
(mokslo ir techno 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos Netaikytina 4.372.234,00 

03 Technologijų 
perdavimas ir maţųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), 
maţų įmonių ir kitų įmonių 
bei universitetų, visų rūšių 
aukštesniojo švietimo 
įstaigų, regionų valdţios 
institucijų, mokslinių 
tyrimų centrų ir mokslo 
bei technologijų polių 
(mokslo ir techno 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 5.656.302,00 

03 Technologijų 
perdavimas ir maţųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), 
maţų įmonių ir kitų įmonių 
bei universitetų, visų rūšių 
aukštesniojo švietimo 
įstaigų, regionų valdţios 
institucijų, mokslinių 
tyrimų centrų ir mokslo 
bei technologijų polių 
(mokslo ir techno 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 410.163,00 

03 Technologijų 
perdavimas ir maţųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), 
maţų įmonių ir kitų įmonių 
bei universitetų, visų rūšių 
aukštesniojo švietimo 
įstaigų, regionų valdţios 
institucijų, mokslinių 
tyrimų centrų ir mokslo 
bei technologijų polių 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba Netaikytina 411.808,00 
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(mokslo ir techno 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 496.422,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 53.883,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba Netaikytina 34.001,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

04 Tekstilės 
ir tekstilės 
gaminių 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 868.860,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

05 
Transporto 
įrangos 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 544.231,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 912.954,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 8.354.792,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys Netaikytina 880.662,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 1.336.016,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos Netaikytina 35.624,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 21.363,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

13 
Didmeninė ir 
maţmeninė 
prekyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 388.217,00 

04 Parama MTTP, visų 01 Negrąţintina 19 Ţmonių Miesto 92.911,00 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 

2010 M. 

 13 

pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

pagalba sveikatos 
prieţiūros 
veikla 

gyvenamoji 
vietovė 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

19 Ţmonių 
sveikatos 
prieţiūros 
veikla Netaikytina 13.040,00 

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

21 Su aplinka 
susijusi veikla 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 36.533,00  

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

21 Su aplinka 
susijusi veikla 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 52.969,00  

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 897.511,00  

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 17.243.764,00  

04 Parama MTTP, visų 
pirma MVĮ (įskaitant 
galimybę naudotis MTTP 
paslaugomis mokslinių 
tyrimų centruose) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos Netaikytina 2.203.160,00  

05 Aukšto lygio paramos 
bendrovėms ir bendrovių 
grupėms paslaugos 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 6.716.450,00  

05 Aukšto lygio paramos 
bendrovėms ir bendrovių 
grupėms paslaugos 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 14.305.763,00  

05 Aukšto lygio paramos 
bendrovėms ir bendrovių 
grupėms paslaugos 

04 Kitos finansavimo 
formos 

17 Viešasis 
administravi
mas Netaikytina 16.919.828,00  

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 77.722,00  

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 

01 Negrąţintina 
pagalba 

05 
Transporto 
įrangos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 279.754,00  
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tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

gamyba 

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys Netaikytina 323.079,00  

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 16.170.819,00  

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 4.181.780,00  

07 Investicijos į 
bendroves, tiesiogiai 
susijusias su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis 
(novatoriškos 
technologijos, naujų 
bendrovių prie 
universitetų steigimas, 
esami MTTP centrai ir 
bendrovės ir t. t.). 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos Netaikytina 582.491,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 94.735,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 2.865.752,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba Netaikytina 2.323.663,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

04 Tekstilės 
ir tekstilės 
gaminių 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 1.281.527,00  
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gamyba 

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

04 Tekstilės 
ir tekstilės 
gaminių 
gamyba Netaikytina 67.539,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

05 
Transporto 
įrangos 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 1.688.511,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 22.326.992,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 70.530.478,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys Netaikytina 7.541.229,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 547.610,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos Netaikytina 91.310,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 86.767,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 966.478,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 186.305,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 12 Statyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 129.776,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 12 Statyba Netaikytina 32.417,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

14 Viešbučiai 
ir restoranai 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 27.489,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 126.626,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 3.966.809,00  

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir Netaikytina 659.066,00  
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verslo 
paslaugos 

08 Kitos investicijos į 
bendroves 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 513.340,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 295.226,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 1.146.033,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

03 Maisto 
produktų ir 
gėrimų 
gamyba Netaikytina 344.710,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

04 Tekstilės 
ir tekstilės 
gaminių 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 761.543,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

04 Tekstilės 
ir tekstilės 
gaminių 
gamyba Netaikytina 384.299,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

05 
Transporto 
įrangos 
gamyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 370.841,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

05 
Transporto 
įrangos 
gamyba Netaikytina 203.439,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 1.380.460,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 7.693.615,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

06 
Nenurodytos 
gamybos 
pramonės 
rūšys Netaikytina 1.412.114,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

09 Vandens 
rinkimas, 
valymas ir 
paskirstymas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 57.924,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 301.051,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 50.855,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 

01 Negrąţintina 
pagalba 12 Statyba 

Kaimo 
gyvenamoji 15.995,00  
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tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

vietovė 

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 12 Statyba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 535.771,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

14 Viešbučiai 
ir restoranai Netaikytina 34.631,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 30.019,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 155.256,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 4.232.961,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

01 Negrąţintina 
pagalba 

22 Kitos 
nenurodytos 
paslaugos Netaikytina 1.455.391,00  

09 Kitos priemonės, 
skirtos skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei 
verslumą MVĮ 

02 Pagalba (paskolos, 
palūkanų subsidijos, 
garantijos) 

00 
Netaikytina Netaikytina 335.379.981,00  

10 Telefoninio ryšio 
infrastruktūros (įskaitant 
plačiajuosčio interneto 
tinklus) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

10 Paštas ir 
telekomunika
cijos 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 42.606.649,00  

11 Informacijos ir ryšio 
technologijos (prieiga, 
saugumas, sąveika, 
rizikos prevencija, 
moksliniai tyrimai, 
inovacijos, e. turinys ir 
t. t.) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 2.896.750,00  

11 Informacijos ir ryšio 
technologijos (prieiga, 
saugumas, sąveika, 
rizikos prevencija, 
moksliniai tyrimai, 
inovacijos, e. turinys ir 
t. t.) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos Netaikytina 2.140.645,00  

11 Informacijos ir ryšio 
technologijos (prieiga, 
saugumas, sąveika, 
rizikos prevencija, 
moksliniai tyrimai, 
inovacijos, e. turinys ir 
t. t.) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

00 
Netaikytina Netaikytina 2.586.090,00  

13 Paslaugos ir 
taikomosios programos 
piliečiams (e. sveikata, 
e. vyriausybė, 
e. mokymasis, e. įtrauktis 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 62.001,00  
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ir t. t.) paslaugos 

13 Paslaugos ir 
taikomosios programos 
piliečiams (e. sveikata, 
e. vyriausybė, 
e. mokymasis, e. įtrauktis 
ir t. t.) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 58.154.215,00  

13 Paslaugos ir 
taikomosios programos 
piliečiams (e. sveikata, 
e. vyriausybė, 
e. mokymasis, e. įtrauktis 
ir t. t.) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos Netaikytina 22.247.531,00  

16 Geleţinkeliai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 1.814.374,00  

16 Geleţinkeliai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 5.552.287,00  

17 Geleţinkeliai (TEN-T) 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 60.409.969,00  

17 Geleţinkeliai (TEN-T) 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 80.468.998,00  

21 Greitkeliai (TEN-T) 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 57.345.631,00  

21 Greitkeliai (TEN-T) 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 234.473.288,00  

22 Nacionaliniai keliai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 296.514.825,00  

23 Regioniniai (vietos) 
keliai 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 2.705.422,00  

23 Regioniniai (vietos) 
keliai 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 875.426,00  

23 Regioniniai (vietos) 
keliai 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 551.956,00  

25 Miesto transportas 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 6.484.101,00  

25 Miesto transportas 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 41.442.217,00  

25 Miesto transportas 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 5.811.973,00  

29 Oro uostai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 10.935.224,00  

29 Oro uostai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 26.368.403,00  

30 Uostai 
01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 2.109.720,00  

32 Vidaus vandens keliai 
(TEN-T) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 3.219.749,00  

32 Vidaus vandens keliai 
(TEN-T) 

01 Negrąţintina 
pagalba 

11 
Transportas Netaikytina 110.186,00  

33 Elektros energija 
01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 16.790.721,00  



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 

2010 M. 

 19 

vandens 
tiekimas 

33 Elektros energija 
01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 
vandens 
tiekimas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 8.536.105,00  

33 Elektros energija 
01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 
vandens 
tiekimas Netaikytina 6.231.465,00  

43 Energijos 
efektyvumas, bendra 
gamyba, energijos 
valdymas 

01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 
vandens 
tiekimas 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 324.867,00  

43 Energijos 
efektyvumas, bendra 
gamyba, energijos 
valdymas 

01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 
vandens 
tiekimas 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 27.721.303,00  

43 Energijos 
efektyvumas, bendra 
gamyba, energijos 
valdymas 

01 Negrąţintina 
pagalba 

08 Elektros, 
dujų, garo ir 
karšto 
vandens 
tiekimas Netaikytina 4.692.354,00  

68 Parama 
savarankiškam darbui ir 
verslo kūrimui 

04 Kitos finansavimo 
formos 

16 
Nekilnojamoj
o turto, 
nuomos ir 
verslo 
paslaugos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 2.479.212,00  

85 Rengimas, 
įgyvendinimas, stebėsena 
ir tikrinimas 

01 Negrąţintina 
pagalba 

17 Viešasis 
administravi
mas Netaikytina 14.802.312,00  

86 Vertinimas ir studijos; 
informacija ir 
komunikacija 

01 Negrąţintina 
pagalba 

17 Viešasis 
administravi
mas Netaikytina 319.451,00  

  

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes 

 

Atsiţvelgiant į tai, kad ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai – institucijos, 

administruojančios ES 2007–2013 m. techninę paramą, informacija apie paramą pagal 

tikslines grupes neteikiama. 

 

2.1.5. Grąţintina ar pakartotinai panaudota parama 

 

2009 m. susigrąţintų lėšų nebuvo. Iki 2010 m.  gruodţio 31 d. išimtos, susigrąţintos, 

numatomos susigrąţinti ir nesusigrąţintos sumos siekė 16 186,76 eurų. 

 

2.1.6. Kokybinė analizė (socioekonominis kontekstas) 

 

2.1.6.1. Inovacijų skatinimo politika 

Šalies konkurencingumas glaudţiai susijęs su verslo gebėjimu kurti aukštą pridėtinę 

vertę, komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus bei kurti inovatyvius produktus ir 

paslaugas.  
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Siekiant sukurti  modernią ir aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, 2010 m. vasario 17 

d. buvo patvirtinta Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija, kurios pagrindinis tikslas – 

kurti kūrybingą visuomenę bei sudaryti sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas.  

Lietuvos inovatyvumo indeksas pagal apibendrintą inovacijų indeksą (angl. European 

Innovations Scoreboard) yra pakankamai ţemas ir atsilieka nuo ES vidurkio - Europos 

Komisija atnaujino iki 2010 m. naudotą apibendrinto inovacijų indekso skaičiavimo 

metodiką, pagal kurią sudarytas Lietuvos inovatyvumo indeksas 2006-2010 m. maţėjo (2008 

m. Lietuvos SII indeksas buvo 0,29, o ES-27 valstybių vidutinis SII – 0,47). Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 2010 m. vasario 17 d. priėmė nutarimą Nr. 163, kuriuo patvirtino 

Lietuvos inovacijų strategiją 2010-2020 metams. Pagrindinis šio ilgalaikio strateginio 

planavimo tikslas – sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kurti konkurencingą, 

naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais ţmogiškaisiais ištekliais  grindţiamą ţinių 

ekonomiką. Minėti ilgalaikio planavimo tikslai yra kryptingai siekiami ir bus įgyvendinti per 

Lietuvoje kuriamus 5 integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius).   

Siekiant pasaulinius standartus atitinkančios mokslinių tyrimų kokybės ir gerų mokslo 

rezultatų Lietuvoje, pagrindinis dėmesys 2010 m. buvo skiriamas moksliniams tyrimams 

palankios institucinės aplinkos formavimui, ţmogiškųjų išteklių, materialinės ir technologinės 

infrastruktūros plėtrai ir mokslo finansavimui. 2010 m. baigta mokslo institutų tinklo 

pertvarka – 16 mokslo institutų prijungta prie universitetų, 13 mokslo institutų sujungti į 5 

mokslo centrus (mokslinių tyrimų institutai), dar 6 institutams suteiktas mokslinių tyrimų 

instituto statusas.  

Pakeista mokslo (meno) veiklos finansavimo tvarka, pagal kurią dalis valstybės 

skiriamų lėšų bus skirstoma pagal norminius etatus ir yra siejama su ilgalaikėmis 

institucinėmis programomis, kita dalis - pagal mokslo (meno) veiklos rezultatus. Nauja tvarka 

didins valstybinių mokslinių tyrimų institutų atskaitomybę, stiprins konkurenciją ir gerins 

teikiamų paslaugų kokybę, nes ilgalaikes institutų programas, kurios bus pagrindinė MTEP 

institucijų veikla, tvirtins  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 17 d. nutarimas Nr. 597 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, 

kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo― (aktuali redakcija nuo 2010 m. gruodţio 29 d. nutarimas Nr. 

1855)). Naujoji tvarka bus labiau pritaikyta prie skirtingų mokslo sričių specifikos. Valstybės 

lėšos moksliniams tyrimams bus paskirstomos pagal septynias sritis: humanitariniai (13 

proc.), socialiniai (12 proc.), fiziniai (25 proc.), biomedicinos (19 proc.), ţemės ūkio (6 proc.) 

ir technologijos mokslai (21 proc.) bei meno veikla (4 proc.). Taikomiesiems tyrimams bus 

skiriama didesnė nei iki šiol lėšų dalis.  Fizinių, biomedicinos, ţemės ūkio ir technologijų 

mokslinių tyrimų sritys tiesiogiai susijusios su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos (toliau – ŠMM) administruojamais 1 prioriteto projektais, ypač su keturiolika 

projektų, kuriančių penkis slėnius. Procentinis keturių finansavimo tvarkos sričių 

pasiskirstymas (71 proc.) rodo didelį dėmesį, kurį ŠMM skiria aukštą pridėtinę vertę ateityje 

generuosiantiems moksliniams tyrimams, koncentruodama finansus, stiprindama MTEP fizinę 

infrastruktūrą, plėtodama ţmogiškuosius išteklius, skatindama glaudesnį, produktyvesnį 

mokslo ir verslo bendradarbiavimą sėkmingai Lietuvos ūkio plėtrai uţtikrinti. Metodika, 

skirta lėšų paskirstymui sritims, nustatyta remiantis jose dirbančių mokslininkų skaičiumi ir 

mokslinių tyrimų lygiu. Įgyvendinant 2 prioriteto projektus, siekiama pagerinti taikomųjų 

MTEP materialinę bazę, kuri yra vienas iš veiksnių, skatinančių jaunus specialistus rinktis 

mokslininko profesiją, maţinti tyrėjų emigraciją. Sustiprinus ir atnaujinus MTEP bazę, bus 

galima intensyviau plėtoti taikomuosius tyrimus. Taikomiesiems tyrimams bus skiriama 

didesnė nei iki šiol lėšų dalis. 

2010 m. baigti įgyvendinti trys 2.1 prioriteto projektai, toliau įgyvendinami 28 

projektai (iš jų 14 slėnių projektų), kurie paskatins mokslo ir studijų institucijas aktyviau 

dalyvauti, įgyvendinant 2010 m. pasirašytas mokslinių tyrimų tarptautinio bendradarbiavimo 
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sutartis, didinti tarptautinį Lietuvos mokslinių tyrimų konkurencingumą (o kai kuriais atvejais 

ir Europos Sąjungos). 2010 m. buvo pasirašyta Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio 

bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų srityje (2010-2015 m.), ratifikuotas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir 

technologijų srityje (LRS 2010-04-29 įstatymas Nr. XI-793). ES finansinės paramos dėka 

stiprinama, atnaujinama ir kuriama MTEP infrastruktūra, kuri skatins Lietuvos mokslo 

bendruomenę aktyviau dalyvauti įgyvendinant 2010 m. pradėtas derinti sutartis dėl 

bendradarbiavimo MTEP srityse: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos 

Vyriausybės bendradarbiavimo sutartis mokslo ir technologijų srityje, Lietuvos  ir Slovakijos 

Vyriausybių susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje, ŠMM ir 

Ukrainos atitinkamos ministerijos sutartis dėl bendradarbiavimo MTEP srityje.  

2010 m. pradėti įgyvendinti 10 Nacionalinių kompleksinių programų projektų, skirtų 

viešajai, technologinei ir informacinei MTEP infrastruktūrai kurti ir atnaujinti mokslui 

imliuose ūkio subsektoriuose bei 12 projektų studijų programų plėtrai Nacionalinėse 

kompleksinės programose. Organizuoti informaciniai susitikimai su NKP rengėjais NKP 

veiklų įgyvendinimo klausimais. Vykdant Bendrąją nacionalinę kompleksinę programą, 

patvirtinti valstybės projektų sąrašai (ministro 2010-01-28 įsakymas Nr. V-137, 2010-03-25 

įsakymas Nr. V-418 (papildymas), 2010-06-08 įsakymas Nr. V-856). Patvirtinti projektų 

finansavimo sąlygų aprašai (ministro 2010-04-29 įsakymas Nr. V-619, 2010-05-05 įsakymas 

Nr. V-652 (keitimas), pasirašytos 8 finansavimo ir administravimo sutartys su pareiškėjais, 

organizuoti programos valdymo komiteto posėdţiai. 

2010 m. Ūkio ministerija parengė naują priemonę „Inovaciniai čekiai―, kuriai buvo 

skirta 1 mln. Lt. Inovacinių čekių vertė – 10 000 Lt ir 20 000 Lt. Priemonę administruoti 

pavesta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA). Taip pat buvo patvirtintas 

valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kurių yra apie 20, panorusių teikti paslaugas uţ 

inovacinį čekį, sąrašas. Priemone „Inovaciniai čekiai― siekiama padidinti įmonių, vykdančių 

inovacinę veiklą,  panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus, skaičių; pagreitinti ţinių tarp  

mokslo ir verslo perdavimą ir inovatyvių idėjų bei mokslinių tyrimų rezultatų 

komercializavimą; uţtikrinti verslo įmonių ir mokslo institucijų bendradarbiavimą. Iš 90 

suteiktų inovacinių čekių panaudoti buvo 86.  Iš viso pasirašytos 86 sutartys uţ 975 tūkst. Lt, 

115 tūkst. Lt įmonės finansavo savo lėšomis. 23 įmonėms buvo suteiktas 20 000 Lt vertės 

inovacinis čekis, 63 – 10 000 Lt. 4 įmonės nepasinaudojo suteikta galimybe uţ inovacinius 

čekius pirkti paslaugas ir su jomis sutartys buvo nutrauktos. 

2010 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra― 

priemonėms Ūkio ministro įsakymu 231 projektui skirta 209,6 mln. Lt ES struktūrinių fondų 

finansinė parama. Lėšų pasiskirstymas pagal priemones pateikiamas 5 paveiksle. 

 

5 paveikslas. Lėšų paskirstymas pagal 1 prioriteto priemones 2010 m. (mln. litų) 

Šaltinis: LVPA 

2010 m. ŪM įsakymu paskirstyta lėšų pagal Ekonomikos augimo 
programos I prioriteto priemones technologijų ir inovacijų plėt rai, 

mln. litų 

11,9
8,3

102,0
83,4

4,0

Idėja LT Intelektas LT Intelektas LT+ Inoklaster LT Inoklaster LT+
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Lietuva pagal intelektinės nuosavybės kūrimo rodiklius ţenkliai atsilieka nuo 

daugumos Europos Sąjungos šalių. Europos Bendrijų Statistikos Biuro duomenimis Lietuvoje 

2007 m. Europos patentų paraiškų skaičius (EPO), tenkantis 1 mln. gyventojų sudarė 2,41, kai 

ES vidurkis siekė 116,54, Latvijos – 8,4, Estijos – 17,42. Siekiant paskatinti saugoti 

intelektinės nuosavybės teises tarptautiniu mastu, fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama 

finansinė parama įsigyjant Europos patentą ir Patentą pagal Patentinės kooperacijos sutartį. 

2010 m. gruodţio 9 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-893 skirta 717 896,54 Lt parama 43 

patentavimo projektams paremti. 2009 m. buvo paremtas 41 patentavimo projektas. 

 

2.1.6.2. Mokslo, studijų ir verslo sąveikos stiprinimas  

Valstybės, mokslo ir verslo sąveikos stiprinimas ypač aktualus pastaruoju metu, 

ieškant priemonių didinti aukštos pridėtinės vertės produktų ir technologijų dalį BVP 

struktūroje ir siekiant, kad Lietuvos mokslas duotų naujų idėjų ir ţinių verslui, padėtų sukurti 

ir įsisavinti kokybiškai naujus konkurencingus pasauliniu mastu produktus ir taip padėtų 

skatinti šalies eksporto augimą. 

Ilgus metus Lietuvoje nebuvo vieningos politikos, orientuotos į efektyvų mokslo 

potencialo ir pasiekimų komercializavimą bei tinkamų sąlygų tam sudarymą. Integruoti 

mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai), kurie vienoje vietoje suvienys verslą, mokslą ir 

tyrėjus, ir yra pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2008 m. patvirtino Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) Lietuvos jūrinio 

sektoriaus plėtrai, „Nemunas―, „Santaka―, „Saulėtekis― ir „Santara― plėtros programas.  

 2010 m. ir toliau vyko integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimosi 

procesas. Siekiant skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų 

komercializavimą, paţangių technologijų diegimą, ţinioms imlių įmonių kūrimąsi Ūkio 

ministro įsakymu Slėnių plėtros programų įgyvendinimui numatyta 6 projektams skirti apie 

82 mln. Lt ES struktūrinių fondų ir valstybės biudţeto lėšų infrastruktūros, susijusios su 

mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių plėtra, kūrimui.  

Slėniuose įgyvendinami projektai kryptingai stiprins verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą, kad būtų sudarytos sąlygos sparčiam naujų tarptautiniu mastu 

konkurencingų įmonių kūrimuisi, uţtikrins inovacijų ir aukštųjų technologijų diegimą Slėnių 

proverţio kryptyse. Slėnių plėtra turėtų sudaryti realias prielaidas toliau tobulinti ir didinti 

inovacijų paramos paslaugų spektrą, kokybę ir prieinamumą, kartu uţtikrinti neekonominių 

paskatų inovacijoms versle realizavimą. 

Mokslo ir verslo sąveikoje besikuriančios įmonės „spin-off‗ai― ir „start-up‗ai― turės 

sąlygas kurti bandomuosius inovatyvių produktų pavyzdţius arba išbandyti kuriamas naujas 

technologijas, kurti ir patentuoti tyrimų rezultatus bei gaminti produktų prototipus. Dėl to 

sumaţės technologinių įmonių steigimosi kaštai, paspartės perėjimas iš modeliavimo į 

gamybos fazę. 

Siekiant kuo daugiau verslo subjektų pritraukti į kuriamus slėnius, Ūkio ministerijos 

ES struktūrinės paramos priemonėse, skirtose didinti mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje, prioritetas teikiamas įmonėms, kurios savo 

veikloje prisidės prie slėnių programų įgyvendinimo. 

 

2.1.6.3. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) išsidėstymas 

Lietuvoje ir jų proverţio kryptys 

 

Pagrindinis Ūkio ministerijos instrumentas, per kurį bus vykdoma slėnių plėtra bei 

prieţiūra, yra mokslo ir technologijų parkai. Siekdami sumaţinti verslo pradţios riziką bei 

paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, parkai lengvatinėmis sąlygomis (maţesnėmis 

nei rinkos kaina) nuomoja naujoms inovatyvioms įmonėms patalpas ir įrangą, teikia viešąsias 
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paslaugas - organizuoja viešųjų verslo informavimo, konsultavimo, mokymo ir kitų paslaugų 

teikimą, kartu su juose esančiomis įmonėmis dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose 

projektuose. Slėniuose tai pat bus kuriami technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriai, 

kurių viena iš veiklos sričių – padėti planuojančiam pradėti savo verslą, orientuotis 

šiandieninėse ir būsimose rinkose, objektyviai ir pagrįstai įvertinti savo planuojamame versle 

numatomas naudoti technologijas ir jų tobulinimo tendencijas, savo produktų ir gamybinių 

procesų inovacijas, visas galimas alternatyvas numatomam kurti ir plėtoti verslui, inicijuojant 

mokymus bei suteikiant galimybes naudotis virtualiu biuru. 

 

2.1.6.4. Pramonė 

 

Ţemiausią kritimo tašką ekonomikos nuosmukio laikotarpiu pramonės produkcija 

pasiekė 2009 m. balandţio mėn., nuo kurio jos mastas palaipsniui pradėjo didėti, o nuo 2010 

m. kovo mėn. kas mėnesį produkcijos buvo parduota daugiau negu 2009 m. atitinkamą 

mėnesį. Metinis (2010 m. gruodţio mėn., palyginti su 2009 m. gruodţio mėn.) pramonės 

produkcijos pardavimo pokytis yra 15,5 proc. Produkcijos pardavimo masto didėjimą lėmė 

kai kurių produkcijos rūšių eksporto padidėjimas, tam tikra dalimi įtakos turėjo ir ţema 

praėjusių metų palyginamoji bazė. 

Po 2009 m. buvusio 14,6 proc. pramonės produkcijos pardavimo nuosmukio,  2010 m. 

sausio–gruodţio mėn. visa parduota pramonės produkcija siekė 54,9 mlrd. Lt ir lyginant su 

2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,6 proc.  

Apie pramonės atsigavimą 2010 m. byloja ir pramonės produkcijos pagal pagrindines 

pramonės grupes pardavimo pokyčiai. 2010 m. sausio-gruodţio mėn., lyginant su 2009 m. tuo 

pačiu laikotarpiu, daugiausia didėjo tarpinio vartojimo prekių ir gamybos priemonių 

pardavimas. Pramonės produkcijos masto pokyčiams teigiamos įtakos turėjo apdirbamojoje 

gamyboje nuo 2010 m. sausio mėn. pradėję didėti uţsakymai produkcijai gaminti ir darbams 

atlikti ne Lietuvos rinkoje ir nuo 2010 m. balandţio mėn. – ir Lietuvos rinkoje. 

 

6 paveikslas. Pramonės produkcija ir jos pokyčiai mėnesiais, lyginant su praėjusių metų 

atitinkamu laikotarpiu, proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Paţymėtina, kad dėl savų apyvartinių lėšų stygiaus ir nepakankamo finansų įstaigų 

kreditavimo 2010 m. sausio-gruodţio mėn. vidaus rinkoje nebuvo didelės paklausos šalyje 
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pagamintai produkcijai, o atsigaunančios uţsienio rinkos sąlygojo šalies įmonių produkcijos ir 

paslaugų pardavimo ne Lietuvos rinkoje didėjimą. 2010 m. sausio– gruodţio mėn., palyginti 

su 2009 m. sausio–gruodţio mėn., kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios 

gamybos pardavimo ir paslaugų dalis ne Lietuvos rinkoje padidėjo 4,5 procentinio punkto ir 

siekė 66,5 procento. Lietuvoje atitinkamai jų dalis sumaţėjo 4,5 procentinio punkto ir siekė 

33,5 procento. 

 

2.1.6.5. Verslas ir verslo aplinka 

 

Nors Lietuvos ekonomikos augimas 2008 m. pradėjo lėtėti, bendri 2008 m. ir 2009 m. 

smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus ekonominiai rodikliai buvo pakankamai geri. 2010 m. 

sausio 1 d. Lietuvoje veikė 63 447 maţos ar vidutinio verslo įmonės (toliau – MVĮ), o 

tūkstančiui Lietuvos gyventojų teko 19,1 veikiančių MVĮ.  

Analizuojant įmonių skaičiaus kitimą pagal darbuotojų skaičiaus grupes, gausiausia 

įmonių grupė 2010 m. buvo labai maţos įmonės, t. y. įmonės turinčios iki 9 darbuotojų, – ji 

sudarė 78,4 % visų veikiančių įmonių. 2010 m. labai maţų įmonių dalis, palyginti su visais 

ūkio subjektais, padidėjo 4 %, o maţų įmonių sumaţėjo 2,9 %. Pagal teisines formas MVĮ 

paprastai Lietuvoje yra individualios įmonės ir uţdarosios akcinės bendrovės. Uţdarosios 

akcinės bendrovės sudarė 56 % visų veikiančių ūkio subjektų. Šalies apskrityse veikiančios 

įmonės yra pasiskirsčiusios labai netolygiai: tose apskrityse, kurių centrai yra didieji šalies 

miestai, sukoncentruota didţioji veikiančių įmonių dalis. 2011 m. sausio 1 d. 58,2 % šių 

įmonių veikė Vilniaus ir Kauno apskrityse. 

 

7 paveikslas. Verslumo lygis Lietuvoje 2004-2009 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

 

Dėl 2009 m. pasikeitusių individualių įmonių apmokestinimo sąlygų, 2010 m. tęsėsi 

individualių įmonių likvidavimo ar pertvarkymo į kitas juridinių asmenų teisines formas 

tendencija.  

 

8 paveikslas. VĮ Registrų centro duomenys apie naujai įregistruotus juridinius asmenis 

(JA) ir veikiančius JA, kuriems suteiktas statusas „likviduojamas“ ar „bankrutuojantis“ 

2009-2011 m. 
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Šaltinis: VĮ Registrų centras 

 

Ekonominė krizė turėjo įtakos nedarbo lygio padidėjimui, todėl buvo svarbu 

įgyvendinti verslo aplinkos gerinimo priemones, orientuotas į MVĮ steigimąsi ir 

konkurencingumo didinimą.  

Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 144 buvo sudaryta Verslo aplinkos 

gerinimo komisija (Saulėtekio komisija). Ši komisija sudarė aštuonias darbo grupes, kurioms 

vadovauja verslo visuomenės atstovai. Saulėtekio komisijos tikslas – darbo grupėse svarstyti 

verslo aplinkos gerinimo klausimus, esamas problemas ir teikti pasiūlymus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei, siūlyti ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms keisti jų 

valdymo srities teisės aktus, kad būtų įgyvendintos Saulėtekio komisijos rekomendacijos dėl 

verslo aplinkos gerinimo. 2009–2010 m. Vyriausybei pateikti 143 pasiūlymai dėl verslo 

aplinkos gerinimo, iš kurių 67 įgyvendinti.  

 

 2.1.6.6. Eksportas 

 

Per pirmuosius tris 2010 m. ketvirčius prekių eksportas padidėjo 28,4 proc., iš jų 

lietuviškos kilmės eksportas – 25,8 proc., o reeksportas – 34,4 proc. Praėjusiais metais 

eksporto kainos smuko 16,7 proc., palyginti su 2008 m., o per tris pirmuosius 2010 m. 

ketvirčius – padidėjo 10,9 proc. Taigi fizine apimtimi eksporto nuosmukis 2009 m. buvo 

maţesnis nei nominalia vertės išraiška, tačiau šių metų šuoliui taip pat įtakos turėjo didesnės 

kainos, ne tik aktyvesnis eksportas. 

 

9 paveikslas. Prekių eksportas ir reeksportas (mlrd. Lt, kas ketvirtį) 
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Eksportas, kurio 2/3 sudaro Lietuvoje pagaminta produkcija, nebūtų sparčiai didėjęs 

(net ir esant ţemai palyginamajai bazei), jei ne įmonių siekis išgyventi sunkmetį maţinant 

gamybos sąnaudas, investuoti į našesnes technologijas, įsitvirtinti esamose eksporto rinkose ir 

greičiau surasti naująsias. Prie to prisidėjo ir ES struktūrinė parama, „Eksportuojančioji 

Lietuva― taikomos eksporto paramos finansinės ir ne finansinės priemonės. 

 

2.1.6.7. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantijų teikimas 

 

Kredito įstaigų ir ūkio subjektų susidomėjimas INVEGOS garantijomis, kaip realia 

parama smulkiajam ir vidutiniam verslui bei realia priemone, palengvinančia ūkio subjekto 

priėjimą prie finansavimo šaltinių (t.y. prie kredito įstaigų teikiamo kreditavimo), išliko ir 

2010-aisiais metais. 

Per 2010 metus kredito įstaigoms suteikta 530 INVEGOS garantijos, iš jų: 

1.  449 garantijos, teikiamos pagal LR ūkio ministro patvirtintus Smulkiojo ir 

vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus; 

2.  75 garantijos teikiamos pagal LR Vyriausybės 2009-09-09 nutarimu Nr. 1074 

patvirtintas Paskolų garantijų kredito įstaigoms uţ daugiabučiams namams modernizuoti 

teikiamas paskolas teikimo taisykles; 

3.  3 garantijos, teikiamos pagal LR Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 569 

patvirtintus Paskolų garantijų kredito įstaigoms uţ labai maţų, maţų, vidutinių ir didelių 

įmonių imamas paskolas teikimo nuostatus; 

4.  3 garantijos, teikiamos pagal LR Vyriausybės 2009-09-30 nutarimu Nr. 1264 

patvirtintas Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo teikimo taisykles. 

2010 metais iš kredito įstaigų gauti 677 SVV subjektų projektai, kurių finansavimui 

uţtikrinti buvo prašoma suteikti INVEGOS garantiją. Atlikus pateiktos medţiagos įvertinimą, 

111-kai jų buvo nuspręsta garantijos nesuteikti.  

Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2009 metais, suteikta 70 garantijų maţiau, tačiau 

suteiktų garantijų suma yra 26,6 proc. arba 28,1 mln. Lt didesnė. 

 

10 paveikslas. Suteiktų garantijų dinamika 2002 – 2010 m. 

Suteiktų garantijų, suteiktų už SVV išduotas paskolas, dinamika nuo INVEGOS veiklos 

pradžios
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Garantijų skaičius, vnt. Garantijų suma, mln. litų

 
 

Per 2010 metus suteiktų garantijų portfelyje iki beveik 21 proc. išaugo garantijų, 

uţtikrinančių didesnių nei 500 tūkst. Lt dydţio paskolų reikalaujančių projektų įgyvendinimą. 

Iš jų daugiau kaip 7 proc. sudarė garantijos uţ paskolas, viršijančias 1 mln. Lt.  
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Tokia suteiktų garantijų struktūra įtakojo paskolų ir garantijų vidutinių sumų 

padidėjimą, lyginant su ankstesniais ataskaitiniais metais. Maţiausia ataskaitiniu laikotarpiu 

garantuota paskola – 10,0 tūkst. Lt, garantijos suma – 7,2 tūkst. Lt. Didţiausia garantuota 

paskola – 5,0 mln. Lt, garantijos suma – 4,0 mln. Lt. 

Garantijų portfelio struktūra pagal dirbančiųjų įmonėse skaičių ataskaitiniais metais, 

lyginant su 2009 metais, liko beveik nepakitusi. Kaip ir ankstesniais metais, didţiausią dalį 

(82 proc.) sudaro garantijos, suteiktos mikroįmonėms ir maţoms įmonėms. Didesnė dalis 

(65,6 proc.) minėtų garantijų per 2010 metus buvo suteikta uţ įmonių paimtas paskolas 

apyvartinėms lėšoms papildyti. 

 

11 paveikslas. Vidutinių sumų garantijų ir paskolų dinamika 2002-2010 m. 

Garantijų ir paskolų vidutinių sumų dinamika dinamika nuo INVEGOS veiklos pradžios
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12 paveikslas. Garantijų portfelio struktūra 2010 m. 

2010 m. suteiktų garantijų portfelio struktūra pagal dirbančiųjų įmonėse skaičių, proc.

39%
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Iki 10 darbuotojų
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Nuo 100 iki 250 darbuotojų

 
Ataskaitiniu laikotarpiu gana ţenkliai pasikeitė garantijų, suteiktų uţ naujų įmonių 

(įmonių, kurios veikia iki 3 metų) paskolas, struktūra. Šiame segmente 2010 metais SVV 

garantijos, kurios buvo suteiktos uţ įmonių, veikiančių iki 1 metų, paskolas, sudarė 50 proc., 

kita dalis - garantijos, kurios buvo suteiktos uţ įmonių, veikiančių nuo 1 iki 3 metų, paskolas. 

Palyginimui 2009 metais, SVV garantijos, kurios buvo suteiktos uţ įmonių, veikiančių iki 1 

metų, paskolas, sudarė beveik 30 proc., o garantijos, kurios buvo suteiktos uţ įmonių, 

veikiančių nuo 1 iki 3 metų, paskolas - daugiau nei 70 proc. Tai rodo, kad ir ekonominio 
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sunkmečio metais INVEGA išliko patikimu garantu, sudarančiu galimybę naujai įsteigtoms 

bei jau veikiančioms, tačiau neturinčioms ilgametės kreditavimo istorijos, įmonėms gauti 

paskolą kredito įstaigose įmonių projektams finansuoti. 

 

2.1.6.8. Tiesioginės uţsienio investicijos 
 

2010 m. trečiąjį ketvirtį tiesioginių uţsienio investicijų (toliau – TUI) srautas 

Lietuvoje sudarė 1,5 mlrd. litų. Palyginti su 2010 m. antruoju ketvirčiu, TUI srautas Lietuvoje 

padidėjo 1,9 mlrd. litų. 2010 m. trečiojo ketvirčio TUI įplaukas Lietuvoje lėmė investicijų į 

akcinį kapitalą ir reinvesticijų padidėjimas. Antrąjį 2010 m. ketvirtį ir 2009 m. trečiąjį ketvirtį, 

TUI srautai Lietuvoje sudarė atitinkamai 365,5 mln. litų ir 352,8 mln. litų ir tai reiškė, kad 

TUI iš Lietuvos nutekėjo. 2010 m. trijų ketvirčių TUI srautas Lietuvoje, kaip ir 2009 m. 

atitinkamu laikotarpiu, sudarė apie 1 mlrd. litų.  

2010 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvoje daugiausia investavo Lenkijos (422,5 mln. Lt), 

Estijos (259,1 mln. Lt), Vokietijos (199,8 mln. Lt), Rusijos (166,9 mln. Lt) ir Nyderlandų 

(159 mln. Lt) investuotojai, o daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų bei chemikalų 

ir chemijos produktų (468,4 mln. Lt) gamybas, nekilnojamojo turto operacijas (286,5 mln. 

Lt), statybos (232,8 mln. Lt) ir finansines bei draudimo (186,9 mln. Lt) veiklas. 

 

13 paveikslas. Tiesioginės uţsienio investicijos Lietuvoje 

 
2010 m. rugsėjo 30 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 34 190,2 mln. litų (9 902,2 

mln. EUR). Nuo metų pradţios jų suma Lietuvoje padidėjo 494,4 mln. litų (1,5 proc.). 

Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 10 484 litai (3 036 EUR) TUI (2009 m. gruodţio 

31 d. – 10 122 Lt TUI). Sukauptųjų TUI sumos padidėjimą lėmė kito TUI kapitalo įplaukos, t. 

y. iš tiesioginių uţsienio investuotojų gautos paskolos. Daugiausia yra investavę Lenkijos 

investuotojai – 4 044,2 mln. litų (11,8 proc. visų TUI), Švedijos – 3 779,7 mln. litų (11,1 

proc.), Danijos – 3 564,7 mln. litų (10,4 proc.), Vokietijos –3 477,3 mln. litų (10,2 proc.). 

Tiesioginės investicijos iš 27 ES valstybių narių sudarė 26 722,8 mln. litų (78,2 proc. visų 

TUI), iš NVS šalių – 2 609,5 mln. litų (7,6 proc.). 

2010 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 

28,3 procento, didmeninę ir maţmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontą – 13,3, informacijos ir ryšių įmones – 13,0, finansines ir draudimo įmones – 12,2, 

nekilnojamojo turto operacijų įmones – 10,8 procento visų TUI. 

Lietuvos tiesioginių investicijų srautas uţsienyje 2010 m. trečiąjį ketvirtį buvo – 60,8 

mln. litų, t. y. Lietuvos investicijos uţsienyje maţėjo. Per tris 2010 m. ketvirčius TUI 

uţsienyje taip pat maţėjo ir jų srautas sudarė 67,3 mln. litų. Prieš metus, per tris 2009 m. 

ketvirčius, TUI srautas uţsienyje buvo teigiamas (699 mln. Lt) ir tai reiškė, kad investicijų 

uţsienyje padaugėjo. 
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2.1.6.9. Energetikos sektorius 

 

2.1.6.9.1. Elektros energetikos sektorius 

 

2009 m. gruodţio 31 d. uţdarius Ignalinos atominę elektrinę (toliau - IAE), Lietuvos 

elektros generavimo struktūra pasikeitė iš esmės - šalis iš svarbiausios elektros energijos 

eksportuotojos regione tapo elektros importuotoja. Bendroji įrengta elektros energijos 

generavimo galia 2010 m. pabaigoje siekė 3811 MW lyginant su 5000 MW prieš uţdarant 

IAE. 2010 m. Lietuva importavo daugiau nei 62 proc. suvartojamos elektros energijos. Tai 

didţiausias elektros importo rodiklis tarp ES valstybių narių. Reguliuojamos elektros 

energijos kainos buvo taikomos 65 proc. rinkos dalyvių. Ši dalis palaipsniui maţės, kol 2015 

m. reguliuojamos kainos bus visiškai panaikintos.  

2010 m. Lietuvoje pirmojoje iš Baltijos šalių pradėjo veikti elektros birţa. Tais metais 

apie 70 proc. suvartojamos elektros buvo nupirkta elektros rinkoje.  

Remiantis ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimais, Lietuvoje 2010 m. toliau 

vyko elektros sektoriaus reforma. 2010 m. sukurti keturi įmonių blokai – perdavimo 

(perdavimo veikla atskirta nuo „Lietuvos energijos― koncentruojant ją bendrovėje „LITGRID 

AB―), skirstymo (skirstomųjų tinklų bendrovės sujungtos į „AB LESTO―), gamybos 

(pajėgumai sukoncentruoti AB „Lietuvos energija―, valdymas perkeltas į gamybos vietą) ir 

aptarnavimo (atskirtos ne pagrindinės veiklos). Ši pertvarka vartotojams ir verslo atstovams 

uţtikrins aukštesnės kokybės paslaugas, geriausias kainas rinkoje ir skaidrumą. 

Vienas iš strateginių Lietuvos tikslų elektros sektoriuje – integracija į Europos elektros 

energetikos sistemas, siekiant darbo sinchroniniu reţimu su kontinentinės Europos tinklu 

(toliau - KET). 2010 m. gauta 0,95 mln. eurų parama pagal Transeuropinių tinklų programą 

(TEN-E) galimybių studijai dėl Baltijos šalių integracijos su ENTSO-E kontinentiniais 

tinklais. Studija turėtų būti atlikta iki 2012 m. pabaigos.  

2010-ieji buvo lūţio metai vystant vieną svarbiausių strateginių projektų elektros 

srityje – Lietuvos – Švedijos jungtį „Nord Balt―. Gauta 175 mln. EUR (apie 24 proc. projekto 

vertės) parama pagal Europos ekonomikos gaivinimo planą labai paspartino projekto eigą – 

2010 m. gruodţio mėn. „Litgrid AB― ir „Affärsverket Svenska Kraftnät― pasirašė sutartis su 

Švedijos energetikos ir automatikos technologijų bendrove ABB, laimėjusia tarptautinį 

viešųjų pirkimų konkursą kabelio ir srovės keitiklių stočių gamybai ir jų sumontavimui. 

Ţenkliai pasistūmėjo paruošiamieji darbai ir kito itin Lietuvai svarbaus projekto – Lietuvos – 

Lenkijos elektros jungties („LitPol Link―) – įgyvendinimui. 2010 m. atliktas „LitPol Link― 

poveikio aplinkai vertinimas; vyko konsultacijos su Lenkija dėl poveikio aplinkai vertinimo 

tarpvalstybiniame kontekste; atliktas 400 kV elektros perdavimo oro linijos „Alytaus 

transformatorių pastotė – Lenkijos Respublikos siena― specialusis planas. „LitPol Link― yra 

svarbus Lietuvai siekiant integruotis į Europos energetinę sistemą ir prisijungti prie ENTSO-E 

kontinentinės Europos tinklo. 

2010 m. į Lietuvos elektros perdavimo sistemą įjungta 330 kV elektros skirstykla 

Bitėnuose, kuri leidţia perduoti elektros energiją Klaipėdos kraštui nesinaudojant Rusijos 

Karaliaučiaus srities teritorijoje esančia infrastruktūra. Tai svarbus ţingsnis siekiant sujungti į 

ţiedą Baltijos jūros regiono valstybių elektros tinklus.  

 

2.1.6.9.2. Gamtinių dujų sektorius 

 

Uţdarius IAE, šalies priklausomybė nuo importuojamų dujų iš vienintelio šaltinio – 

Rusijos dujų bendrovių – ţenkliai išaugo. 2010 m. Lietuvos dujų įmonės iš Rusijos nupirko 

13,5 proc. daugiau gamtinių dujų nei 2009 m. Buitiniai vartotojai 2010 m. suvartojo 198 mln. 

m
3
, nebuitiniai – 2887,4 mln. m

3
.  
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Šiuo metu dujų sektorius susiduria su didele priklausomybės problema, nes dujų 

tiekimas nėra diversifikuotas, nėra uţtikrintos dujų tiekimo alternatyvos pirmo būtinumo dujų 

paklausai patenkinti, Lietuva negali dalyvauti tarptautinėse dujų rinkose. Siekiant sumaţinti 

priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo ir uţtikrinti diversifikuotą dujų importą, Lietuva, 

skirtingai nuo kaimyninių valstybių, pasirinko įgyvendinti Trečio energetikos paketo 

nuosavybės atskyrimo modelį – Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Lietuvos 

dujos― turi tapti nepriklausomas nuo dujų tiekėjo „Gazprom―. III ES energetikos paketo 

nuostatas dujų srityje perkeliantys įstatymų projektai, 2010 m. pateikti svarstymui 

Vyriausybėje.  

Alternatyviam dujų tiekimui uţtikrinti Energetinės nepriklausomybės strategijoje 

prioritetiniais projektais dujų sektoriuje yra įvardinami suskystintų gamtinių dujų terminalo 

statybos iki 2014 m., dujotiekis į Lenkiją ir gamtinių dujų saugykla. Pastarojo įgyvendinimui 

2010 m. kovo pab. pakartotinai buvo paskelbtas tarptautinis atviras viešojo pirkimo konkursas 

Syderių struktūros tinkamumo poţeminei gamtinių dujų saugyklai įvertinimui, kurį laimėjo 

konsorciumas, sudarytas iš Lietuvos ir Danijos įmonių. 2010 m. svarbus proverţis įvyko ir 

įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą – atliktos EXMAR ir SAIC 

galimybių studijos, parengtas projekto vykdymo planas ir ataskaita dėl terminalo Lietuvoje 

statybos vietos ir technologijos. 2010 metais parengtas ir patvirtintas magistralinio dujotiekio 

Tauragė – Klaipėda specialusis planas. Šio projekto įgyvendinimas būtinas sklandţiam 

numatomo SGD terminalo Klaipėdoje darbui uţtikrinti.  

2010 m. taip pat gautas 425 tūkst. EUR finansavimas pagal TEN-E programą 

galimybių studijai „Verslo aplinkos analizė ir galimybių studija dėl Lietuvos – Lenkijos dujų 

jungties―. Pirma galimybių studijos dalis (verslo aplinkos analizė) bus atlikta 2011 m. 

Lenkijos–Lietuvos dujotiekis ateityje gali tapti svarbia jungtimi, integruojančia gamtinių dujų 

perdavimo sistemas šiame Europos regione. Projektas atitinka Europos Sąjungos strategiją dėl 

tarpvalstybinių jungčių sukūrimo, tokiu būdu didinant Baltijos šalių energetinį saugumą. 

Vienas iš svarbiausių investicinių projektų 2010 m. – Jauniūnų dujų kompresorių 

stoties statyba Širvintų rajone. Stoties paskirtis – uţtikrinti stabilų reikiamo gamtinių dujų 

kiekio tiekimą Lietuvos vartotojams uţdarius IAE, įvertinant numatomus infrastruktūrinius 

projektus ir jungtis, bei uţtikrinti reikalingus pajėgumus didėjančiam dujų tranzitui. 

Strateginiams projektams dujų srityje (tokiems kaip dujotiekiui tarp Lietuvos ir Lenkijos, 

LNG terminalui) būtina pakankamo galingumo dujų kompresorių stotis. 

 

2.1.6.9.3. Šilumos sektorius 

 

Kasmet didėja atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumos gamyboje panaudojimas: 

2009 m. kuro balanse jie sudarė apie 19 proc., o 2010 m. apie 20 proc. Įrengti kogeneraciniai 

įrenginiai šilumos gamybos šaltiniuose ir elektros energijos gamybai, tuo tarpu esamų katilų 

degikliai buvo keičiami naujais tam, kad būtų sumaţinta tarša ir padidintas ekonomiškumas.  

2010 m. bendros Lietuvos šilumininkų investicijos į šilumos ūkį sudarė apie 80 mln. 

litų. Buvo likviduojamos grupinės šilumokaitinės (2010 m. panaikinta 14), katilinės 

pritaikomos deginti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. 2010 metais buvo tęsiamas trasų 

keitimas ir tinklų optimizavimas, atjungiant neekonomiškus vartotojus ir įrengiant jiems 

vietines katilines, taip pat statomos naujos trasos bei prijungiami nauji vartotojai - 

daugiabučiai gyvenamieji namai, administraciniai ir verslo pastatai, parduotuvės.  

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos Lietuvoje yra gerai išvystytos – miestų 

teritorijose iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų šildoma apie 63 proc. gyvenamųjų namų 

ploto. 2010 m. visos įmonės pagamino ir patiekė į tinklą apie 9 TWh ir pardavė vartotojams 

apie 8 TWh šilumos. Didţiausią centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų dalį sudarė namų 

ūkiai.  
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2.1.6.10. Transportas 

 

2010 m. pradţioje pradėję sparčiai augti transporto veiklos rodikliai lėmė, kad 

transporto sektorius po metų pertraukos vėl gali dţiaugtis bendrosios pridėtinės vertės 

didėjimu. Preliminariais duomenimis, 2010 m. transportas, sandėliavimas ir ryšiai sukūrė 13 

mlrd. Lt bendrosios pridėtinės vertės (BPV) ir, lyginant su 2009 m., ši suma išaugo beveik 15 

proc. (2009 m. ji siekė 11,3 mlrd. Lt). Visose transporto srityse 2010 m. pasiekta itin gerų 

rezultatų.  

  

2.1.6.10.1. Eismo sauga 

 

 Toliau gerėjo situacija eismo saugos srityje. 2010 m. Lietuvoje uţregistruoti 3 625 

eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo ţmonės. Ţuvo 300 ţmonių (maţiausias ţuvusių ţmonių 

skaičius Lietuvoje nuo 1961 m.), 4328 suţeisti. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 243 

eismo įvykiai.  

 

4 lentelė. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų juose skaičius 2006-2010 m. 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Uţregistruota eismo įvykių 

(vnt.) 
6 658 6 448 4 795 3 827 3 625 

Ţuvusiųjų eismo įvykiuose 

skaičius, (ţm.) 
760 740 499 370 300 

Suţeistųjų eismo 

įvykiuose skaičius, (ţm.) 
8 334 8 042 5818 4  484 4 328 

Šaltinis – Statistikos departamento duomenys 

 

Eismo įvykiuose ţuvo 106 pėstieji (12,4 proc., arba 15 ţmonių maţiau nei 2009 m.) 

visų eismo įvykiuose ţuvusių ţmonių. Būtina paţymėti, kad ţenkliai sumaţėjo eismo 

įvykiuose ţuvusių vaikų ir nepilnamečių skaičius. 2010 m. ţuvo 17 nepilnamečių ir 4 vaikai 

(t. y. 52,8 proc. ir 43 proc. maţiau lyginant su 2009 m.). 

 Tokiems rezultatams įtakos turėjo tęsiama aktyvi šviečiamoji veikla, pavojingų kelių ir 

eismo ruoţų rekonstrukcija. Pagal ţuvusiųjų keliuose skaičių prieš keletą metų Europoje 

uţėmusi paskutinę vietą, dabar Lietuva pagal ţuvusiųjų keliuose skaičių siekia Europos 

vidurkį. Lietuva įvykdė Europos Sąjungos šalių priimtoje Veronos deklaracijoje numatytą 

tikslą (2001–2010 m. bent 50 proc. sumaţinti eismo įvykiuose ţuvusiųjų skaičių). Per 

dešimtmetį Lietuvos keliuose ţuvusių ţmonių sumaţėjo 57,5 procento.  

 

2.1.6.10.2. Geleţinkeliai 

 

2010 m. AB „Lietuvos geleţinkeliai― veţė 48,1 mln. tonų krovinių. Atsigaunant 

ekonomikai, krovinių veţimai, lyginant su 2009 m., išaugo 12,6 proc. arba 5,4 mln. tonų. 

Krovinių apyvarta augo 13 proc. ir sudarė 13,4 mlrd. tarifinių tonų kilometrų.  

Vietiniais maršrutais bendrovė veţė 14,1 mln. tonų krovinių, t.y. 1,1 mln. tonų arba 

9,2 proc. daugiau nei 2009 m. Tam didţiausią įtaką turėjo didţiausių klientų uţsakymai: AB 

„Orlen Lietuva―, AB „Lifosa―, AB „Achema―, AB „Dolomitas― ir AB „Akmenės cementas―. 

Jų kroviniai sudarė 30,1% visų krovinių kiekio. 

Tarptautiniais maršrutais geleţinkeliu veţtų krovinių kiekis 2010 m. padidėjo 14,1 

proc. (iki 33.9 mln. t). Kaliningrado tranzito mastai analizuojamu laikotarpiu padidėjo 26,6 

proc. (iki 13,7 mln. t) (ypatingai padidėjo perveţamų naftos produktų, kietojo mineralinio 

kuro (akmens anglies) ir juodųjų metalų kiekis), per Klaipėdą – 18,3 proc. (iki 12,2 mln. t) dėl 

išaugusio cheminių ir mineralinių trąšų srauto iš Baltarusijos, kuris sudarė 5,2 mln. tonų. 
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Geleţinkelių transportu 2010 m. buvo veţta 4,4 mln. keleivių (tiek, kiek buvo veţta 

2009 m.). Esminių pokyčių keleivių veţimo rinkoje 2010 m. neįvyko, keleivių veţimo 

maţėjimo tendencija stabilizavosi. Maršrute Vilnius–Kaunas pradėjus eksploatuoti naujus 

elektrinius traukinius buvo susigrąţinti Kauno geleţinkelio tunelio rekonstrukcijos metu 

prarasti keleivių srautai – keleivių skaičius šiame maršrute, lyginant su 2009 m., padidėjo 16 

proc.  

2010 m. AB „Lietuvos geleţinkeliai― investicijoms panaudota 638,7 mln. Lt. (2009 m. 

– 475,5 mln. Lt). AB „Lietuvos geleţinkeliai― 2010 m. uţdirbo 1,4 mlrd. Lt pajamų, t. y. 13,1 

proc. daugiau nei 2009 m. 

 

2.1.6.10.3. Jūrų transportas 

 

2010 metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste krauta 31,3 mln. t krovinių, t. y., 12,2 

proc. daugiau negu 2009 m. Pagal krovinių apyvartą Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 

Klaipėdos uostas ir toliau lenkia kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus, o nusileidţia tik 

jungtiniam Talino uostui. Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2010 m. sudarė 

40,3 mln. t ir viršijo net jungtinio Talino uosto bendrą krovos rezultatą. 

Pagrindinė išaugusios krovos 2010 m. prieţastis buvo tranzitinių krovinių apyvartos 

augimas. Tranzito dalis sudarė 40 proc. (12,52 mln. t) ir lyginant su 2009 m. padidėjo 17,6 

proc. Didţiausią tranzitinių krovinių dalį sudaro Baltarusijos ir Rusijos kroviniai, atitinkamai 

8,1 mln. t (26 proc.) ir 3,6 mln. t (11,6 proc.). 2010 m. Klaipėdos uoste Lietuvos kroviniai 

sudarė 60  visų krovinių. Lietuvos krovinių perkrauta 18,8 mln. t, t. y. 9  daugiau negu 

2009 m. 

Į Klaipėdos uostą 2010 m. atplaukė 6948 laivai (7,7 proc. maţiau nei 2009 m.). 

Aptarnauta 250,6 tūkst. keleivių (22,2 proc. daugiau nei pernai). 2010 m. Klaipėdos uostą 

aplankė 35,2 tūkst. kruizinių keleivių, t. y. 5 proc. daugiau negu 2009 m. 

Modernizuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

uosto įplaukai rekonstruoti ir šiaurinės bei centrinės uosto dalies plėtrai. Uosto išorinio 

įplaukimo kanalas pagilintas iki 15 metrų, o akvatorija šiaurinėje uosto dalyje – iki 14,5 

metrų, dalis krantinių šiaurinėje uosto dalyje rekonstruota ir pagilinta iki analogiško gylio. 

Didinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, 2010 m. uoste pastatyta 

498 m ir suremontuota 680 m krantinių, pastatyta 1480 m ir suremontuota 812 m geleţinkelio 

kelių, rekonstruota 1654 m gatvių, vykdant uosto akvatorijos gilinimo ir valymo darbus 

iškasta 0,69 mln. m
3
 grunto. Iš viso į uosto infrastruktūrą 2010 m. investuota apie 74 mln. litų.  

 

2.1.6.10.4. Vidaus vandenų transportas 

 

Lietuvoje yra 902,3 km vidaus vandenų kelių, iš kurių 2010 m. eksploatuota 392,5 km. 

Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, garantiniai matmenys buvo palaikomi 290,0 

km vidaus vandenų kelių. 2010 m. pradėtas eksploatuoti 8,5 km ilgio vandens kelias Neries 

upėje Vilniaus miesto ribose. 2010 m. vidaus vandenų transportu veţta 996,3 tūkst. t krovinių 

(9,7 proc. daugiau), keleivių veţta 1,87 mln., 7,2 proc. maţiau nei 2009 m. Didţiausią dalį 

krovinių ir keleivių veţimo vidaus vandenų transportu sudaro keltais į Neringą keliami 

kroviniai ir keleiviai.  

 

2.1.6.10.5. Automobilių keliai 

 

2010 m. kelių transporto paslaugų rinka pastebimai atsigavo. Kelionės leidimų 

panaudojimas 2010 m., lyginant su 2009 m., padidėjo 22 proc. Daugiausia kelionės leidimų 

panaudota krovinių veţimui į Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą ir Kazachstaną. 2010 m. kelių 

transportu veţta 44,9 mln. t krovinių, tai 0,4 proc. daugiau negu 2009 m. 
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2010 m. keleivių veţimo mastai sumaţėjo 3,1 proc., iš jų: miesto elektriniu transportu, 

lyginant su 2009 m., sumaţėjo 11,6 proc., o autobusais (įskaitant maršrutinius taksi) padidėjo 

0,9 proc.  

2010 m. kelių transporto infrastruktūros sektoriuje buvo tęsiami Lietuvą kertančių 

tarptautinių magistralių (E kategorijos kelių) ir jų statinių rekonstravimo ir modernizavimo 

darbai. 2010 m. buvo vykdomi šie didesnės apimties ir vertės transeuropinių tinklų 

modernizavimo projektai: „Kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas – dangos 

rekonstravimas ir estakados Kaunas–Klaipėda, Klaipėda–Kaunas kryptimi statyba Jakų 

sankryţoje―, „Kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir E272 (Vilnius–Panevėţys–Šiauliai–Palanga) 

plėtra―, „Kelio Panevėţys–Šiauliai ruoţo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (I etapas)―, „IA 

transporto koridoriaus plėtra―. 2010 m. išasfaltuota 166 km ţvyrkelių. Rekonstruota ir 

kapitališkai suremontuota 115 km automobilių kelių asfaltbetonio dangos. Pradėtas 

įgyvendinti projektas „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. 

Dangos rekonstravimas―. 2010 m. tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, 

rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) skirta 30 mln. Lt, tiek pat numatyta skirti ir 2011 m.  

 

2.1.6.10.6. Oro transportas 

 

Po 2009 m. patirto nuosmukio 2010 m. vėl augo keleivių, aptarnautų tarptautiniuose 

oro uostuose, skaičius. Bendrai visuose šalies oro uostuose buvo aptarnauta 2,3 mln. keleivių 

arba 16,9 proc. daugiau nei 2009 metais. Keleivių srautai labiausiai augo Kauno oro uoste 

(1,8 karto). Tarptautinis Vilniaus oro uostas aptarnavo 5 proc. daugiau keleivių nei 2009 m., o 

Palangos oro uoste aptarnauta 2 proc. maţiau keleivių nei 2009 m. 

Tarptautiniai oro uostai pritaikė lanksčią kainodaros politiką tam, kad Lietuvos oro 

uostai galėtų konkuruoti su kitais Baltijos šalių oro uostais. Tai padėjo pritraukti naujų 

aviakompanijų – „Ryanair― Kaune įkūrė pirmąją savo bazę Rytų Europoje. Skrydţių skaičius 

čia gerokai (45,2 proc.) išaugo. Šiuo metu iš/į Kauno oro uostą galima skristi 18 krypčių bei 

pasiekti 10 Europos šalių, tarp kurių 8 Šengeno šalys. 

Padaugėjus skrydţių atsigavo ir Vilniaus oro uostas. Skrydţių skaičius čia gana 

sparčiai (16,4 proc,) augo. Iš Vilniaus oro bendrovės keleivius skraidins 8 kryptimis: Korkas, 

Londonas, Donkasteris, Eindhovenas, Barselona, Stokholmas, Roma, Milanas. Artimiausiu 

metu veiklą turėtų pradėti nauja aviakompanija BAS, vyksta derybos ir su kitomis 

bendrovėmis. Iš viso iš/į Vilniaus oro uostą šiuo metu skraidoma 19 krypčių. Skrydţių plėtrą 

Vilniaus oro uoste 2010 m. pristabdė Islandijos ugnikalnio išmesti vulkaniniai teršalai, dėl 

kurių oro eismas balandţio mėnesį buvo paralyţuotas. 

Siekiant įgyvendinti priemones, uţtikrinančias naujų tiesioginių skrydţių į Lietuvos 

tarptautinius oro uostus pritraukimą, 2010 m. buvo patvirtinta Lietuvos pasiekiamumo oro 

transportu gerinimo 2010–2012 metų programa. 

 

2.1.6.11. Informacinė visuomenė 

 

Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai, kuri turi tiesioginę įtaką šalies 

konkurencingumui ir gyventojų gyvenimo kokybei, būtina tiek gerai išvystyta informacinių ir 

elektroninių ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūra, tiek kokybiškas, naudingas ir 

aktualus elektroninis turinys ir elektroninės paslaugos. 

IRT infrastruktūra ir jos naudojimas. Gerai išplėtota IRT infrastruktūra būtina, kad 

gyventojai galėtų naudotis informacinės visuomenės privalumais. Didţiuosiuose Lietuvos 

miestuose IRT infrastruktūra išplėtota gerai, tačiau kaimo vietovėse ji nepakankama, todėl, 

siekiant maţinti skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės plėtros procesus, 

Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra‖, skirtas uţtikrinti geografiškai tolygią plačiajuosčių 

elektroninių ryšių tinklų plėtrą visoje šalies teritorijoje ir suteikti galimybę gyventojams iš ne 
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maţiau kaip 98 proc. kaimiškųjų šalies vietovių naudotis plačiajuosčio interneto paslaugomis. 

2010 m. galimybę naudotis plačiajuosčio interneto paslaugomis kaimiškosiose vietovėse 

turėjo 86 proc. gyventojų, 2008 m. šis rodiklis siekė 80 proc. Didinant Lietuvos gyventojų 

pasitikėjimą elektronine erdve, IVPK 2010 m. pradėjo finansuoti projektus, kurių tikslas 

uţtikrinti efektyvesnę valstybės institucijų, valdančių svarbiausias valstybės informacines 

sistemas, IRT saugą, informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo.  

Paţymėtina, kad kiekvienais metais vis daugiau namų ūkių turi kompiuterį ir prieigą 

prie interneto, t. y. toliau auga interneto ir kompiuterių naudotojų skaičius Lietuvoje. 

Statistikos departamento duomenimis, kompiuteriais 2010 m. naudojosi 62,1 proc., internetu 

– 60,5 proc. asmenų, patenkančių į 16-74 metų amţiaus grupę. 95 proc. Lietuvos gyventojų, 

kurie naudojasi internetu, tai daro nuolat.  

 

14 paveikslas. Internetą ir kompiuterį naudojančių Lietuvos gyventojų dinamika 2004-
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Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Nepaisant augančio gyventojų skaičiaus, kurie naudojasi IRT, išlieka tam tikrų socio-

ekonominių poţymių sąlygotos gyventojų skaitmeninės atskirties tendencijos: 

 gyventojų amţius: Statistikos departamento 2010 m. duomenimis, 16-24 metų 

amţiaus grupėje internetą naudojo 94,2 proc., 25-34 m. amţiaus grupėje – 83,4 proc. Lietuvos 

gyventojų; o vyresnio amţiaus Lietuvos gyventojų IRT naudojimas nors ir auga, tačiau vis dar 

išlieka nedidelis: tik 9,6 proc. 65-74 m. amţiaus Lietuvos gyventojų 2010 m. naudojosi 

internetu (2009 m. - 7,6 proc.). 

 gyvenamoji vieta: 2010 m. mieste internetą turėjo 62,2 proc. (2009 m. – 61,5 

proc.), kaime – 40,7 proc. (2009 m. – 40,8 proc.) namų ūkių. Vos pastebimas namų ūkių, 

turinčių internetą, skaičiaus sumaţėjimas kaime galėtų būti paaiškinamas sumaţėjusiomis 

gyventojų pajamomis. 
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15 paveikslas. Namų ūkių aprūpinimas 

kompiuteriais pagal gyvenamąją vietovę (proc.) 
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16 paveikslas. Interneto prieigą 

turintys namų ūkiai pagal gyvenamąją vietovę 

(proc.) 
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Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas 

 

 gyventojų pajamos: 2010 m. asmeninį kompiuterį turėjo 96,4 proc. namų ūkių, 

kurių mėnesinės pajamos viršijo 3000 Lt, o internetą – 95,6 proc. Asmeninį kompiuterį ir 

interneto prieigą turėjo tik nedidelė dalis namų ūkių, kurių pajamos buvo iki 1000 Lt, dalis 

(atitinkamai 20,6 ir 23,3 proc.). 

Elektroninis turinys ir jo naudojimas. Siekiant skatinti Lietuvos gyventojus 

naudotis IRT, į elektroninę terpę perkeliamos viešosios ir administracinės paslaugos. 

Komiteto uţsakyto tyrimo duomenimis, 2010 m. 78,1 proc. pagrindinių viešųjų ar 

administracinių paslaugų buvo perkelta į elektroninę erdvę (2009 m. – 75 proc.). Šiomis 

paslaugomis 2010 m. naudojosi 35 proc. Lietuvos interneto vartotojų (2009 m. – 22,9 proc.), 

kas sudarė 24 proc. visų 16-74 metų amţiaus gyventojų. 

2010 m. 69,4 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigų) 

teikė pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t.y. internete buvo teikiama informacija 

apie vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas (2008 m. – 61 proc.), 54 proc. įstaigų teikė 

antrojo lygio elektronines paslaugas, įgalinančias parsisiųsti įvairias formas (2008 m. – 41,8 

proc.), 11,6 proc. įstaigų teikė trečiojo lygio elektronines paslaugas, apimančias galimybę 

grąţinti uţpildytas elektronines formas įstaigai (2008 m. – 14,7 proc.), 8,1 proc. įstaigų teikė 

paţangiausias ketvirto lygio elektronines paslaugas, kurių atveju yra sudarytos galimybės 

interaktyviam bendravimui (2008 m. – 7,4 proc.).  
 

17 paveikslas. Internetu pasiekiamų 

viešųjų elektroninių paslaugų dalis (proc.) 
18 paveikslas. Elektroninės prekybos naudojimas 

įmonėse (proc.) 
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Gyventojai internetu daţniausiai naudojasi norėdami skaityti laikraščius ir ţurnalus 

(87 proc. interneto vartotojų), naudotis elektroniniu paštu (82 proc. interneto vartotojų) ir 

ieškoti informacijos (informacijos apie prekes arba paslaugas ieškojo 80 proc. interneto 

vartotojų). 
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, vis daugiau gyventojų internete uţsisako prekes ar 

paslaugas bei ieško informacijos apie jas. 2010 m. prekes ir paslaugas asmeniniams tikslams 

pirko ar uţsisakė 7 proc. visų 16-74 metų amţiaus Lietuvos gyventojų (2009 m. – 6 proc.), o 

internetinės bankininkystės paslaugomis 2010 m. naudojosi 61 proc. 16-74 metų amţiaus 

interneto vartotojų (2009 m. – 56 proc.). 

Taip pat padidėjo įmonių, kurios naudojasi elektroninės komercijos paslaugomis, 

skaičius. Statistikos departamento 2010 m. atlikto tyrimo duomenimis, 2009 m. 28,7 proc. 

įmonių pirko prekes ar paslaugas internetu (2008 m. - 24,4 proc. įmonių), 21,9 proc. jas 

pardavė internetu (2008 m. - 20 proc. įmonių). 

Apibendrinant vyraujančias tendencijas informacinės visuomenės srityje, galima teigti, 

kad nors gyventojų naudojimosi informacinėmis technologijomis rodikliai, lyginant su ES 

šalimis narėmis, yra kiek ţemesni nei vidutiniški, tačiau nuolat didėjantys namų ūkių, turinčių 

kompiuterį ir prieigą prie interneto bei Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi viešojo 

administravimo ir elektroninės prekybos paslaugomis, skaičius, leidţia prognuozuoti, kad 

artimiausioje ateityje šis atotrūkis toliau maţės. 

 

2.1.7. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė 

 

Horizontalieji prioritetai, jų įgyvendinimas – Europos Sąjungos (toliau – ES) 

struktūrinių fondų panaudojimo reikalavimas. Jie pradėti naudoti siekiant geriau įgyvendinti 

esamą valstybės politiką bei išspręsti visuomenei ir aplinkai kylančias kompleksines 

problemas, tokias kaip socialinė atskirtis, aplinkos tarša, netolygi regionų plėtra ir kt. 

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo bei Techninės 

paramos veiksmų programose (toliau – veiksmų programos) yra numatyti keturi horizontalieji 

prioritetai: darnus vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir 

regioninė plėtra. Pirmųjų dviejų prioritetų įgyvendinimas yra privalomas pagal ES 

struktūrinės paramos panaudojimo reikalavimus, kiti du prioritetai (informacinė visuomenė ir 

regioninė plėtra) buvo numatyti ES struktūrinių fondų programose atsiţvelgiant į Lietuvos 

nacionalinius poreikius. 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra integruotas visuose projekto įgyvendinimo 

ciklo etapuose. Projektų vertinimo etape jie yra vertinami pagal Bendruosius atrankos 

kriterijus. Visi projektai turi atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo 

principus. Taip pat yra numatyta galimybė finansavimo sąlygų aprašuose numatyti ir 

privalomas taikyti proaktyvias horizontaliųjų prioritetų integravimo priemones. Taip pat 

horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma projektų patikrų vietose metu 

ir kartu su galutinėmis ataskaitomis.  

Įgyvendinant Horizontaliųjų prioritetų politiką, buvo parengtos Horizontaliųjų 

prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą 

gairės (toliau – gairės). Šiomis 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. Taip pat šios gairės turėtų būti orientyras institucijoms, rengiant 

veiksmų programų ataskaitų dalis apie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. 

 

2.1.8. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo 

tikslais 

 

Vadovaujantis Tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1083/2006 9 straipsnio 3 

dalies nuostatomis, Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede „ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
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strategijos įgyvendinimo tikslams― yra išskirtas ES struktūrinės paramos panaudojimas 

Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams. Apie 3.699 mlrd. eurų (54,6 proc.) 2007–2013 

m. ES struktūrinės paramos yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos 

Lisabonos strategijos prioritetais. 

 

19 paveikslas. ES struktūrinės paramos panaudojimas įgyvendinant Lisabonos 

strategiją (mln. eurų/proc.) 
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Nacionalinėje bendrojoje strategijoje Lisabonos strategijos prioritetams, susijusiems 

su ekonomikos augimu, iš viso numatyta 2.621.471.120 eurų ES lėšų. Lisabonos strategijos 

prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrinės paramos dalis skaičiuojama pagal 

įsipareigojimus projektų finansavimo ir administravimo sutartyse, 2010 metais siekė 

1.778.512.753,00 eurų ES lėšų, o tai sudaro 67,84 proc. visų Lisabonos strategijos 

prioritetams susijusiems su ekonomikos augimu numatytų ES lėšų. Daugiausia lėšų yra skirta 

projektams, įgyvendinamiems pagal šias prioritetines temas: 

- moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP), inovacijos ir verslumas – per 

852,7 mln. eurų; 

- transportas – 665,2 mln. eurų; 

- energija – 440,4 mln. eurų; 

- darbuotojų ir bendrovių, įmonių ir verslininkų gebėjimo prisitaikyti didinimas – 

137,4 mln. eurų. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos EAVP 2.1 

prioriteto lėšos MTEP prisideda įgyvendinant ministerijos 2010-2014 metų struktūrines 

reformas, pateiktos Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m. 

programoje ir Nacionalinės reformų darbotvarkės projekte. Numatytos struktūrinės reformos 

prisidės įgyvendinant Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų strategijos tikslus. Ministerijos 

administruojamomis ES 2007-2013 m. lėšomis vykdomi MTEP projektai, kuriais, 

koncentruojant lėšas, siekiama sukurti aukštos kompetencijos, tarptautinį Lietuvos MTEP 

konkurencingumą plėtojančius, šiuolaikinių technologijų pridėtinę vertę kuriančius MTEP 

centrus. Kuriami nacionaliniai atviros prieigos centrai, kurie stiprins mokslo ir verslo 

bendradarbiavimą, didins viešojo MTEP sektoriaus prieinamumą ir verslo poreikių tenkinimą; 
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bus atnaujinta arba naujai sukurta šiuolaikinės aukštos kvalifikacijos specialistams parengti 

reikalinga studijų ir MTEP bazė. 

Detali finansinė informacija pagal prioritetines sritis, kurios prisideda prie Lisabonos 

strategijos įgyvendinimo (23, 25, 33, 85 ir 86 prioritetinės sritys neprisideda), pateikiama 3 

lentelėje. Detalus atskirų prioritetų poveikis Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui 

aptariamas 3 ataskaitos dalyje. 

 

 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi 

 

Reikšmingų neatitikimų Bendrijos teisės aktams 2010 m. nenustatyta, tačiau siekdama 

išvengti rizikos dėl Lietuvai skiriamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų 

neteisėto panaudojimo taip pat, siekdama uţtikrinti tinkamą Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės paramos lėšų panaudojimą, pagal Bendrijos teisės aktus, vadovaujančioji 

institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 30 d. nutarimo Nr. 

590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, 

grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą taisyklių patvirtinimo― pakeitimą, kuris 

buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 293 

(Ţin., 2010, 33-157) (toliau – nutarimo 590 pakeitimas). Nutarimo 590 pakeitimo tikslas – 

nustatyti Lietuvoje administruojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų 

(2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų, 2007–2013 m. Ignalinos programos, Lietuvos 

Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama 

sumaţinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo, 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, Išorės 

sienų fondo, Europos grąţinimo fondo) teikiamos paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos 

paţeidţiant teisės aktus, grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą ir apribojimų 

skirti paramą tvarką. Jame yra nustatyta bendra pagal visas Lietuvoje administruojamas 

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programas teikiamos paramos, išmokėtos ir 

(arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţetą tvarka, patobulinta iki šiol galiojusi lėšų susigrąţinimo tvarka, atsiţvelgiant į 

Lietuvos ekonominę situaciją ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų 

įgyvendinimo patirtį, nustatyta aiškesnė atsakomybė uţ su lėšų išsiieškojimu susijusių 

funkcijų atlikimą, perkeltos Europos Sąjungos direktyvų, susijusių su apribojimų skirti 

paramą darbdaviams, kurie nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatos. 

Atţvelgiant į nutarimo 590 pakeitimą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birţelio 

4 d. įsakymu Nr. 1K-184 buvo patvirtintos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos grąţintinų ir grąţintų lėšų administravimo ir grąţintinų ir grąţintų lėšų ataskaitos 

rengimo taisyklės (Ţin., 2010, Nr. 67-3378), kuriose nustatyta Europos Sąjungos fondų ir (ar) 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto grąţintinų ir grąţintų lėšų administravimo tvarka. 

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos paţeidimų kontrolierių darbo 

grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandţio 16 d. įsakymu Nr. 

1K-115 (Ţin., 2009, 45-1785), siekdama vykdyti neteisėto 2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo prevenciją, nuolat keičiasi patirtimi ir geros 

praktikos pavyzdţiais nustatant paţeidimus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšų 

panaudojimu, nagrinėja paţeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir prevencijos klausimus, 

koordinuoja su paţeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija susijusias veiklas. 

Rizikos valdymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

balandţio 27 d. įsakymu Nr. 1K-130 (Ţin., 2009, 50-2014), siekdama uţtikrinti tinkamą 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, nuolat nagrinėja su įgyvendinančiųjų 

institucijų veiklos procesais susijusius vidinius ir išorinius rizikos faktorius, analizuoja 
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informaciją ir dalinasi patirtimi rizikos valdymo srityje, keičiasi pasiūlymais dėl rizikos 

valdymo metodikų rengimo. 

 

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

imtasi joms įveikti 

 

Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioritetą „Techninė parama 

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui―, ES 2007–2013 m. techninės 

paramos lėšų panaudojimas iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo nepakankamai spartus. 

Dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir lėšų taupymo politikos nebuvo prisiimti visi 

2010 m. pradţioje ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai. ES 

2007–2013 m. techninės paramos lėšų įsisavinimą įtakojo ir viešojo sektoriaus išlaidų 

maţinimo politika, dėl kurios dar 2009 m. sumaţintas darbo uţmokestis valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojantiems 2007–

2013 m. ES struktūrinę paramą, 2010 m. liko nepakitęs. Be to, 2010 m. pasikeitusi viešųjų 

pirkimų teisinė bazė bei viešųjų pirkimų organizavimo tvarka įtakojo lėtesnį viešųjų pirkimų 

procedūrų vykdymą.  

Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą: 

1. Nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta galimybė taikyti pro rata principą, t. y. ES 

2007–2013 m. techninės paramos gavėjams suteikiama galimybė ne tik finansuoti išlaidas, 

kurios yra 100 % susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tokias išlaidas, 

kurios yra dalinai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Institucijose, 

gaunančiose ES 2007–2013 techninę paramą, nustatytas dalinis 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos administravimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, funkcijų susiejimas, kuris suteikė galimybę ES 2007–2013 m. techninės 

paramos lėšomis finansuoti darbo uţmokestį ne tik tiems valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, kurių funkcijos visa apimtimi susijusios su ES struktūrinės paramos 

administravimu, bet ir tiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie ne tik 

administruoja ES struktūrinę paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas. Taikant pro rata  

principą, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis taip pat gali būti apmokamos ir 

kvalifikacijos kėlimo, darbo vietų įrengimo ir kitos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

administravimui vykdyti būtinos išlaidos. 

2. 2010 m. pakeistas vykdomų pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančių veiksmų programų projektų išlaidų ir 

finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių priedas. Tokiu būdu buvo praplėstas išlaidų, 

tinkamų finansuoti iš ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų, sąrašas. 

3. 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. 

4. Finansų ministerija kaip vadovaujančioji institucija glaudţiai bendradarbiavo su ES 

2007 – 2013 m. techninės paramos gavėjais sprendţiant ES 2007 – 2013 m. techninės 

paramos lėšų panaudojimo galimybes. Organizuojami susitikimai su ES 2007–2013 m. 

techninės paramos gavėjais, aptariant techninės paramos panaudojimo galimybes. 

5. 2010 m. nuspęsta atlikti ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms 

įgyvendinti, panaudojimo vertinimą, kurio tikslas nustatyti ES fondų lėšų naudojimo plano 

nevykdymo prieţastis, įvertinti galimybes pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 

ateinančiais metais, atsiţvelgiant į dabartinę veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo eigą 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 

2010 M. 

 40 

(priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų 

apimtis ir kt.) įvertinti ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaką N+2/N+3 taisyklės 

įgyvendinimui bei nustatyti priemones, kurios uţtikrintų plano vykdymą. Ataskaitos 

rekomendacijų įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų 

panaudojimą. 

Metinė audito institucijos nuomonė pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 

straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį uţ 2010 m. dar nepateikta. 

Šiuo metu ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą (toliau – 

VKS) sudarančiose institucijose atliekamas VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 

2010 m. deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip numatyta Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. Atlikus numatytas audito procedūras, Audito 

institucija VKS institucijoms uţ 2010 metus pateiks pastebėjimus ir rekomendacijas, kad būtų 

sudaryta galimybė VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu nustatytus trūkumus ir 

uţtikrinti tinkamą VKS veikimą. Galutinė audito ataskaita uţ 2010 metus bus pateikta 2011 

metų gruodţio mėn.  

Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 

konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2009 

metais valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-80-3-82 pateikti pastebėjimai, susiję 

nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinės paramos panaudojimą, trūkumais, 

teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų reikalavimus, trūkumais, taip pat svarbūs 

pastebėjimai dėl galimai netinkamai atliktų viešųjų pirkimų ir netinkamo uţsakovo rezervo 

panaudojimo atvejų. Atsiţvelgdama į 2009 metų kontrolės ataskaitoje pateiktus pastebėjimus 

dėl TID veiksmų, susijusių su administruojamais veiksmų programos projektais, Europos 

Komisija informavo vadovaujančiąją instituciją apie mokėjimo termino nutraukimą pagal 

Reglamento Nr. 1083/2006 91 straipsnio 1 dalies a punktą (EK Regioninės politikos 

generalinio direktorato 2011 m. sausio 21 d. raštas Nr. Ares(2011)35796) ir paprašė pateikti 

informaciją dėl audito institucijos audito metu nustatytų pastebėjimų. Siekiant įgyvendinti 

2009 metų kontrolės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, kurių pagrindu buvo sustabdyti 

mokėjimai transporto srityje, buvo patobulintos TID vidaus procedūros – papildyta patikros 

vietoje atlikimo procedūra klausimais dėl techninės dokumentacijos patikrinimo, mokėjimo 

prašymų tikrinimo procedūra papildyta lapu, kuris pildomas gavus dokumentus, įrodančius 

rangovo/paslaugų teikėjo sąskaitų apmokėjimą ir atlikti kiti pakeitimai. Taip pat buvo atlikti 

39 įtariamų paţeidimų tyrimai. Pagal 5 paţeidimų tyrimų rezultatus nustatyti paţeidimai, 

susiję su inţinerinių tinklų iškėlimu, neteisingai paskaičiuotu darbų kiekiu, darbų pabrangimu, 

atsiradusiu dėl darbų pakeitimo. Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai susigrąţinti 

netinkamai panaudotas ES fondų lėšas. Įgyvendinant 2009 metų kontrolės ataskaitoje 

pateiktas rekomendacijas, susijusias su uţsakovo rezervo panaudojimu, buvo organizuoti 

susitikimai su Ūkio ministerija, kuri yra atsakinga uţ viešųjų pirkimų politikos formavimą ir 

įgyvendinimą Lietuvoje, ir su Viešųjų pirkimų tarnybos atstovais. Viešųjų pirkimų tarnyba 

įpareigota parengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų 

pakeitimo projektus, nustatančius uţsakovo rezervo panaudojimo tvarką. Apie atliktus 

veiksmus yra nuolat informuojama audito institucija. 

 Šiuo metu iš 2009 metų kontrolės ataskaitoje 29 pateiktų rekomendacijų, susijusių su 

TID veiksmais, administruojant 2007LT161PO0002 Ekonomikos augimo veiksmų programos 

projektus, 12 – įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta 16 rekomendacijų.  

 Apie šių rekomendacijų įgyvendinimą EK yra nuolat informuojama raštu (Finansų 

ministerijos 2011 m. sausio 31 d. raštas Nr. (24.2)-02-6K-1101043 ir 2011 m. kovo 22 d. 

raštas Nr. (24.2)-02-6K-1103145), naujausia informacija pristatyta š. m. balandţio 13−14 d. 

vykusiame Metiniame Europos Komisijos ir Lietuvos dvišaliame koordinavimo susitikime.  

Įgyvendinant kitas 2009 metų kontrolės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, keičiami 

teisės aktai, reglamentuojantys strategijos ir veiksmų programų administravimą ir 
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finansavimą, teikiami metodiniai nurodymai ir paaiškinimai VKS institucijoms, keičiami 

VKS institucijų vidaus tvarkos aprašai. 

 

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai 

 

Reaguojant į smarkiai pasikeitusią ekonominę-socialinę situaciją ir blogėjančius 

ekonominius rodiklius bei siekiant sumaţinti valstybės biudţeto deficitą, buvo priimtas 

sprendimas pakeisti veiksmų programų finansinius planus, padidinant ES struktūrinės 

paramos naudojimo intensyvumą iki maksimaliai galimo pagal Reglamento Nr. 1083/2006 53 

straipsnio 2 punkto ir 54 straipsnio 2 punkto nuostatas, t. y. EAVP 6 prioriteto „Techninė 

parama EAVP įgyvendinimui finansavimas iš ES struktūrinės paramos padidintas iki 100 

proc. Detaliai veiksmų programos įgyvendinimo socialinis-ekonominis kontekstas pagal 

sektorius aprašyti 2.1.6. skyriuje „Kokybinė analizė―.  

 

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

 

Netaikoma 

 

2.6. ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir 

suderinamumą uţtikrinančios priemonės 

 

Koordinuojant Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŢŪFKP) ir Europos 

ţuvininkystės fondo (EŢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos remiamas 

veiklas, Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) ir toliau dalyvavo 

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, dalyvavo Stebėsenos 

komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti, veikloje. 2010 m. 

Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 

2007–2013 m. kaimo plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdţiuose bei dviejuose 

Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdţiuose. 

Posėdţiuose svarstyti pasiūlymai dėl Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos bei 

Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos keitimų, pasiūlymai dėl 

atrankos bei pirmumo kriterijų, metinės ataskaitos, lėšų perskirstymo pasiūlymai, pristatyti 

viešinimo planai bei kita aktuali informacija. Taip pat, Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros 

programos Stebėsenos komiteto nariai buvo du kartus apklausiami raštu dėl siūlytų 2007–

2013 m. kaimo plėtros programos pakeitimų. 

Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės uţtikrinimo sistema yra integruota ES 

struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalis, vykdoma visose jos dalyse ir 

etapuose. Vertinant finansavimo takoskyrų uţtikrinimo bei dvigubo finansavimo prevencijos 

ir kontrolės sistemą, būtina paţymėti, kad dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė yra 

uţtikrinama sistemiškai, t.y. atitinkami prieţiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros 

atliekami kiekviename iš programos ir projektų etapų ir jų visuma uţtikrina adekvatų dvigubo 

finansavimo rizikos valdymą. 

Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, sukurtos pirminės 

prielaidos dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai. Parengus ir Europos 

Komisijai patvirtinus Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 

strategiją, parengtos veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti, parengti jų priedai. 

Kiekvienoje veiksmų programoje buvo išskirti prioritetai, padedantys siekti veiksmų 

programoje numatytų tikslų, tai – pirminės takoskyros. Tarpinės institucijos turi įsitikinti, kad 
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tos pačios investicijos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų prioritetus ir 

priemones bei kitus finansinės paramos instrumentus. Nustatant veiksmų programų prioritetus 

bei priemones, kartu detalizuojamas ir atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių. Veiksmų 

programose taip pat pateikiami kitų finansinių mechanizmų bei jų santykio su veiksmų 

programų prioritetais aprašymai. 

Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei jose pateikiamomis „demarkacijos― 

lentelėmis, ES struktūrinę parama administruojančios institucijos rengia atskirų priemonių 

aprašymus, kurie tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl veiksmų 

programų priedų. Juose pateikiamuose priemonių aprašymuose yra dalis „Reikalavimai, susiję 

su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu―, kurioje, jeigu būtina, 

priemonės lygmeniu yra detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos takoskyros su 

kitais ES finansiniais instrumentais. 2010 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, priimant 

veiksmų programų priedų pakeitimus buvo atsiţvelgiama ir į takoskyros su kitais ES 

finansiniais instrumentais reikalavimus. 

Taip pat tarpinės institucijos rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kurių 

prieduose pateikiamoje tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje numatytas klausimas, 

susijęs su paramos atskyrimu, bei duodama nuoroda į Veiksmų programą ar priemonės 

aprašymą veiksmų programos priede. 

Svarbiausios procedūros, susijusios su dvigubo finansavimo prevencija atliekamos 

įgyvendinančioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdţiui, paraiškos dėl 

projekto finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų 

persidengimą su pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau 

pasirašytas paramos sutartis įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu 

įvertinama paraiškos dvigubo finansavimo rizika, pagal kurios lygį nustatomas vertinimo 

metu ir projektų įgyvendinimo etape taikomų dvigubo finansavimo kontrolės procedūrų 

detalumas). 

Sprendimą dėl projektų finansavimo priima uţ priemonės įgyvendinimą atsakingos 

institucijos (tarpinės institucijos). Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, gali būti 

stabdomas tolimesnis procesas (sutarties pasirašymas). 

Atsiţvelgiant į projektų paraiškų vertinimo metu nustatytą projekto riziką į projekto 

finansavimo ir administravimo sutarties specialiąsias sutarties sąlygas įtraukiamos su dvigubo 

finansavimo rizika ar kontrole susijusios nuostatos. 

Projektų įgyvendinimo metu pagrindinį vaidmenį dvigubo finansavimo prevencijos ir 

kontrolės procese atlieka įgyvendinančios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo 

finansavimo kontrolė atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant 

viešųjų pirkimų prieţiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje. 

 

2.6.1. ES Baltijos jūros regiono strategija 

 

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetus, 

finansuojamus ERPF ir SF lėšomis, įgyvendinti/įgyvendinami 823 projektai, tiesiogiai 18 

prisidedantys prie ES BJRS, kuriems skirta 1263,42 mln. eurų. Didţioji dalis projektų (375) 

įgyvendinama verslo sektoriuje ir yra skirti uţsienio partnerių paieškai ir įmonių verslo plėtrai 

uţsienio rinkose (pavyzdţiui, Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse), prekybos 

skatinimui; tiesioginių uţsienio investicijų, kapitalo pritraukimui; Lietuvos ekonominio 

įvaizdţio stiprinimui ir gerinimui uţsienio rinkose siekiant pritraukti daugiau investicijų į 

regioną ir pan.  

                                                 
18

 Kaip tiesioginį indėlį turintys projektai priskirti tie projektai, kurie turi neabejotinai aiškias sąsajas su ES BJRS 

ir jos veiksmų plano prioritetinėmis sritimis ir apima arba 1) tam tikras bendradarbiavimo formas su kita šalimi, 

tarptautiškumo aspektą arba 2) turi suminį poveikį (cumulative effect), kuomet jų rezultatai yra susumuojami su 

panašaus pobūdţio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdţiui, nuotekų tvarkymas). 
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Nepaisant to, kad didelė dalis projektų įgyvendinama verslo sektoriuje, visgi 

transporto, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) bei inovacijų srityse 

įgyvendinami didţiausi projektai. Transporto srities projektų įgyvendinimas apima kelių, 

geleţinkelių, jūrų ir tarptautinių oro uostų infrastruktūros tobulinimą, modernizavimą ir plėtrą, 

transporto jungčių su kitomis ES valstybėmis plėtojimą, eismo dalyvių saugumo didinimą ir 

kt. Visą transporto infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą siekiama derinti su 

aplinkosauginėmis priemonėmis. Paminėtina, kad įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų 

programą iki 2010 m. pabaigos finansavimas skirtas vienam projektui, kuris yra ES BJRS 

veiksmų plane numatyto prioritetinio projekto „Via Baltica―, priskirtino prie pavyzdinės 

iniciatyvos „Baigti kurti suderintas prioritetines transporto infrastruktūras―, sudėtinė dalis.  

MTTP ir inovacijų srityse projektų įgyvendinimas susijęs su šalies pramonės 

tarptautinio konkurencingumo didinimu, pasaulinio lygio ir tarptautinės reikšmės mokslinių ir 

taikomųjų tyrimų atlikimui reikalingos infrastruktūros kūrimu, ES ir pasaulinio lygio 

laboratorijų įrengimu, naujų inovacinės prigimties produktų gamyba, klasterių kūrimu ir 

plėtra regione ir pan. Taip pat įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą 

finansuojami energetikos projektai, kurių įgyvendinimu siekiama modernizuoti elektros 

perdavimo sistemas, transformatorių pastotes, nutiesti naujas elektros perdavimo linijas tokiu 

būdu sudarant sėkmingas prielaidas elektros jungčių su kitomis šalimis (pavyzdţiui, su 

Švedija) įgyvendinimui, bei aplinkosaugos projektai, kurių įgyvendinimas nukreiptas į 

šildymo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo patikimumo ir efektyvumo didinimą. 

Daugiausiai prie ES BJRS įgyvendinimo prisideda pastarieji Ekonomikos augimo veiksmų 

programos prioritetai: Transeuropinių transporto tinklų plėtra, Esminė ekonominė 

infrastruktūra  ir Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra. 

Paminėtina, kad įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetus 

daugiausiai prisidedama prie šių ES BJRS veiksmų plano prioritetinių sričių įgyvendinimo: 

Visapusiškai išnaudoti regiono mokslinių tyrimų ir inovacijos potencialą (7-oji prioritetinė 

sritis), Įgyvendinti iniciatyvą „Small Business Act―, skatinti verslumą, stiprinti maţąsias ir 

vidutines įmones ir veiksmingiau naudoti ţmogiškuosius išteklius (8-oji prioritetinė sritis) ir 

Gerinti vidaus ir išorės transporto jungtis (11-oji prioritetinė sritis).   

 

5 lentelė. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS (projektai ir lėšos)
19

 

Šalis:  Lietuva 

Tikslas: Konvergencijos 

Programa: 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa (EAVP) 

Pagrindinės ES BJRS 

prioritetinės sritys 

Projektų, prisidedančių 

prie ES BJRS veiksmų 

plane paminėtų 

pavyzdinių iniciatyvų 

įgyvendinimo, skaičius 

Projektų, tiesiogiai 

prisidedančių prie ES 

BJRS, skaičius 

ES lėšos, skirtos 

pagal pasirašytas 

sutartis (mln. EUR) 

Moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra 

(MTTP) 

– 29 230,57 

Inovacijos – 190 63,49 

Energetika  – 8 31,56 

Transportas 1 170 843,54 

Aplinka – 50 32,74 

Verslas – 375 61,52 

Iš viso pagal sritis: 1 822 1263,42 

Iš viso EAVP:  1881,63 

                                                 
19

 Finansinis indėlis apima tik tuos projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, kurie prisideda 

prie ES BJRS veiksmų plane įvardytų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat kitus projektus, kurie 

tiesiogiai prisideda prie ES BJRS įgyvendinimo. Ši nuostata taikoma tolimesnėms lentelėms ir schemoms. 
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Remiantis atliktu ekspertiniu Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo, panaudojant 

2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, vertinimu bei papildomai atlikta analize, apie 400 

projektų priskirtini kaip netiesiogiai prisidedantys prie ES BJRS įgyvendinimo. Šių projektų 

įgyvendinimui iki 2010 m. gruodţio 31 d. skirta daugiau kaip 473,36 mln. eurų ES lėšų. Kartu 

su tiesioginiu ES struktūrinės paramos indėliu tai sudaro per 1736 mln. eurų ES lėšų. 
 

20 paveikslas. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS (proc.) 

1,7%

3,3%

32,9%

12,3%

3,4%

44,8%
1,7%

MTTP

Inovacijos

Transportas

Energetika

Aplinka

Verslas

kita EAVP dalis

 
6 lentelė. EAVP stebėsenos rodikliai, atspindintys VP indėlį įgyvendinant ES BJRS 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekybinė išraiška 

laikotarpio 

pabaigoje (2015 

metais)
 20

 

Per ataskaitinį 

laikotarpį (iki 

2010 m. 

gruodţio 31 

d.) pasiekta 

reikšmė 

Rodiklio 

paskirtis 

Rezultato 

 

MTTP bazės 

plėtros 

projektai 

skaičius 29 3 Veiksmų 

programos 

rodiklis 

papildomai 

aptarnauti 

keleiviai 

mln. 

keleivių 

1,16 0,43 Veiksmų 

programos 

rodiklis 

Produkto nutiestų 

naujų 

elektros linijų 

ilgis 

kilometrai 50 37,42 Nacionalinis 

rodiklis 

nutiesti nauji 

ir 

rekonstruoti 

esami TEN-T 

tinklo 

automobilių 

keliai 

kilometrai 315 186,95 Veiksmų 

programos 

rodiklis 

 

Ţemiau pateikiamas ES fondų pasiskirstymas įgyvendinant Ekonomikos augimo 

veiksmų programą ES BJRS kontekste. 

 

7 lentelė. ERPF (EAVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos 

Šalis:  Lietuva 

Tikslas: Konvergencijos 

                                                 
20

 Stebėsenos rodiklio siekiama ir pasiekta reikšmė paimta tik iš tų priemonių, kurios priskirtinos, kaip tiesiogiai 

prisidedančios prie ES BJRS. 
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Programa: 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa (EAVP) 

Pagrindinės ES BJRS 

prioritetinės sritys 

Projektų, prisidedančių 

prie ES BJRS veiksmų 

plane paminėtų 

pavyzdinių iniciatyvų 

įgyvendinimo, skaičius 

Projektų, 

tiesiogiai 

prisidedančių prie 

ES BJRS, 

skaičius 

ES lėšos, skirtos pagal 

pasirašytas sutartis (mln. 

EUR) 

Moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra 

(MTTP) 

– 29 230,57 

Inovacijos – 190 63,49 

Energetika  – 8 31,56 

Transportas – 136 372,11 

Aplinka – 50 32,74 

Verslas – 375 61,52 

Iš viso pagal sritis: – 788 791,99 

Iš viso ERPF (EAVP):  1396,51 

 

21 paveikslas. ERPF (EAVP) indėlis, įgyvendinant ES BJRS (proc.) 
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8 lentelė. SF (EAVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS (projektai ir lėšos) 

Šalis:  Lietuva 

Tikslas: Konvergencijos 

Programa: 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa (EAVP) 

Pagrindinės ES BJRS 

prioritetinės sritys 

Projektų, prisidedančių prie ES 

BJRS veiksmų plane paminėtų 

pavyzdinių iniciatyvų 

įgyvendinimo, skaičius 

Projektų, 

prisidedančių 

prie ES BJRS, 

skaičius 

ES lėšos, skirtos pagal 

pasirašytas sutartis 

(mln. EUR) 

Transportas 1 34 471,43 

Iš viso pagal sritis: 1 34 471,43 

Iš viso SF (EAVP):  485,12 

22 paveikslas. SF (EAVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS (proc.) 

2,8%

97,2%

Transportas

kita SF dalis

 
Išsamesnė informacija, apie veiksmų programų, įskaitant Ekonomikos augimo 

veiksmų programos, indėlį įgyvendinant ES BJRS, pateikiama Ataskaitoje apie 2007–2013 m. 

ES struktūrinės paramos indėlį įgyvendinant ES BJRS. 
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2.7 Susitarimai dėl stebėsenos 

 

2.7.1. ES fondų lėšų panaudojimo prieţiūra 

 

ES fondų lėšų panaudojimo prieţiūrą 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 sudarytas sutartis, projektų vykdytojams išmokėtas lėšas, išlaidas 

pripaţintas deklaruotinomis EK. Taip pat parengiama ataskaita, kurioje nurodoma einamųjų 

metų ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymo būklė iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos. 

 kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos LRV teikiama 

veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta 

informacija apie: 

– veiksmų programų įgyvendinimo būklę - sudarytų projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių bei pripaţintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų pagal kiekvieną ES 

fondą, veiksmų programą ir jos prioritetus bei TI apimtis; 

– pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių 

imtasi ar planuojama imtis sprendţiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų 

sprendimo būdų; 

– ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę; 

– teikiami pasiūlymai LRV priimti protokolinius sprendimus ir įpareigoti 

institucijas atsakingas uţ ES struktūrinės paramos panaudojimą imtis konkrečių veiksmų dėl 

vėluojančių priemonių įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų spartinančių ES fondų lėšų 

panaudojimą. 

 Kiekvieną savaitę LRV teikiama apibendrinta statistinė informacija apie 

įgyvendinant veiksmų programas pasirašytas sutartis ir išmokėtas lėšas projektų vykdytojams. 

 ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat 

aptariamos  veiksmų programų valdymo komitetų posėdţiuose, organizuojami susitikimai 

tarp tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metų 

aptariamos konkrečių veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos.  

 2010 m. SFMIS įdiegtos priemonės, kurių pagalba galima nuolat stebėti ES fondų 

lėšų panaudojimo plano vykdymo bei N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimo būklę. 

 

2.7.2. 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, 2010 m.:  

 nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2011 m.: 1) einamieji strateginiai 

vertinimai – vertinimai, kurių išvados ir rekomendacijos susiję su Lietuvos ūkio plėtra po 

2013 metų (su galimomis ES fondų investavimo sritimis 2014 –2020 metais); 2) einamieji 

veiklos vertinimai – stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo 

problemų, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų, vertinimai. 2011 metais išlieka 

aktualios šios 2010 metais prioritetizuotos vertinimo sritys: 1) vertinimai susiję su 2007–2013 

metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų 

programų tęstinio tinkamumo bei nuoseklumo analize, besikeičiant socialinei ir ekonominei 

situacijai; 2) veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo pokyčių, siekiant nustatytų tikslų, 
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tarpiniai vertinimai; 3)veiksmų programų (prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eigos 

vertinimai, susiję su kokybiškų veiksmų programų metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimu 

 parengė ir patvirtino 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą (Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodţio 15 d. įsakymu Nr. 1K-383 „Dėl 2011 metų 

ES struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo― buvo patvirtintas pastarasis planas, į 

kurį įtraukta 15 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų bei vertinimo galimybių stiprinimo 

projektas uţ 839 898,05 Eur; iš jų 2 vertinimai, finansuojami iš Ekonomikos augimo veiksmų 

programos (130 320 Eur)); 

 stebėjo metinių 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; 

 organizavo 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. 

Siekiant uţtikrinti sklandų ir kokybišką Ekonomikos augimo veiksmų programos 

vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti (įgyvendinami) šios programos Techninės paramos 

prioriteto priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis finansuojami projektai, 

kurie pateikiami 9 lentelėje.  

 

9 lentelė. Įgyvendinti (įgyvendinami) priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ 

lėšomis finansuojami projektai 2010 m. 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

„Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo rodiklių 

transporto sektoriuje 

skaičiavimas― 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Nustatyta Ekonomikos augimo veiksmų 

programos 4 prioriteto 2 ir 3 uţdavinių bei 5 

prioriteto 4 uţdavinio įgyvendinimo rodiklių 

pradinė situacija, planuojamos pasiekti reikšmės 

ir skaičiavimo metodika. Vertinimo 

rekomendacijos sukuria prielaidas uţtikrinti 

kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo 

stebėseną. 

„ES struktūrinės paramos 

lėšomis finansuojamų 

finansinės inţinerijos 

priemonių steigimo ir 

valdymo Lietuvoje 

teisinės ir institucinės 

sistemos tinkamumo 

vertinimas―. 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

2010 II ketv – 

2011 I ketv. 

Įvertinus esamos teisinės ir institucinės finansinių 

priemonių smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai 

sistemos tinkamumą bus patobulinta ES 

struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų 

finansinės inţinerijos priemonių steigimo ir 

valdymo Lietuvoje teisinę ir institucinę sistemą,  

Lietuvos mokslo ir verslo 

sričių bendradarbiavimo 

efektyvumo bei 

finansavimo galimybių 

koordinavimo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

Atlikus vertinimą, bus nustatytas lėšų, skirtų 

viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimui 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(toliau – MTEP) ir inovacijų srityse, 

panaudojimo efektyvumas; įvertintas 

koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais 

veiksmingumas, tinkamumas. 

Vertinimo rekomendacijos turės įtakos skatinant  

viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(toliau – MTEP) ir inovacijų srityse ir pagerins 

struktūrinių fondų lėšų, skirtų viešojo ir 

privačiojo sektorių bendradarbiavimui mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – 

MTEP) ir inovacijų srityse skatinti, panaudojimą. 

Verslo sektoriaus Lietuvos 2010 m. II Vertinimas išanalizuos Lietuvoje naudojamus 
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finansavimo ir valstybės 

pagalbos teikimo iš 

įvairių finansavimo 

šaltinių (ţemės ūkio 

fondai, struktūriniai 

fondai, nacionaliniai) 

koordinavimo vertinimas 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

verslo skatinimo būdus ir šaltinius, įvertins jų 

pakankamumą ir efektyvumą.  

Vertinimo rekomendacijos padės nustatyti, 

kokiais būdais pasikeitus socialinei-ekonominei 

situacijai šalyje galima būtų efektyviau skatinti 

verslą. 

 

Koordinuojant ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą ir siekiant uţtikrinti nuoseklų 

ir suderintą Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti 

(įgyvendinami) horizontalūs vertinimai (pateikti 11 lentelėje), remiantis jų rekomendacijomis 

reikia tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą.  

 

11 lentelė. Įgyvendinti (įgyvendinami) horizontalūs vertinimai 2010 m. 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Įgyvendinimo 

laikotarpis  

Vertinimo rezultatai ir nauda 

Valstybės projektų 

planavimo, taikomo 

įgyvendinant 2007–2013 m. 

veiksmų programas ir 

planuojant ES lėšas, 

tinkamumo ir efektyvumo 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m.  

Galutinėje vertinimo ataskaitoje buvo 

suformuluotos vertinimo rekomendacijos 

kaip tobulinti valstybės projektų planavimą 

trimis kryptimis:  

- strateginio planavimo sistemos 

tobulinimas siekiant gerinti strateginio 

planavimo dokumentų kokybę, maţinti jų 

skaičių; 

- valstybės projektų planavimo 

proceso tobulinimas siekiant supaprastinti 

valstybės projektų planavimą „iš apačios 

aukštyn―, lanksčiau sudaryti valstybės 

projektų sąrašus, stiprinti institucijų 

pajėgumus planuoti valstybės projektus; 

- institucinės sandaros sistemos tobulinimas 

integruojant ES struktūrinės paramos ir 

nacionalinio biudţeto lėšų planavimą.  
Pagal 2007–2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės 

paramos strategiją 

įgyvendinamų veiksmų 

programų einamasis 

stebėsenos rodiklių 

tinkamumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Įvertinta, ar nustatyti stebėsenos rodikliai 

yra tinkami ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos panaudojimo strategijoje bei 

pačiose veiksmų programose ir jų prieduose 

nustatytų tikslų ir uţdavinių pasiekimui 

matuoti, t.y.: 1) rodiklių sistemos atitikimas 

finansinių išteklių pasiskirstymui; 2) 

rodiklių sistemos suderinamumas; 3) 

rodiklių sistemos subalansuotumas; 4) 

stebėsenos rodiklių sistemos apimties 

optimalumas. 

Pateiktos rekomendacijos sukurė 

prielaidas patobulinti 2007–2013 m. 

veiksmų programų (prioritetų ir priemonių) 

stebėsenos rodiklių sistemą, kas savo ruoţtu 

leidţia  atlikti kokybišką ir objektyvią 

analizę ir priimti pagrįstus veiksmų 

programų valdymo tobulinimo sprendimus. 

Šis vertinimas įgyvendintas 

(pabaigtas) 2010 metais. Vertinimo 

rezultatai yra naudojami vertinimuose 

nagrinėjamų sričių tobulinimui. 

  
2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

specialiųjų atrankos kriterijų 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Įvertinus patvirtintus specialiuosius 

atrankos kriterijus, jų tinkamumą ir 

pakankamumą, atsiţvelgiant į veiksmų 

programų (prioritetų ir priemonių) tikslus, 

detaliai išanalizavus specialiuosius atrankos 
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kriterijus ir įvertinus, ar vadovaujantis 

patvirtintais atrankos kriterijais yra tinkamai 

atrenkami veiksmų programų projektai, 

sukuriamos prielaidos optimizuoti ES 

2007–2013 m. struktūrinės paramos 

specialiųjų atrankos kriterijų taikymą ir tuo 

pačiu programos įgyvendinimą. 

Šis vertinimas įgyvendintas (pabaigtas) 

2010 metais. Vertinimo rezultatai yra 

naudojami vertinimuose nagrinėjamų sričių 

tobulinimui. 

Kokybinis ir kiekybinis 

pasiektų Lietuvos 2004–2006 

m. bendrojo programavimo 

dokumento tikslų ir uţdavinių 

vertinimas― 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Apibendrinant visų BPD laikotarpio atliktų 

vertinimų rezultatus, kokybiškai ir 

kiekybiškai įvertinant BPD poveikį visiems 

Lietuvos ūkio sektoriams bei parengiant 

išsamų ir konsoliduotą viso BPD poveikio 

vertinimą, detaliai išanalizavus 2004–2006 

m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 

rezultatus ir BPD uţsibrėţtų tikslų ir 

uţdavinių pasiekimą pagal visus BPD 

prioritetus ir priemones, buvo parengta 

kokybiška 2004–2006 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo ataskaita, vertinimo 

rekomendacijos sukuria prielaidas 

patobulinti. ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos panaudojimą. 

Europos investicijų banko 

paskolos administravimo 

sistemos vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Atlikus EIB paskolos administravimo 

sistemos atitikties sutarties su EIB 

nuostatoms vertinimą, nustatyta, kad 

sutarties reikalavimai yra integruoti į 2007–

2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų 

administravimo sistemą: paskirtos 

atsakingos nacionalinės institucijos, 

apibrėţtos jų funkcijos ir atsakomybės, 

įvardintos finansavimą galinčios gauti 

įstaigos ir juridiniai asmenys (projektų 

vykdytojai), EIB paskolos lėšomis 

finansuojami projektai, aiškiai apibrėţtos 

netinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis 

projektų ir projektų komponentų 

kategorijos. 

Regionų projektų planavimo 

ir įgyvendinimo sistemos 

efektyvumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m.  

Įvertinus regionų projektų planavimo ir 

įgyvendinimo sistemos efektyvumą, 

tinkamumą, ir  teisinį apibrėţtumą, 

suformuluotos vertinimo išvados ir 

rekomendacijos, orientuotos į sistemos 

tobulintinų vietų ir elementų identifikavimą 

ir į 

pasiūlymus, sudarančius prielaidas 

didesniam regionų projektų planavimo ir 

įgyvendinimo sistemos efektyvumui. 

Partnerystės principo 

įgyvendinimo, panaudojant 

ES struktūrinę paramą, 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m.  
Buvo įvertinti trys aspektai: pirma, teisės 

aktų nuostatų partnerystės srityje taikymas 

ir skirtingų partnerystės formų efektyvumas 

ir nauda; antra, partnerystę įtakojantys 

veiksniai bei partnerių pajėgumas; trečia, 

geroji praktika partnerystės srityje. Išvadų ir 

rekomendacijų įgyvendinimas leis  gerinti 

ES 2007–2013 m.  struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijos ir veiksmų 

programų įgyvendinimą plačiau taikant 

partnerystės principą. 

2004–2006 m. ES    
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struktūrinės paramos 

poveikio Lietuvos transporto 

sektoriui įvertinimas  

Finansavimo takoskyrų, 

siekiant uţtikrinti dvigubo 

finansavimo prevenciją, 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

Įvertinus esamas ir nustatant papildomas  

finansavimo takoskyras tarp ES struktūrinių 

fondų, nacionalinių finansavimo šaltinių, 

veiksmų programų prioritetų ir priemonių 

bus uţtikrinta dvigubo finansavimo 

prevencija. Išvadomis ir rekomendacijomis 

bus pasinaudota administruojant ir 

įgyvendinant veiksmų programas ir 

projektus uţtikrinant reikalavimus, 

susijusius su paramos pagal kitas iš ES 

finansuojamas programas, atskyrimu.  

ES fondų lėšų, skirtų 2007–

2013 m. veiksmų 

programoms įgyvendinti, 

panaudojimo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. II–IV 

ketv. 

Nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano 

nevykdymo prieţastys, įvertintos galimybės 

pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano 

rodiklius ateinančiais metais, atsiţvelgiant į 

dabartinę veiksmų programų prioritetų 

įgyvendinimo eigą (priemonių 

įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų 

paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų 

apimtis ir kt.) įvertinta ES fondų lėšų 

naudojimo plano nevykdymo įtaka 

N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimui bei 

nustatytos priemonės, kurios uţtikrintų 

plano vykdymą. Išvadų ir rekomendacijų 

įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–

2013 m. struktūrinės paramos panaudojimą.  

Ūkio ministerijos 

kompetencijai priskirtų 

bendrai finansuojamų iš ES 

struktūrinių fondų lėšų 

ekonomikos sektorių būklės 

pokyčių vertinimas (I etapas) 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

Bus įvertinti, atsiţvelgiant į išorinių 

ekonominių veiksnių įtaką, ekonominių 

sektorių, finansuojamų ŪM 

administruojamos ES struktūrinės paramos 

lėšomis, pokyčiai ir ŪM administruojamų 

Veiksmų programų įgyvendinimo 

priemonių aktualumas pakitusios 

ekonominių sektorių situacijos kontekste.  

Bus sukurta rodiklių sistema, leidţianti 

nuolat vertinti pokyčius, ir  laiku koreguoti 

valstybės intervencijos tikslus ir uţdavinius. 

Tyrimų ir studijų, 

finansuojamų iš ES 

struktūrinės paramos lėšų, 

kokybės, efektyvumo ir 

tęstinumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. IV 

ketv.– 2011 m. 

III ketv. 

Įvertinus tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, 

kokybę, efektyvumą ir tęstinumą bus 

sukurtos prielaidos gerinti 2007–2013 m. 

ES struktūrinės paramos panaudojimą.  

 

Pagal 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą numatyti du Ekonomikos 

augimo veiksmų programos Techninės paramos prioriteto priemonės „ES struktūrinės 

paramos vertinimas― lėšomis finansuojami vertinimai bei kiti horizontalūs vertinimai 

(finansavimo šaltinis – Techninės paramos veiksmų programa), remiantis jų 

rekomendacijomis bus tobulinamas šios programos įgyvendinimas. 

 

12 lentelė. Įgyvendinti (įgyvendinami) vertinimai 2011 m. 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

ES struktūrinės paramos 

poveikio smulkiajam ir 

vidutiniam verslui 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

2011 m. III–

IV ketv. 

Įvertinus ES paramos Ūkio ministerijos 

administruojamų priemonių tikslų ir paramos 

teikimo taisyklių SVV tinkamumą ir poveikį 

(įtaką) SVV subjektų veiklai, ES paramos 
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teikimo SVV rezultatyvumą, efektyvumą, bus 

suformuluotos išvados ir rekomendacijos, 

sukursiančios prielaidas efektyvesniam 2007–

2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimui. 

ES struktūrinių fondų lėšų, 

skirtų kelių sektoriaus 

projektams įgyvendinti, 

planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

2011 m. III 

ketv. –  

2012 m. II 

ketv. 

Bus įvertintas ES lėšų, skirtų kelių sektoriaus 

projektams įgyvendinti, planavimas ir 

panaudojimo efektyvumas. Gautos vertinimo 

išvados ir rekomendacijos bus naudojamos, 

siekiant efektyviau panaudoti 2007–2013 m. 

periodu transporto sektoriui skirtas lėšas (pvz., 

perskirstant tarp sektorių, atitinkamai 

įgyvendinant tokias priemones, kurioms buvo 

skiriama maţiau dėmesio ar joms trūko lėšų, 

bet naudos gavėjai jas įvardijo kaip labai 

aktualias)  bei siekiant pasiruošti naujam 

2014–2020 m. periodui. 

Ūkio ministerijos 

kompetencijoje esančių ES 

struktūrinės paramos 

priemonių įgyvendinimo 

spartos, tendencijų bei 

nuokrypių prieţasčių 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

2011 m. III–

IV ketv. 

Atlikus vertinimą, bus išanalizuota ŪM 

kompetencijoje esančių ES struktūrinės 

paramos priemonių įgyvendinimo sparta, 

tendencijos bei nuokrypių prieţastys. 

Bus pateiktos vertinimo išvados bei 

rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos 

priemonių įgyvendinimo spartos didinimo, 

nuokrypių šalinimo, kas savo ruoţtu sukurs 

prielaidas efektyvesniam 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimui. 

Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros 

tendencijų ir prioritetų 

2014–2020 metais  

vertinimas 

Informacinės 

visuomenės 

plėtros 

komitetas prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

2011 m. II–IV 

ketv. 

Bus nustatytos Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros tendencijos ir galimos 

prioritetinės kryptys, tikslai ir uţdaviniai bei 

numatomi pasiekti rezultatai Europos 

Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų 

paramos 2014–2020 m. kontekste. 

Jaunimo verslumą 

skatinančių priemonių 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. II–IV 

ketv. 

 

Bus įvertintas verslumo skatinimo priemonių, 

finansuojamų iš ES struktūrinės paramos 

tinkamumą, efektyvumą bei naudingumą bei 

verslumo skatinimo politikos integruotumą ir 

veiksmų koordinavimą tarp įvairių institucijų. 

Vertinimo išvadų ir rekomendacijų 

panaudojimas sukurs prielaidas efektyvesnei 

jaunimo verslumo skatinimo politikai 

įgyvendinti. 

Kontrafaktinių vertinimo 

metodų pritaikomumas ir 

statistinių duomenų 

pakankamumas ES 

struktūrinės paramos 

poveikiui vertinti 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. III 

ketv. –  

2012 m. I 

ketv. 

Įgyvendinus rekomendacijas bus uţtikrintas 

ES struktūrinės paramos poveikio matavimo 

statistinių duomenų pakankamumas. Sukurta 

svarbių ţinių dėl vertinimo kaip instrumento 

naudojimo tobulinimo.. Bus pagerinta ES 

struktūrinės paramos poveikio vertinimų 

kokybė. 

ES struktūrinės paramos 

panaudojimo mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros (toliau – MTEP) 

srityje vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

2011 m. III 

ketv. –  

2012 m. IV 

ketv.  

 

Atlikus vertinimą, bus nustatytas Ministerijos 

administruojamos ES struktūrinės paramos 

panaudojimo MTEP srityje rezultatyvumas, 

efektyvumas, socialinė ir ekonominė nauda 

ilgalaikei šalies raidai. Vertinimo ataskaitoje 

taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl 

MTEP skatinimui skirtos ES struktūrinės 

paramos panaudojimo rezultatyvumo ir 

efektyvumo didinimo, poveikio visuomenės 

poreikiams ir ūkio konkurencingumui 

stiprinimo naujajame 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos programavimo 

laikotarpyje. 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 

2010 M. 

 52 

Novatoriškumo ir 

tarptautinio 

bendradarbiavimo principų 

taikymas įgyvendinant 

2007–2013 m. Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų 

programą  

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. IV 

ketv. – 2012 

m. II ketv. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus 

naudojamos siekiant uţtikrinti ir skatinti 

novatoriškumo, tarptautinio bendradarbiavimo 

principų taikymą įgyvendinant 2007–2013 m. 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programą.  

2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. I–II 

ketv. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos leis 

padidinti ES struktūrinės paramos vertinimo 

instrumento naudingumą ir pagerinti 

vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą, 

siekiant efektyvaus  ES struktūrinės paramos 

vertinimo rezultatų panaudojimo. 

Viešųjų pirkimų poveikio 

ES struktūrinės paramos 

panaudojimo efektyvumui 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 II ketv.–

2012 m. I 

ketv. 

Pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl 

Viešųjų pirkimų įstatymo poveikio ES 

struktūrinės paramos lėšų panaudojimo 

efektyvumui bei viešųjų pirkimų procedūrų 

optimizavimo, siekiant efektyvesnio ES 

struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, 

galimybių. Išskirtos pamokos ateičiai. 

Įgyvendinus vertinimo metu gautas 

rekomendacijas, tikėtina, kad bus 

optimizuotos viešojo pirkimo procedūros, to 

pasekoje padidės ES struktūrinės paramos lėšų 

panaudojimo efektyvumas 

 

2.7.3. Vertinimo koordinavimo grupės veikla 

 

Per 2010 m. buvo organizuoti trys Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiai ir dvi 

elektroninės grupės narių apklausos sprendimams dėl metinių vertinimo planų priimti. 

Posėdţiuose buvo svarstyti šie aktualūs klausimai: 

 2008–2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių 

planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas 

ir panaudojimo tendencijos; 

 pagal 2008–2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų 

būklė ir jų įgyvendinimo problemos; 

 ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas (projekto veiklų 

pristatymas (2010 m. mokymai, metodiniai dokumentai ir kt.); 

 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2011 m. ES struktūrinės 

paramos vertinimo plano rengimo eiga;  

 institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2011 m.;  

 pristatytas ir aptartas 2011 m. vertinimo plano projektas, pagrindţiant poreikių 

apimtį ir numatytas lėšas;  

 vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas;  

 ekonominių-socialinių partnerių įtraukimas į vertinimo veiklą; vertinimo 

tinklaveikos skatinimas Lietuvoje; 

 pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujovės ir vertinimo 

panaudojimo galimybės. 

 

2.7.4. Partnerystės principo uţtikrinimas, įgyvendinant priemonę 

 

Partnerystės principo įgyvendinimas uţtikrinamas per Vertinimo koordinavimo grupės 

veiklą: Finansų ministro 2009 m. gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 1K-486 papildytos Vertinimo 

koordinavimo grupės funkcijos, numatant, kad prireikus į grupės posėdţius gali būti 

kviečiami nepriklausomi ekspertai ir ekonominiai-socialiniai partneriai.  
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Ekonominiams-socialiniams partneriams Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiuose 

pristatomi metiniai vertinimo planai, įvykdytų vertinimų rezultatai, vertinimo rekomendacijos.  

Taip pat ryšys su ekonominiais-socialiniais partneriais uţtikrinamas pristatant 

vertinimo veiklą ir vertinimų rezultatus Stebėsenos komiteto posėdţiuose bei vertinimo 

veiklos viešinimo renginiuose. 

Įgyvendinant vertinimo galimybių stiprinimo projektą buvo organizuota diskusija apie  

vertinimo tinklaveikos skatinimo poreikį ir galimybes Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo ne tik 

ministerijų atstovai, bet ir akademinės bendruomenės bei vertinimo paslaugų teikėjų atstovai. 

 

2.7.5. ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 2010 metais 

 

Mokymo renginiai. 2010 m. suorganizuoti 4 mokymo renginiai Lietuvoje, iš jų 

viename mokymo renginyje dėstė uţsienio lektorius – ekspertas iš Airijos. Mokymai buvo 

skirti Vertinimo koordinavimo grupės nariams bei kitiems vertinimo srityje dirbantiems 

institucijų darbuotojams. Mokymų metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių ţinių apie 

vertinimo metodus ir jų taikymo galimybes, ES struktūrinės paramos vertinimo projektų 

planavimą ir techninės uţduoties rengimą, apie vertinimo naudojimo tikslingumą, privalumus 

bei efektyvesnį vertinimo rezultatų panaudojimą. Vienas renginys buvo skirtas ne tik 

mokymams, bet ir diskusijai apie vertinimo tinklaveikos skatinimo poreikį ir galimybes 

Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo ne tik ministerijų atstovai, bet ir akademinės bendruomenės 

bei vertinimo paslaugų teikėjų atstovai. Didelę seminarų pridėtinę vertę rodo aukšti jų 

kokybės ir naudos įvertinimai, kuriuos po seminarų pateikė dalyviai.  

Parengti 3 nedidelės apimties teminiai vertinimai: 

 Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę 

paramą vertinimas;  

 Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę 

paramą vertinimas;  

 Europos investicijų banko paskolos administravimo sistemos vertinimas. 

Parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai: 

 Integruotas metodinis leidinys ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės 

gairės. Tai leidinys atnaujinantis ir apjungiantis anksčiau parengtus 4 vertinimo metodinius 

dokumentus apie vertinimo projekto rengimą ir įgyvendinimą, vertinimo metodus, vertinimo 

projekto biudţeto nustatymą bei vertinimo viešinimo rekomendacijas. Išleistas 100 egz. tiraţu 

bei išplatintas tikslinei grupei (Vertinimo koordinavimo grupės nariams bei kitiems su 

vertinimu dirbantiems institucijų darbuotojams); 

 ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalga: rekomendacijos dėl 2014–2020 m. 

ES struktūrinės paramos panaudojimo. Šis leidinys buvo išplatintas Komisijos 2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti nariams elektronine forma; 

 2011 m. kalendoriai vertinimo tematika, išleisti 100 egz. tiraţu. 

Kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės:  

 Surengta vertinimo ekspertų ir uţsakovų diskusija (Lietuvos vertinimo ekspertų 

diskusija 2010), skirta aktualioms 2010-2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo temoms 

aptarti; 

 Parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei – tai interviu su Airijos 

vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste vertinimas tampa dar 

svarbesnis). Šis straipsnis buvo publikuotas leidiniuose ―Valstybė‖ bei „Veidas―; 

 Parengta medţiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo sistemos 

institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta tarptautinėje vertinimo konferencijoje 

Prahoje 2010 m. spalio mėn.  

Vertinimo galimybių stiprinimo veikla tęsiama 2011 metais (mokymo renginiai, 

Tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ ir t.t.) 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 

2010 M. 

 54 

 

2.7.6. Stebėsenos komiteto veikla 

 

2010 metais Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo 

prieţiūrai atlikti, sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu 

Nr. 60 (Ţin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), siekdamas, 

kad būtų uţtikrintas kuo efektyvesnis veiksmų programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į 

pasikeitusias socialines ekonomines sąlygas Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo 

ypatumus tam pasitelkdamas lankstesnes sprendimų priėmimo formas, pavyzdţiui, posėdţių 

organizavimą. 

2010 metais buvo organizuoti 6 Stebėsenos komiteto posėdţiai, iš kurių 3 organizuoti 

taikant rašytinę procedūrą.  

Stebėsenos komiteto posėdţiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie Europos 

Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo 

būdus, nagrinėjamas ES struktūrinės paramos poveikis atskiriems šalies ūkio sektoriams – 

Stebėsenos komitetas aptarė Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšomis finansuojamos 

JEREMIE iniciatyvos įgyvendinimo eigą, Stebėsenos komitetui buvo pasiūlyta, kaip siekti 

didesnio uţimtumo (Ūkio ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 

Finansų ministerija organizavo apskritojo stalo diskusiją), skatinti tarptautinį 

bendradarbiavimą, įgyvendinant veiksmų programą. Ypatingas dėmesys buvo teikiamas 

Informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimo, ES struktūrinės paramos 

vertinimo prieţiūrai – Stebėsenos komitetui, kaip ir nustatyta teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose ES struktūrinės paramos vertinimo ir informavimo apie ES struktūrinę 

paramą veiklų atlikimą ir prieţiūrą, buvo pristatytas 2010 m. Informavimo ir viešinimo apie 

ES struktūrinę paramą Lietuvai planas, pristatoma informacija apie vykdytas informavimo ir 

viešinimo veiklas, informavimo ir viešinimo rezultatus, pristatytas 2010 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas, pristatoma informacija apie atliktus ES 

struktūrinės paramos vertinimus, jų rezultatus, vertinimuose pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimą – pateikta informacija apie Valstybės projektų planavimo, taikomo 

įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir 

efektyvumo vertinimą, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų 

vertinimo tarpinius rezultatus ir apie kitus 2010 metais atliktus einamuosius vertinimus.  
 

13 lentelė. Stebėsenos komiteto veikla 2010 m. 

Stebėsenos 

komiteto 

posėdţio data 

Stebėsenos komiteto 

posėdţio 

organizavimo forma 

(posėdis/rašytinė 

procedūra) 

Pagrindiniai Stebėsenos 

komiteto priimti 

sprendimai 

Poveikis 

2010-02-25 Posėdis 1. Patvirtint specialieji 

bendrai finansuojamų iš 

ES fondų lėšų 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

projektų (toliau – 

projektai)  du atrankos 

atitikties kriterijai ir jų 

paaiškinimai. 

 

2. Pakeistas vienas 

specialus Ekonomikos 

augimo veiksmų 

Uţtikrintas ES 

reglamentų reikalavimų 

įgyvendinimas projektų 

atrankos kriterijų 

nustatymo ir sudarytos 

prielaidos pradėti 

įgyvendinti atitinkamas 

veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo 

priemones. 
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programos projektų 

atrankos atitikties 

kriterijus ir jo 

paaiškinimas. 

 

2010-05-26 Posėdis 1. Patvirtinta 2009 metų 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaita. 

 

2. Patvirtinti Lietuvos 

2007–2013 metų 

Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijos. 

 

3. Patvirtintas vienas 

specialus Ekonomikos 

augimo veiksmų 

programos projektų 

atrankos atitikties 

kriterijus bei jo 

paaiškinimas. 

 

4. Pakeisti trys 

specialieji Ekonomikos 

augimo veiksmų 

programos projektų 

atrankos atitikties 

kriterijai bei jų 

paaiškinimai. 

 

Uţtikrintas ES 

reglamentų reikalavimų 

įgyvendinimas dėl 

veiksmų programų 

įgyvendinimo stebėsenos 

 

 

 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programą. 

 

 

 

 

 

 

 

Uţtikrintas ES 

reglamentų reikalavimų 

įgyvendinimas projektų 

atrankos kriterijų 

nustatymo ir sudarytos 

prielaidos pradėti 

įgyvendinti atitinkamas 

veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo 

priemones. 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau, skaidriau ir 

sparčiau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

2010-07-14 Rašytinė procedūra 1. Pakeisti specialieji 

projektų atrankos 

atitikties kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-1 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos. 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau, skaidriau ir 

sparčiau įgyvendinti 

veiksmų programą. 

 

2010-09-03 Rašytinė procedūra 1. Patvirtint specialieji 

projektų atrankos 

atitikties kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-2 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

Sudarytos prielaidos 

sparčiau, efektyviau ir 

skaidriau įgyvendinti 

veiksmų programą. 
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Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programą. 

2010-12-06 Rašytinė procedūra 1. Patvirtint specialieji 

projektų atrankos 

atitikties kriterijai ir jų 

paaiškinimai: 

-2 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos. 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programą. 

 

2010-12-08 Posėdis Sprendimai nebuvo 

priimti.  

 

 

Atsiţvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę, 

ekonominę aplinką, priimti Stebėsenos komiteto sprendimai uţtikrino, kad ES fondų lėšomis 

būtų finansuojamos šalies socialinę ir ekonominę bei regioninę plėtrą teigiamai įtakojančios 

veiklos ir būtų uţtikrinama, kad veiksmų programa įgyvendinama tinkamai. 

 

 

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

ataskaitos) 

Netaikoma. 
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3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 
 

Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo paţanga yra vertinama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių uţdavinių fizinių ir 

finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie pateikiami akumuliuotu būdu (pateikiant fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus, pradinės jų reikšmės 

neįskaičiuojamos) t. y. duomenys pateikiami uţ 2007 - 2010 EA VP įgyvendinimo metus. Remiantis ta pačia logika uţdavinių įgyvendinimo paţanga 

matuojama prie uţdavinio prisidedančių priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimais. Institucijos, planuodamos priemones, atsiţvelgia į uţdavinių 

stebėsenos rodiklių planuojamas pasiekti ir pasiekimo reikšmes. 

 

3.1. 1 prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 
 

3.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių įgyvendinimas 

 

Įgyvendinama 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra― 1 uţdavinio 

„Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę― (toliau – 1 uţdavinys) ir to paties prioriteto 2 uţdavinio keliamus tikslus 

„Padidinti viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms― (toliau – 2 uţdavinys), ŠMM jų siekia administruodama jai 

priskirtų prioritetų projektus, kurie siekia: 

- sustiprinti viešą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę; 

- padidinti  viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą; 

- plėtoti esamų MTEP centrų materialinę bazę ir kurti naujus MTEP centrus, turinčius teigiamą poveikį šalies ūkio konkurencingumui. 

 

 

A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

14 lentelė. 1 uţdavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę 

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

Produkto rodikliai 

MTTP bazės plėtros 

projektų skaičius* 
Pasiekimas 0

 
0 9 31 NA NA NA NA NA 31 

Tikslas
*
           60 

Pradinis taškas
 10

**
          

Rezultato rodikliai 

                                                 
*
 Šaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa. 

**
 BPD 1.5 priemonės projektai mokslinių tyrimų infrastruktūros srityje. Šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra. 
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Pritraukta privačių 

investicijų (mln. eurų) 
Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
*
           72,5 

Pradinis taškas
 

33
***

          

 Sukurti ir veikiantys 

mokslinių tyrimų 

centrai 

Pasiekimas 0 0 2 3 NA NA NA NA NA 3 

Tikslas
*
          12 

Pradinis taškas
 

49**          

*MTTP bazės plėtros projektų skaičiaus rodiklio reikšmė apskaičiuojama  

 

MTTP bazės plėtros projektų skaičius. 2010 m. buvo baigti įgyvendinti 3 projektai. Vadovaujantis Veiksmų programų valdymo komitete 

patvirtintais stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymais
****

, šiuo rodikliu yra skaičiuojami gavę paramą ir baigti įgyvendinti projektai, kurie yra skirti 

mokslinių tyrimų ir technologinės (toliau – MTTP) bazės plėtrai, tačiau atsiţvelgiant į Europos Komisijos pageidavimą matyti pasirašytų sutarčių 

dinamiką, kuri leidţia iš anksto pamatyti augimo potencialą, lentelėje pateikiama informacija apie pasirašytų sutarčių rodiklį. Per 2010 m. šio rodiklio 

reiškmė nuo pat laikotarpio pradţios pasiekė 31 pasirašytą sutartį. Paţymėtina, jog 2011 m. numatoma patvirtinti naują priemonę, skirtą nacionalinių 

mokslo programų ir MTTP projektų vykdymui, o jos įgyvendinimo metu planuojama pasirašyti dar 40 sutarčių dėl projektų finansavimo ir 

administravimo, kuriuos numatoma įgyvendinti 2013 metais. 

Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Planuojant konkrečias veiksmų programos priemones 1 uţdavinio įgyvendinimui, paaiškėjo, kad šis 

rodiklis nėra tinkamas matuoti rezultatus, tiesiogiai pasiektus įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos projektus. Įgyvendinant 1 prioriteto 1 

uţdavinio priemones, vykdomi viešojo sektoriaus MTTP infrastruktūros projektai, kuriuose privatūs ūkio subjektai negali tiesiogiai dalyvauti nei kaip 

projekto vykdytojai, nei kaip projekto partneriai, kadangi tokiu atveju reikėtų taikyti valstybės pagalbą. Tačiau MTTP infrastruktūros kūrimui ir/arba 

atnaujinimui valstybės pagalba ūkio subjektams negali būti teikiama – ji galėtų būti teikiama tik moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių 

diegimui. Netiesioginiu būdu pritraukti privačių investicijų viešojo sektoriaus MTTP infrastruktūros projektų vykdymui taip pat nebus galimybių, 

kadangi tam nėra palanki šiuo metu Lietuvoje veikianti turtinės nuosavybės teisių sistema: ūkio subjektai nebūtų suinteresuoti investuoti į viešojo 

sektoriaus MTTP bazę, nes pagal dabar galiojančius teisės aktus jie neįgytų jokių turtinių teisių.  

Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai. Mokslinių tyrimų centrai suprantami kaip moksliniams tyrimams skirta viešojo sektoriaus 

institucinė, materiali ir informacijos išteklių, tinklų, darbo priemonių, instrumentų bei paslaugų infrastruktūra. Šiuo rodikliu skaičiuojami mokslinių 

                                                 
***

 Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 

 
****

 Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių aprašymai yra patvirtinti  2009 m. gruodţio 22 d. Veiksmų programų valdymo komiteto posėdţio metu ir paskelbti 

interneto svetainėje www.espama.lt, nurodytu adresu: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/metodikos/stebesenos_rodikliai 
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tyrimų centrai, kuriuose yra atlikta pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, remontas, įsigyta mokslinė įranga ir informacinės priemonės. 

2010 m. vykdant projektus buvo sukurti 3 mokslinių tyrimų centrai. Iki programavimo periodo pabaigos įgyvendinant 1 uţdavinio priemones 

planuojama sukurti/atnaujinti ne maţiau kaip 25 mokslinių tyrimų centrus.  

 

15 lentelė. 2 uţdavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms 

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

Produkto rodikliai 

MTTP projektų skaičius Pasiekimas 0
 

0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
*
           40 

Pradinis taškas
* 26          

Rezultato rodikliai 

Bendrų darbo vietų skaičius 

mokslinių tyrimų srityje 
Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
* 
          650 

Pradinis taškas
*  

5893 

(2005) 

         

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

tarp tyrimų institucijų ir 

MVĮ 

Pasiekimas 0 0 2 9 NA NA NA NA NA 9 

Tikslas
*
           100 

Pradinis taškas
* 

80
****

          

 

MTTP projektų skaičius. MTTP projektai suprantamai kaip projektai, skirti vykdyti mokslinius tyrimus,  technologinės plėtros darbus bei kurti ar 

plėtoti jiems skirtą infrastruktūrą. Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant 2 uţdavinį nebuvo patvirtinta priemonių, siekiančių šio produkto rodiklio, todėl 

nebuvo ir minėto rodiklio pasiekimų. ŠMM uţsakymu 2011 metais turi būti baigtas vertinimo projektas „Švietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas―, kuris 

vertina galimybes uţtikrinti Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyto minimo rodiklio pasiekimą iki programavimo periodo pabaigos. 

Atlikus vertinimą bus svarstomos galimybės planuoti priemonę, skirtą antrojo uţdavinio įgyvendinimui ir atitinkamai siekti nagrinėjamo rodiklio. 

                                                 
*
 Šaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa. 

****
 Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.  



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 60 

Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų srityje. Šiuo rezultato rodikliu skaičiuojamos nuolatinės ir laikinos mokslininkų ir kitų tyrėjų darbo 

vietos mokslinių tyrimų srityje. Iš 24 projektų, įgyvendinamų 2009-2010 m., nagrinėjamo rodiklio buvo siekiama net 18-oje projektų. 2010 m. rodiklio 

pasiekimų nebuvo – daugelio projektų veiklos dar tik pradėtos vykdyti. Pirmųjų rodiklio pasiekimų yra laukiama projektų įgyvendinimo viduryje arba 

pabaigoje, t.y. 2012 m.,o didţiausio rodiklio rezultatų laukiama 2013-2014 metais. Pagal iki 2010 m. pabaigos pasirašytas sutartis numatoma sukurti ne 

maţiau kaip 598 darbo vietas, tai yra 92 proc. iš 650 Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatytųjų. Nepaisant to, kad 2010 m. rodiklis nebuvo 

pasiektas, 2011 m. pradţioje jau buvo sukurtos pirmosios 3 bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje, vykdant projektą „Nacionalinio atviros 

prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas―.  

2011 m. numatoma patvirtinti naują priemonę, skirtą nacionalinių mokslo programų ir MTTP projektų vykdymui, kurioje bus siekiama sukurti 60 

bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje, neskaičiuojant jau suplanuotų 598 darbo vietų . Iki 2015 m. numatoma pasiekti planuotą rezultato rodiklį. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir MVĮ. Šis rezultato rodiklis skaičiuoja tarp tyrimų institucijų ir labai maţų, maţų ir 

vidutinių įmonių pasirašytas sutartis uţsakymų iš ūkio subjektų vykdymui, atliekant mokslinius tyrimus, ir (arba) suteikiant galimybę jiems naudoti 

projekto metu sukurtą infrastruktūrą mokslinių tyrimų vykdymui. Vadovaujantis rodiklio matavimo ir skaičiavimo metodika, rodiklis yra pradedamas 

skaičiuoti tik po projekto įgyvendinimo pabaigos (per vienerius metus). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasirašytos 9 tokios sutartys. 2011 m. numatoma 

pasirašyti dar ne maţiau kaip 6 sutartis. Pagal jau pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis iš viso yra įsipareigota pasirašyti 177 

bendradarbiavimo sutartis, kurių didelė dalis bus pasiekta 2013-2014 metais.  Taigi galima teigti, kad iki 2015 m. numatoma pasiekti ir net viršyti 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje nustatytą rezultato rodiklio reikšmę (100 bendradarbiavimo sutarčių). 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

16 lentelė. 1 prioriteto finansinė paţanga pagal 1 ir 2 uţdavinius (eurais) 

Uţdaviniai 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo 

ir administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo 

ir 

partnerio 

(-ių) lėšų 

suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto vykdytojo 

ir partnerio (-ių) 

lėšų suma 

1 Uţdavinys  301.481.380,07 256.259.173,06 45.222.207,01 0,00 21.847.046,38 18.569.989,42 3.277.056,96 0,00 

2 Uţdavinys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ŠMM uţsakymu 2011 metais turi būti baigtas vertinimo projektas „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų 

programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas―, kuris vertina galimybes uţtikrinti Ekonomikos 

augimo veiksmų programoje numatytus pasiekimus iki programavimo periodo pabaigos. Atlikus vertinimą bus svarstomos galimybės planuoti 
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priemonę, skirtą antrojo uţdavinio įgyvendinimui. Kadangi sprendimas dėl 2-ojo uţdavinio priemonių dar nėra priimtas, 2-jo uţdavinio finansinė 

paţanga lygi nuliui. 

 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

17 lentelė. 1 uţdavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos) 

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 
 

284.749.345,5 

 

256.259.173,1 90,0 % 

 

18.569.989,4 6,5 % 

 

PRODUKTO MTTP bazės plėtros 

projektų skaičius 
60 31  51,66 % 3  5 %  

REZULTATO Pritraukta privačių 

investicijų (mln. eurų) 
72,5 0 0 % 0 0 %  

Sukurti ir veikiantys 

mokslinių tyrimų centrai 
12 25 208,33 % 3 25  %  

 

 

 

18 lentelė. 2 uţdavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRODUKTO MTTP projektų skaičius 40 0 0 % 0 0 % 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 62 

REZULTATO Bendrų darbo vietų 

skaičius mokslinių tyrimų 

srityje 
650 598 92 % 0 0 % 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

tarp tyrimų institucijų ir 

MVĮ 

100 177 177 %  0 9 %  

 

Įgyvendinant Švietimo ir mokslo misterijos administruojamas 1 uţdavinio priemones iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašyta 31 sutartis dėl 

projektų finansavimo ir administravimo uţ 25 6259 173,1 eurų sumą. 2009 m. pasirašytos 9 sutartys, o 2010 m. – dar 22. Iki 2010 m. pabaigos baigti 3 

ir vykdomi 28 projektai įsisavino 18 569 989,4 eurus. 

Svarbu pabrėţti, kad programavimo periodo pradţioje buvo planuojama vykdyti virš 60 MTTP bazės plėtros projektų, tačiau atsiţvelgiant į 

ekonominę naudą, buvo nuspręsta iki 2010 m. pradėti vykdyti maţiau, bet didesnių projektų.  

Vykdant 2009 ir 2010 m. pradėtus projektus, nėra pasiektų produkto ir rezultato stebėsenos rodiklių, nes dalis projektų bus baigti įgyvendinti  

2012 metais, o didţiąją jų dalį numatoma uţbaigti tik 2013-2014 m. Nepaisant to, galima teigti, kad 1 uţdavinys įgyvendinamas sėkmingai: dauguma 

projektų vyksta sklandţiai, panaudojant įsisavintas lėšas pasiekti 2010 m. planuoti projektų lygmens rezultatai (parengti statinių projektai, atliktos 

statinių projektų ekspertizės, pradėti statyti nauji objektai, vykdyti renovacijos ar remonto darbai). 2010 m. baigti įgyvendinti 3 projektai, kurių dėka 

projektuose dalyvavusios mokslo ir studijų institucijos aprūpintos reikalinga MTEP įranga, pastatytos/renovuotos institucijų patalpos –sukurti 3 

mokslinių tyrimų centrai , įsipareigota sukurti dar 22. Pastarieji rezultatai ţenkliai prisideda prie viešos MTTP plėtros bazės stiprinimo. 

Iki 2010 m. baigtų projektų vykdytojai jau pateikė duomenis apie 9 pasirašytas bendradarbiavimo sutartis tarp tyrimų institucijų ir labai maţų, 

maţų ir vidutinių įmonių, sutartyse dėl projektų finansavimo ir administravimo numatyta pasirašyti 177 bendradarbiavimo sutartis tarp tyrimų 

institucijų ir labai maţų, maţų ir vidutinių įmonių. Taip pat yra numatoma 2011 m. sukurti naują priemonę, skirtą nacionalinių mokslo programų ir 

MTTP projektų vykdymui, kurioje bus siekiama dar 60 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje. Taigi, iki periodo pabaigos turi būti sukurta 

pakankamai bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje ir taip pasiekta beveik visa atitinkamo rezultato rodiklio reikšmė, numatyta Ekonomikos 

augimo veiksmų programoje. Tikimasi, kad pasiekus šiuos rezultatus, bus sustiprinta viešoji mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazė bei 

sudarytos sąlygos padidinti viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą. 
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23 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas 

finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES  lėšas. (mln. eurų/proc.) 

284,7 (100% )
256,3 (90% )

18,6 (6,5% )

0

50

100

150

200

250

300

Suplanuota VP

programoje  ES lėšų

Paskirstyta pagal

pasirašytas sutartis ES

lėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

EAVP 1 prioriteto ,, Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai 

tyrimai ir technologinė plėtra“ 1 ir 2 uždavinių  įgyvendinimas  nuo veiksmų programų 

įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
1 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 284,7 mln. eurų. Iki 2010 m. pabaigos pasirašyta 

finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 256,3 mln. eurų, t. y. 90 proc. nuo 1 prioritetui skirtos 

lėšų sumos. Iki 2010 m. pabaigos pripaţinta deklaruotinomis EK – 18,6 mln. eurų, t. y. 6,5 proc. 

nuo 1 prioritetui skirtos lėšų sumos. 

Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 

Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos 

Sąjungos fondų lėšų suma 2010 m. šiam prioritetui buvo 76,4 mln. eurų. 2010 m. įgyvendinant šį 

prioritetą Europos Sąjungos lėšų naudojimo planas nebuvo įvykdytas (ţr. ... pav.). 2010 m. 

pabaigoje pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį  prioritetą sudarė 

18,6 mln. eurų, t. y. 24,3 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. 

Pagrindinės prieţastys, trukdančios uţtikrinti lėšų įsisavinimo eigą yra ilgiau nei planuota 

uţsitęsusios viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo ir viešųjų pirkimų vykdymo procedūros (pvz., 

pretenzijų ir/ar skundų teisminis nagrinėjimas);  projektų vykdytojų patirties ir kompetencijos stoka, 

nepakankamai tiksliai suplanuotos projektų veiklos; su mokėjimo prašymais pateikiami ne visi 

reikalingi išlaidas pagrindţiantys ir pateisinantys dokumentai.  

24 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. 

eurų/proc.) 

76,4 (100%)

18,6 (24,3%) 

10

30

50

70

90

 ES fondų naudojimo

plano kritinis lygis 

 Įvykdymas

EAVP 1 prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1 ir 2 uždavinio  ES fondų lėšų 

naudojimo plano įgyvendinimas nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios 

iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
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Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų 

aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo 

priėmimo, sutarčių pasirašymo. Kitos priemonės, kurių imamasi, siekiant paspartinti lėšų 

įsisavinimą: 

1. Sutarčių specialiosiose sąlygose numatoma, kad projektai per 12, 24 ar 36 mėn. 

(priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio) nuo Sutarties įsigaliojimo turi patirti ir 

deklaruoti mokėjimo prašymuose ne maţiau kaip tam tikrą procentą visų Projektui įgyvendinti 

skirtų lėšų. 

2. Kiekvieną ketvirtį vyksta ŠMM-CPVA projektų stebėsenos posėdţiai, kurių metu yra 

aptariama projektų įgyvendinimo eiga, lėšų įsisavinimo planų vykdymas, rizikos valdymo 

klausimai.  

3. Kartu su CPVA organizuojami trišaliai susitikimai su projektų vykdytojais,  kurie 

nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų įsisavinti tam tikrą dalį lėšų per 12 ir (ar) 24 mėn. 

Trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimo prieţastys 

ir nustatomi tų prieţasčių įveikimo veiksmų planai. Taip pat projektų vykdytojai konsultuojami, 

esant probleminėms situacijoms.  

4. ŠMM ir CPVA 2010 m. kovo 2 d. pasirašė susitarimą dėl dvišalių projektų finansavimo 

ir administravimo sutarčių sudarymo (Nr. 2010/0302-04/S-60). Taip pat trišaliu būdu sudarytoms 

projektų sutartims numatyti atskiri atvejai, kai dėl konkrečios projekto sutarties keitimo 

įgyvendinančioji institucija kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėlišankstinio pritarimo 

sutarties keitimui. Tai spartina lėšų įsisavinimą, kadangi yra sutaupoma laiko, kai reikia priimti 

skubius sprendimus susijusius su sutarčių įgyvendinimu. 

Atsilikimą nuo plano planuojama panaikinti 2013 m. Iki laikotarpio pabaigos planuojama 

įsisavinti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Siekiant uţtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes vykdant projektų veiklas, į bendruosius 

projektų atrankos kriterijus yra įtraukti reikalavimai dėl projektų atitikties lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principams. Atliekant paraiškų dėl projektų finansavimo vertinimą ir (arba) 

vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną, tikrinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principams, nepaţeidţia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių 

vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Papildomų reikalavimų 

vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose 

prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra numatyta, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo 

poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.  

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

ŠMM administruojamų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimo poveikis informacinės 

visuomenės plėtrai yra neutralus, nes papildomi reikalavimai, susiję su informacinės visuomenės 

plėtra, nėra įtraukti į projektų atrankos kriterijus. Nepaisant to, daugelyje projektų veiklų yra 

numatyta įsigyti ar atnaujinti įrangą, skatinančią informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) 

naudojimą švietimo ir mokslo sektoriuje bei tam tikrų švietimo ir mokslo paslaugų perkėlimą į 

elektroninę erdvę.  

Reikšmingas poveikis informacinės visuomenės plėtrai bus pasiektas įgyvendinus Vilniaus 

universiteto projektą „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro 

kūrimas―. 2010 m. pradėtas statyti Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centro pastatas Saulėtekio universitetiniame miestelyje. Įvykdţius projekto veiklas, 
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planuojama centre sutelkti šiuolaikinę įrangą, kurios pagalba įvairių Lietuvos regionų mokslo, 

verslo, švietimo atstovai galės naudotis čia kaupiamais informaciniais ištekliais. Centras skatins 

mokslo bei verslo bendradarbiavimą, apsikeitimą idėjomis, inovacijas, uţtikrins mokslo bei 

švietimo programų atitikimą sparčiai kintančioms išorės ir vidaus sąlygoms. Svarbiausiomis centro 

funkcijomis taps  informacinis aprūpinimas ir komunikacijos galimybių plėtra, tai yra bus kaupiami 

įvairaus pobūdţio informacijos šaltiniai, sudarytos sąlygos profesionaliam aptarnavimui, 

elektroninių paslaugų teikimui, paslaugų ir patalpų panaudojimui moderniems akademiniams 

procesams, visų interesų aukštajame moksle turinčių visuomenės narių ugdymo tikslams. 

Svarbus yra ir Vilniaus universiteto projektas „Informacinių technologijų atviros prieigos 

centro sukūrimas―. Ataskaitiniu laikotarpiu kuriamame informacinių technologijų atviros prieigos 

centre bus diegiama galinga informacinių technologijų infrastruktūra, kuri uţtikrins paţangiausias 

prieigas prie skaičiavimo resursų ir išplės informacijos valdymo bei naudojimo galimybes. Centro 

infrastruktūra galės naudotis studijų proceso dalyviai, mokslo institucijos, verslo įmonės, 

informacinių technologijų paslaugos bus teikiamos ir pavieniams asmenims. Įdiegta įranga 

(superkompiuteris) tarnaus: 

- aplinkosaugos srityje – gaminant aukštųjų technologijų produktus leis pakeisti techninį 

eksperimentą modeliavimo procedūromis, kas maţins gamybos kaštus ir aplinkos taršą; 

- elektroninės sveikatos paslaugų srityje sudarys  prielaidas regionuose dirbantiems 

gydytojams kokybiškiau nustatyti diagnozes ir gerinti gydymo paslaugų kokybę, optimizuos 

sveikatos apsaugos administracines veiklas; 

- didelė išteklių dalis bus skirta studijoms ir mokslui, infrastruktūra bus panaudojama 

pagal Nacionalinę kompleksinę programą numatomoms atnaujinti ir kurti naujoms tarpkryptinėms 

jungtinėms studijų programoms; 

- IT specialistų rengimo srityje Centro infrastruktūra labiau atitiks verslo poreikius, 

prisidės rengiant tarptautinius standartus atitinkančius specialistus.  

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

19 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų ES išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Alytaus 244.415,0 14 

Marijampolės 244.415,0 14 

Tauragės 244.415,0 14 

Telšių 244.415,0 14 

Utenos 244.415,0 14 

Maţeikiai 244.415,0 14 

Visaginas 244.415,0 14 

  

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

ŠMM administruojamų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai yra 

neutralus. Nepaisant to, į bendruosius atrankos kriterijus yra įtraukti reikalavimai dėl projektų 

atitikties darnaus vystymosi principui. Vertinant projektus atsiţvelgiama ar projektai neprieštarauja 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms. Specialiuosiuose atitikties atrankos ir 

Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų reikalavimų dėl šio 

prioriteto įgyvendinimo. Be to, vertinant iš ilgalaikės perspektyvos, galima teigti, kad visi ES 

struktūrinės paramos lėšomis finansuojami projektai, skirti švietimo ir mokslo infrastruktūrai kurti 
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ir (arba) atnaujinti, prisidės prie darnios plėtros principų įgyvendinimo, kadangi  pagal Nacionalinę 

darnaus vystymosi strategiją visuomenės švietimo ir mokslo plėtra yra vienas pamatinių darnaus 

vystymosi įgyvendinimo prioritetų
21

. Tobulinant švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūrą 

tikimasi pagerinti švietimo teikiamų paslaugų kokybę, kuri turėtų padaryti teigiamą poveikį 

ekonomikos sektorių plėtrai. 

Kaip pavyzdį galime paminėti 2010 m. baigtą įgyvendinti Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslo centro projektą „Tausojančio gamtinių išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės 

Lietuvos Ţemdirbystės institute modernizavimas―. Projekto veiklos skatina maţai taršių ir netaršių 

technologijų plėtojimą. Centre vykdomi fundamentiniai, taikomieji ir eksperimentiniai tyrimai bus 

susiję su aplinkos kokybės gerinimu, gamtos išteklių tausojimu, aplinkos apsauga, klimato 

pokyčiais, geriau atitiks besikeičiančius šalies ekonomikos, verslo ir darbo rinkos poreikius; bus 

skatinamas darnus ţemės ūkio ir susijusių šakų vystymasis. Projekto veiklų įgyvendinimo metu 

sukurta infrastruktūra bus naudojama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų 

biomedicinos srityje agronomijos kryptyse vykdymui; sudarytos techninės galimybės leis plėtoti 

naujos agroekologinės krypties tyrimus, nukreiptus į tausojantį gamtinių išteklių naudojimą. 

Vykdomi  tyrimai turės įtakos regionų ţemės ir susijusių ūkio šakų gamybos produktyvumo 

didinimui, kokybės gerinimui, išsivystymo netolygumų maţinimui. 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

Kryţminis finansavimas netaikomas. 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

Poveikis uţimtumui 2010 m. yra netiesioginis, nes: 

– pagal Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamas priemones yra siekiama 

rodiklio; 

– „Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų srityje― skaitinė reikšmė;  

iki 2010 m. pabaigos buvo baigti 3 projektai, tačiau jų įgyvendinimo metu nebuvo siekima minėto 

rodiklio; 

– baigti 3 projektai turėjo poveikį bendram uţimtumui, kadangi buvo kuriamos laikinos ir 

nuolatinės darbo vietos įvairų specialybių atstovams. 

 

Svarbiausios problemos 

 

Svarbiausios problemos, su kuriomis susidūrė projektų vykdytojai 2010 m. buvo: 

- sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros ir jų derinimas (įskaitant viešųjų pirkimų 

konkursų nelaimėjusiųjų nepagrįsti skundai ir pretenzijos, kurių nagrinėjimo metu buvo stabdomas 

projekto veiklų įgyvendinimas (o tai trukdė laiku įsisavinti suplanuotas lėšas); 

- projektų vykdytojų patirties stoka viešųjų pirkimų klausimu;  

- apyvartinių lėšų trūkumas siekiant laiku apmokėti tiekėjams netinkamą pridėtinės vertės 

mokestį uţ įsigytą įrangą;  

- projektus vykdančiose institucijose vis dar pasitaikė projektų valdymo ir jų 

įgyvendinimo kokybės uţtikrinimo problemų.    

Siekiant spręsti projektų vykdytojams aktualius klausimus buvo glaudţiau 

bendradarbiaujama su įgyvendinančiąja institucija, konsultuojami projektų vykdytojai, su LR 

Finansų ministerija suderintas klausimas dėl netinkamo PVM‗o apmokėjimo biudţeto lėšomis; 

                                                 
21

 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. 

nutarimu Nr. 1160 (Ţin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).  
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projektų vykdytojai buvo kviečiami į trišalius CPVA-ŠMM-projekto vykdytojo institucijos atstovų 

pasitarimus. 

 

3.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių 

įgyvendinimas 

 

Įgyvendinama 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra― (toliau – 1 prioritetas) 3 uţdavinį „Padidinti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje― (toliau – 

3 uţdavinys) ir 4 uţdavinį „Pagerinti ţinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje― (toliau – 4 uţdavinys), Ūkio 

ministerija siekia:  

-  padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros (toliau – MTTP) veiklos projektus, įvertinti ir sumaţinti tokios veiklos nesėkmės riziką; 

-  skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams 

kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą;  

- skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į MTTP 

infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir 

panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas; 

- skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti 

Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą, šiems tikslams pasiekti sukuriant reikiamą 

infrastruktūrą ţinių ir technologijų sklaidai uţtikrinti; 

- stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą siekiant sukurti efektyviai veikiančią ţinių ir 

technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą; 

- stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, sukurti veiksmingai ţinių ir technologijų sklaidos 

terpei būtiną infrastruktūrą. 
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20 lentelė. 3 uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš 

viso 

Produkto rodikliai 

 (MTTP projektų 

skaičius (įmonių 

mokslinių tyrimų ir 

technologinės 

plėtros veikla)) 

Pasiekimas 0 0 173 430* NA NA NA NA NA 430 

Tikslas  
          

120 

Pradinis taškas 
 

42 

         

Rezultato rodikliai 

 (Pritraukta 

privačių investicijų 

(mln. eurų)) 

Pasiekimas 0 0 7,2 18,3 NA NA NA NA NA 18,3 

Tikslas           57 

Pradinis taškas 
 

9,2 

         

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 
*
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per 

ataskaitinį laikotarpį buvo baigti 104 MTTP projektai.  

MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektų skaičius – pagal 3 uţdavinį įgyvendinami MTTP projektai apima visus MTTP projekto etapus: 

nuo galimybių studijos rengimo, MTTP projekto vykdymo iki investicijų į MTTP infrastruktūrą, t. y. MTTP projektai uţdavinio kontekste suprantami 

kaip atliktos galimybių studijos, atlikti MTTP darbai (MTTP atliktos darbų ataskaitos) ar kaip sukurta ar išplėtota įmonės MTTP infrastruktūra. 

Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – tiesioginės privačios investicijos, t. y. pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas išlaidas (privatus 

įnašas). Pagal 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytas sutartis įgyvendinus MTTP projektus bus pritraukta 82,6 mln. eurų privačių investicijų.  

 

21 lentelė. 4 uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 
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Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso 

 (MTTP ir inovacijų 

aplinkos gerinimo 

projektų skaičius) 

Pasiekimas 0 0 14 18
*
 NA NA NA NA NA 18 

Tikslas           40 

Pradinis taškas
 

11          

Rezultato rodikliai 

 (Naujai sukurtų 

technologinių 

įmonių skaičius)
- 

Pasiekimas 0 0 0 1 NA NA NA NA NA 1 

Tikslas           15 

Pradinis taškas
 

4          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 
*
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per 

ataskaitinį laikotarpį baigtų įgyvendinti projektų nebuvo.   

 

MTTP projektų skaičius – pagal 4 uţdavinį įgyvendinami MTTP projektai skirti klasterių kūrimosi veikloms (rinkodara, mokymai, klasterių 

infrastruktūros kūrimas) vykdyti, mokslo ir (ar) technologijų parkų infrastruktūros objektams statyti ar rekonstruoti ir įrengti, modernių technologijų ir 

inovacijų populiarinimo veikloms vykdyti. 

Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius – įmonės, sukurtos modernių technologijų ir inovacijų populiarinimo veiklų dėka ir įmonės 

įsikūrusios mokslo ir (ar) technologijų parkų infrastruktūros objektuose ir kurių pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir platinti technologinius 

sprendinius (tame tarpe: įrenginius, mechanizmus, prietaisus, technologijas, metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir pan.), skirtus naudoti 

visų pirma gamybos ir paslaugų teikimo procesuose. 

  

22 lentelė. Pagrindinių stebėsenos rodiklių (core indicators) pasiekimai, įgyvendinant 3 ir 4 uţdavinius. 

Rodikliai 
Planuojama pasiekti 

reikšmė 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekta reikšmė 
Pasiekimo procentas 

(4) MTTP projektų skaičius 160 448 280% 
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Rodikliai 
Planuojama pasiekti 

reikšmė 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekta reikšmė 
Pasiekimo procentas 

(5) Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektų skaičius
*
 41

****
 19 46% 

(6) Sukurta darbo vietų MTTP srityje
**

 290 129 44,5% 

(7) Projektų skaičius (tiesioginė parama SVV)
 ***

 334
*****

 276 82,6% 

(8) Paremta naujų įmonių 
******

 - 46 - 

(10) Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 57 18,3 32,1% 
 

*
Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių duomenis. Per ataskaitinį laikotarpį baigtų įgyvendinti projektų nebuvo. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai yra įgyvendinami 

vykdant MTTP projektus. Tai pat įskaičiuojami klasterių, į kurių narius be verslo subjektų privalomai įeina ir mokslo ir studijų institucijos, 

įgyvendinami projektai.  
**

Nacionalinis rodiklis. Skaičiuojamos projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo sukurtos tyrėjų ir pagalbinio 

personalo darbo vietos. Pagal 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis projektų veiklų įgyvendinimo dėka 

bus sukurtos 1057 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. 
***

Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių duomenis. Projektai yra skirti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV) pasirengimui įgyvendinti MTTP veiklas, t. y. galimybių 

studijų atlikimui, bei MTTP vykdymui ir MTTP infrastruktūros kūrimui ir (ar) atnaujinimui.  

Siekiant įvertinti ES struktūrinės paramos poveikį SVV, Ūkio ministerija pradėjo vertinimo projektą „ES struktūrinės paramos poveikio 

smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas―: projektu siekiama įvertinti ES struktūrinės paramos, skirtos SVV, ilgalaikį socialinį ir ekonominį 

poveikį, nustatyti ar SVV finansavimo rezultatai ir poveikis atitinka ekonomikos ir pačių SVV poreikius, nustatyti kaip socialinių ES struktūrinės 

paramos lėšomis finansuojamos priemonės prisidėjo prie tikslinių grupių poreikių tenkinimo bei socialinių ir ekonominių problemų sprendimo.  
****

Pradinė šio stebėsenos rodiklio reikšmė susideda iš veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme patvirtintos 

planuojamos pasiekti reikšmės klasteriuose įgyvendinamiems projektams ir faktiškai pasiektos reikšmės įgyvendinant MTTP projektus tarp mokslo ir 

verslo institucijų.  
*****

Pradinė šio stebėsenos rodiklio reikšmė susideda iš veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme patvirtintos 

planuojamos pasiekti reikšmės SVV įgyvendinamiems pasirengimo MTTP veikloms projektams ir faktinių pasiekimų SVV įgyvendinamų MTTP 

vykdymo bei MTTP infrastruktūros kūrimo bei atnaujinimo projektų.  
******

Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. paramą gavusių naujų įmonių (Naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau 

kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo) skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis – 46. Pradinė reikšmė 

nėra nustatyta.  
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3 ir 4 uždavinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo analizė pateikiama Kokybinės analizės dalyje. 

 

FINANSINĖ PAŢANGA 

 

23 lentelė. 1 prioriteto finansinė paţanga pagal 3 ir 4 uţdavinius (eurai) 

Uţdaviniai 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 

suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

3 Uţdavinys  125.094.407,06 56.012.006,63 10.054.302,83 59.028.097,61 32.565.093,93 15.684.410,96 1.766.468,65 15.114.214,32 

4 Uţdavinys 14.041.122,57 11.017.937,04 0,00 3.023.185,53 2.769.069,93 2.661.739,45 0,00 107.330,47 

 

KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

24 lentelė. 3 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 

 

162.216.931,5 

 

 

56.012.006,6 

 

34,5 % 

 

15.684.411,0 

 

9,7 % 

PRODUKTO (MTTP projektų 

skaičius (įmonių 

mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros 

veikla)) 

120 430 358 % 430 358 %  

REZULTATO (Pritraukta privačių 57 82,6 145 % 18,3 32,1 %  
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investicijų (mln. eurų)) 

2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinat 3 uţdavinį buvo pasirašyta 430 sutarčių, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 56 mln. 

eurų, t. y. stebėsenos rodiklio „MTTP projektų skaičius― net ir paskirsčius 34,5 proc. uţdaviniui skirtų finansavimo lėšų viršytas 3 kartus. Galima 

išskirti kelias šio stebėsenos rodiklio aukšto pasiekimo prieţastis: 

1. Nepakankamai ambicingi stebėsenos rodiklio tikslai, nustatyti veiksmų programoje. Planuojant 3 uţdavinio įgyvendinimo priemones 

planuota pasiekti reikšmė padidėjo iki 310 projektų. 

2. Pasikeitusi ekonominė situacija. Darytina prielaida, kad programuojant buvo planuojama, kad pagal 3 uţdavinį bus įgyvendinami didesnės 

vertės projektai. Projektų dydį galimai įtakojo finansinė krizė ir apyvartinių lėšų trūkumas: pagal 3 uţdavinį privačių verslo subjektų įgyvendinamiems 

projektams finansavimas skiriamas pagal valstybės pagalbos schemas (maksimalus projektams skiriamo finansavimo intensyvumas gali siekti 70 

procentų visų tinkamų projekto lėšų). Todėl paraiškos buvo pateikiamos maţesnės vertės projektams. 

3. Pasikeitus ekonominei situacijai padidėjo poreikis investuoti į naujas verslo sritys, ieškoti naujų, inovatyvių sprendimų plėtrai.  

Atitinkamai padidėjo stebėsenos rodiklio „Pritraukta privačių investicijų ― pasiekimai.  

 

25 lentelė. 4 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos) 

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 

 

87.221.095,9 

 

 

11.017.937,0 

 

12,6 % 

 

2.661.739,5 

 

3,1 % 

PRODUKTO (MTTP ir inovacijų 

aplinkos gerinimo 

projektų skaičius) 

40 18 45 % 18 45 % 

REZULTATO (Naujai sukurtų 

technologinių įmonių 

skaičius) 

15 53 7 %  1 7 %  

 

Pagal 4 uţdavinį 2010 m. gruodţio 31 d. buvo finansuota 18 projektų skirtų 1) klasterių įgyvendinamiems projektams (4 projektai) bei 2) 

rinkodaros veikloms (14 projektų), skirtoms modernių technologijų ir inovacijų populiarinimui, inovacijų partnerystės skatinimui, inovacijų paramos 

paslaugų paklausos didinimui bei inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams, teikimui šiose srityse: technologiniai auditai, 

technologijų apţvalgos, rinkos analizės ir naujų produktų rinkodara ir t. t. Rinkodaros projektų dėka planuojama (remiantis sutarčių duomenimis), kad 
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bus sukurtos 53 naujos technologinės įmonės ir bus viršyta veiksmų programoje nustatyta planuojama pasiekti reikšmė. Didesnį nei buvo planuota 

technologinių įmonių skaičių paaiškina 3 uţdavinio aprašyme pateiktos prieţastys.  

Pagal 4 uţdavinio įgyvendinimo priemones didţiausia finansavimo dalis (54 mln. eurų) planuojama paskirstyti klasterių infrastruktūros kūrimo 

ir atnaujinimo veikloms. 2010 m. gruodţio 31 d. buvo įgyvendinami 4 projektai, kurių vertė 7,2 mln. eurų. Planuojama, kad 2011 metais bus sudarytos 

sutartys dėl klasterių įgyvendinimo projektų 9 mln. eurų sumai. Iš viso planuojama įgyvendinti 26 klasterių projektus.  

Klasterizacijos procesas Lietuvoje prasidėjo neseniai, t. y. aktyviai šioje srityje dirbama tik 2-3 metus, todėl dar nėra išvystytos nusistovėjusios 

praktikos: problemos kyla dėl klasterių sukūrimo, klasterio administratoriaus paskyrimo, tiesių ir atsakomybių klasteryje pasidalinimo, sukurtų 

rezultatų naudojimo ir panašiai. Visi šie veiksniai įtakojo kiek lėtesnį klasterių plėtros priemonių įgyvendinimą. 

Klasterizacija yra vienas kertinių Lietuvos ūkio (pramonės ir verslo) plėtros strategijos prioritetų. Lietuvoje šiuo metu klasterizacijos procesų 

plėtrai skiriamas didelis dėmesys. Kuriama inovatyviems klasteriams palanki aplinka, plėtojami tarptautiniai ryšiai ir skatinamas įsiliejimas į 

tarptautinius klasterius, siekiant Lietuvoje turėti aukšto lygio inovatyvius klasterizuotus junginius, kadangi inovacijų tinklai maţoms ir vidutinėms 

įmonėms sudaro palankią aplinką kurti inovacijas ir plėtoti sąsajas su didelėmis bendrovėmis ir tarptautiniais partneriais.  

Rinkodaros modernių technologijų populiarinimo projektams papildomai 2011 metais planuojama skirti 1,5 mln. eurų. 

2010 m. gruodţio 31 d. buvo pateiktos 5 paraiškos Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) projektų įgyvendinimui. Planuojama, kad 

2011 metais su slėnių projektais bus sudarytos sutartys 8,5 mln. eurų sumai.     

 

26 lentelė. Pagal 3 ir 4 uţdavinį sėkmingai įgyvendinami projektai 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal sutartį, 

Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotina 

skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

Megztų 

ortopedinių 

įtvarų kūrimas 

Akcinė bendrovė 

"Ortopedijos 

technika" 

10/08/2009 02/02/2009 31/01/2011 433586.94 131010.26 370526.39 131010.26 

Trumpas 

projekto esmės 

aprašymas 

AB „Ortopedijos technika" – didţiausia ortopedijos techninių priemonių gamintoja Baltijos šalyse, uţimanti apie 46 % ortopedijos techninių 

priemonių rinkos ir maţdaug 30% ortopedijos siūtinių gaminių (per metus realizuojama apie 30.000 siūtinių gaminių) rinkos. Įmonė nuolat ieško 

naujų gaminių ir investuoja į jų kūrimą bei gamybos organizavimą. AB „Ortopedijos technika" stengiasi neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų ir 

kryptingai vykdo įmonės plėtrą. Siekdama sustiprinti savo pozicijas esamose ir planuojamose rinkose, įmonė nuolat atnaujina gaminamus 

produktus bei siekia pagerinti jų kokybę.  Šio projekto metu bus siekiama papildomai identifikuoti rinkos poreikius ir kaip galima greičiau 

prisiderinti prie atsirandančių galimybių bei pateikti rinkai inovatyvius produktus uţ konkurencingą kainą. AB „Ortopedijos technika" yra 

sukaupusi pakankamą intelektualinį potencialą bei turi daugiametę patirtį ortopedijos techninių priemonių kūrimo ir gamybos srityje.  Esami 

rinkoje ortopediniai įtvarai nesprendţia kylančių paciento poreikių, sprendţia juos tik iš dalies arba yra per daug sudėtingi bei pernelyg brangūs, 

tad, išanalizavus esamas megztų ortopedinių įtvarų alternatyvas, kaip jų kūrimo terpes, pagrįsta, kad tikslą – sukurti naujo tipo megztus įtvarus - 

įgyvendinti yra technologiškai įmanoma. AB „Ortopedijos technika" siekia sukurti tokius naujo tipo megztus ortopedinius įtvarus, kuriuos bus 
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Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal sutartį, 

Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotina 

skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

galima gaminti tiek serijiniu būdu, tiek ir uţsakyti bei pritaikyti individualiai. Numatoma, kad AB „Ortopedijos technika" sukurti megzti 

ortopediniai įtvarai, skirtingai nuo dabar naudojamų neopreninių („guminių") ir sintetinės korsetinės medţiagos ortopedinių įtvarų, daug geriau 

spręs kylančius pacientų poreikius. Sukurtų įtvarų kokybė nebus blogesnė nei ortopedinių įtvarų, gaminamų įmonėse „Bauerfeind" (Vokietija) ir 

„Orlett" (Vokietija), o kaina bus ţenkliai ţemesnė.   

Rodiklis  Pritraukta privačių 

investicijų 

(rezultato), mln. 

Eur 

 MTTP 

projektai 

(įmonių 

mokslinių 

tyrimų ir 

technologinės 

plėtros veikla) 

(produkto) 

 Tyrėjai ir 

pagalbinis 

personalas, 

atlikę darbus, 

skirtus projekto 

MTTP veiklai 

atlikti  

(produkto) 

 Sukurti 

gaminių, 

paslaugų ar 

procesų 

prototipai 

(koncepcijos)  

(rezultato) 

 Sukurta 

ilgalaikių 

tyrėjų ir 

pagalbinio 

personalo 

darbo vietų per 

3 metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

(rezultato) 

 Pateikti į rinką 

nauji gaminiai, 

paslaugos ar 

procesai per 3 

metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

(rezultato) 

  

Planuota 0.261 1 31 13 4 13   

Pasiekta 0.298 0 31 0 0 0   

 

Stipri inovacijų 

ekosistema - 

verslo 

konkurencinio 

pranašumo 

garantas 

(SIEK) 

Viešoji įstaiga 

KLAIPĖDOS 

MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJŲ 

PARKAS 

23/11/2009 01/04/2009 31/03/2011 183034.06 

 

167429.91 

 

115246.65 106305.24 

Trumpas 

projekto esmės 

aprašymas 

Nors Lietuvos ūkis auga pakankamai sparčiai, neieškant vidinių konkurencingumo didinimo šaltinių augimas gali sulėtėti. Konkurencingumo 

skatinimas viena iš prioritetinių ES sričių, uţtikrinanti socialinį ir ekonominį augimą. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje 

tegiama, kad Lietuvoje dominuoja ţemųjų ir vidutiniškai ţemų technologijų sektoriai, kurių sukuriama pridėtinė vertė yra maţa (3/4 visos 

pramonės produkcijos yra sukuriama ţemą pridėtinę vertę generuojančiuose pramonės šakose) ir tai neleidţia šaliai uţimti gerų konkurencinių 

pozicijų pasaulio rinkoje, be to tiesioginės uţsienio investicijos į Lietuvą, ypač Klaipėdos apskritį (7632 Lt vienam gyventojui per 2008 m.) yra 

labai ţemos, tai pat maţai išplėtoti klasterizacijos ir parnerystės tinklai. Daugelis įmonių, priklausančios aukštą pridėtinę vertę kuriančių sektorių 

kategorijai, savo konkurencinį pranašumą grindţia ne ţiniomis ir inovacijomis, bet pigesnėmis veiklos sąnaudomis.  Projekto tikslas - inovacijų 
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Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal sutartį, 

Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotina 

skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

ekosistemos stiprinimas siekiant didinti Vakarų Lietuvos regiono konkurencinį pranašumą. Projekto metu daug dėmesio bus skiriama aukštą 

pridėtinę vertę generuojančių sričių stiprinimui  tiek valdţios, tiek MVĮ lygiu. Kompleksinės inovacijų ekosistemos QUATRO (mokslas-verslas-

valdţia-ţiniasklaida) sukūrimas grįstas skirtingų sistemos dalyvių dialogu, kurio metu formuojasi bendras suvokimas, dalyviai supranta savo vietą, 

vaidmenį ir naudą šioje sistemoje. Projekto tikslinė grupė - inovatyvios, į pokyčius ir naujausių ţinių panaudojimą orientuotos įmonės ir/ar fiziniai 

asmenys, visuomenė. Projekto veiklos yra skirtos naujo inovatyvaus, orientuoto į aukštas ir vidutines technologijas verslo kūrimuisi ir plėtrai 

Vakarų Lietuvos regione, siekiant didinti regioninį konkurencinį pranašumą. 

Rodiklis  MTTP ir inovacijų 

aplinkos gerinimo 

projektai  

(produkto) 

 Įgyvendintos 

šiuolaikiškų 

technologijų ir 

inovacijų 

sklaidos 

priemonės   

(produkto) 

 Sukurti viešo 

pobūdţio 

informacijos 

portalai ar 

duomenų bazės   

(produkto) 

 Įmonės, 

pasinaudojusios 

inovacijų 

paramos 

paslaugomis   

(rezultato) 

 Teikiamų inovacijų paramos 

paslaugų paklausos padidėjimas 

per 2 metus po projekto 

įgyvendinimo   (rezultato), % 

SVV subjektai, panaudoję savo 

versle konsultacijų metu gautas 

rekomendacijas per 2 metus po 

projekto įgyvendinimo – iš visų 

projektų įgyvendinimo metu 

gavusių konsultacinę pagalbą 

SVV subjektų  (rezultato), % 

Planuota 1 3 1 20 20 65 

Pasiekta 0 3 1 25 0 0 
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25 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas 

finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.) 

 
 

Pagal 3 ir 4 uţdavinius iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo pasirašytos 332 sutartys, pagal 

kurias paskirstyto finansavimo suma (ES lėšos) sudaro 67 mln. eurų; deklaruotinų lėšų suma – 18,3 

mln. eurų. Pagal preliminarius planus 2011 metais pagal pasirašytas sutartis planuojama paskirstyti 

58,4 mln. eurų sumą; išmokėjimai sudarytų – 38,7 mln. eurų.  

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. grąţintinų lėšų suma – 648,67 tūkst. eurų. 

Faktoriai turėję didţiausią įtaką priemonių įgyvendinimui: 

- ilgos detaliųjų planų ir ţemės sklypų nuosavybės dokumentų rengimo bei tvarkymo 

procedūros, 

- viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni 

administraciniai gebėjimai, 

- nekokybiški techniniai projektai (papildomų rangos darbų poreikis, lėšų trūkumas objektų 

uţbaigimui), 

- nuosavo indėlio finansavimas – prasta projekto vykdytojų finansinė būklė, turto įkeitimo 

problemos, 

-  ekonominė krizė (teigiamas faktorius – kainų sumaţėjimas; neigiamas faktorius – 

apyvartinių lėšų trūkumas, kreditavimo perspektyvos, rangovų ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymas). 

Siekdama įvertinti SF lėšų, skirtų viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo MTTP ir 

inovacijų srityse skatinimui, panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo 

šaltiniais veiksmingumą, bei institucinės MTEP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemos 

tinkamumą ir veiklos efektyvumą, Ūkio ministerija 2010 m. pradėjo įgyvendinti vertinimo projektą 

„Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių 

koordinavimo vertinimas―.  

Siekdama patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą Ūkio ministerijos kompetencijai 

priskirtuose ekonomikos sektoriuose, siekiant sukurti proaktyvią ES paramos panaudojimo poreikių 

vertinimo sistemą bei įvertinti Ūkio ministerijos administruojamų veiksmų programų įgyvendinamų 

priemonių aktualumą esant pakitusiai ekonominei situacijai, Ūkio ministerija įgyvendina vertinimo 

projektą „Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų 

lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas―. Numatoma vertinimo pabaiga – 2011 m. 

spalio mėn. Informacija apie vertinimo rezultatus, t. y. priemonių įgyvendinimo paţangą bei 
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prognozes, bus pateikta metinėje ataskaitoje uţ 2011 m. Vertinimų galutinės ataskaitos bus viešai 

skelbiamos internetinėse svetainėse.
22

  

 

26 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

(mln. eurų/proc.) 

 
 

ES fondų lėšų naudojimo plano maţesnį vykdymą sąlygojo: 

1) ilgiau, nei numatyta teisės aktuose, trukęs paraiškų vertinimas; 

2) maţas pareiškėjų aktyvumas, teikiant paraiškas pagal priemones 4 uţdavinio priemones, 

skirtas klasterių plėtrai; 

3) nepakankama paraiškų kokybė – 2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis, iš 878 gautų 

paraiškų 41,8 % (367 paraiškos) buvo pripaţintos neatitinkančiomis finansavimo reikalavimų. 

Priemonės, kurių imamasi /planuojama imtis planų vykdymui uţtikrinti: 

1) Planuojama spartinti infrastruktūros plėtojimui skirtų projektų vertinimą (tokių paraiškų 

vertinimui numatoma teikti prioritetą). 

2) Šiuo metu rengiami naujų priemonių aprašymai bei esamų priemonių įgyvendinimui 

numatyto finansavimo perskirstymas, siekiant spartesnio paramos panaudojimo. 

 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Įgyvendinant 3 ir 4 uţdavinius, poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra 

neutralus.   

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Įgyvendinant 3 ir 4 uţdavinius, poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus. 

 

 

 

 

                                                 
22

Bus skelbiama šiose internetinėse svetainėse: 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php, ir 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas. 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtra 

 

27 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius
* 

Alytaus 894.703,5 125 

Marijampolės 291.578,2 123 

Tauragės 286.460,9 122 

Telšių 364.432,3 126 

Utenos 286.460,9 123 

Maţeikiai 442.534,4 125 

Visaginas 327.691,0 123 
* 
Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno 

projekto įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams. 

 

 Įgyvendinant 1 prioriteto 3 uţdavinio projektus, projektų finansavimo sąlygų aprašuose yra 

nustatytas prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį didesnį balai suteikiami projektams, kurie 

įgyvendinami savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripaţintoje problemine teritorija, 

arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regioninės politikos iki 2013 

metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu 

Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370). 

  

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Teikiant paraiškas projektams, įgyvendinamiems 3 ir 4 uţdavinius, pareiškėjai turi pateikti 

išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą Lietuvos ekonomikos plėtrai: 

paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės 

šakų (sektorių) plėtrai ir tarptautiniam konkurencingumui. 

Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai nurodyti 

sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

 

Įgyvendinant 3 ir 4 uţdavinius kryţminis finansavimas nėra taikomas. 
 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

28 lentelė. Sukurtų darbo vietų skaičius, įgyvendinant prioritetą 

Priemonė 

Deklaruotinų išlaidų, 

kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo 

įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus 

mokėjimo prašymus, 

suma (eurais) 

Sukurtų darbo vietų 

skaičius 

Išsaugotų darbo vietų 

skaičius 

Intelektas LT 23.165.409 107  
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Intelektas LT+ 6.009.679 22  

 

Lentelėje pateikta informacija paremta stebėsenos rodiklio „Sukurta darbo vietų MTTP 

srityje― įgyvendinimo duomenimis. Nurodytos projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po 

projekto įgyvendinimo sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. Pagal 2010 m. gruodţio 

31 d. pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis projektų veiklų įgyvendinimo 

dėka bus sukurtos 1057 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. 

 

Svarbiausios problemos 

 

Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. buvo pateikta rekomendacija, 

kurioje rekomenduojama numatyti kontrolės priemones reikalavimui, susijusiam su pareiga surengti 

informacinius susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymus, kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, 

įgyvendinti. Įgyvendindama rekomendacija Ūkio ministerija 2010 m. liepos 12 d. papildė procedūrų 

vadovą (2010 m. liepos 12 d. redakcija), numatydami pavedimą/įpareigojimą įgyvendinančiajai 

institucijai organizuoti susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymus. 

Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 3 ir 4 uţdavinių įgyvendinimui, yra pateikiamos 

Kokybinės analizės dalyje.   

 

3.2. 2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 

 

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

Ūkio ministerija, įgyvendindama 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos 

verslui gerinimas―, siekia: 

- skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar 

pradedama naujų produktų gamyba; 

- skatinti labai maţas, maţas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti informacines 

technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti; 

- skatinti maţas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo 

sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti; 

- skatinti įmones aktyviau ieškoti uţsienio partnerių ir didinti pardavimą uţsienio 

rinkose; 

- didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradţia, 

verslo augimu ir uţsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms; 

- skatinti naujų menų inkubatorių kūrimą ir plėtrą – sudaryti palankias sąlygas steigti 

smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektus, juos plėsti, didinti 

jų gyvybingumą; 

- sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių gyvybingumą, tarptautinį konkurencingumą, 

skatinti verslumą, pritraukti į Lietuvą geros kokybės uţsienio investicijų, kurti ilgalaikį ir nuoseklų 

Lietuvos – palankios verslui ir investicijoms valstybės – ekonominį įvaizdį; 

- gerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip skatinti naujų 

verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą; maţinti finansų įstaigų reikalaujamo uţstato ar 

pradinių įnašų finansinę naštą SVV subjektams – iš finansų įstaigų pritraukti (gauti) finansavimą, 

kurio reikia verslui pradėti ar plėtoti, skatinti įmonių verslo steigimąsi ir veikiančių SVV subjektų 

produktyvumo didėjimą; 

- palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąţinančių paskolas ar vykdančių 

lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai 

skatinti įmonių plėtrą; 

- sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, tuo sudaryti sąlygas pritraukti 

tiesioginių uţsienio investicijų. 
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STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 
 

29 lentelė. 1 uţdavinio „Padidinti įmonių produktyvumą“ stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

 (Projektų, skirtų 

verslo 

produktyvumui 

didinti, įskaitant MVĮ 

projektus, skaičius) 

Pasiekimas 0 0 

606 

 (iš jų 484 

MVĮ) 

737 (iš 

jų 544 

MVĮ) 

NA NA NA NA NA 

737 

(iš jų 

544 

MVĮ) 

Tikslas           

300, iš 

jų 250 

(MVĮ) 

Pradinis taškas
 

51          

Rezultato rodikliai 

 (Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurų) 

Pasiekimas 0 0 44,2 85,6 NA NA NA NA NA 85,6 

Tikslas           173 

Pradinis taškas
 

98          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 
 

*
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per 

ataskaitinį laikotarpį buvo baigti 176 projektai. 

 

Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus – projektai skirti įmonių, investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, 

susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu bei kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti; 

įmonių išorinėms konsultavimo paslaugoms teikti, įmonės ir jos produkcijos pristatymui uţsienyje vykstančiuose renginiuose. 

Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – tiesioginės privačios investicijos, t. y. pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas išlaidas (privatus 

įnašas). Pagal 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytas sutartis įgyvendinus projektus, skirtus verslo produktyvumui didinti, bus pritraukta 252,27 mln. eurų 

privačių investicijų. 
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30 lentelė. 2 uţdavinio „Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą“ stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

 Verslo aplinkos 

gerinimo projektų 

skaičius 

Pasiekimas 0 0 6 12 NA NA NA NA NA 12 

Tikslas           120 

Pradinis taškas
 

39          

Rezultato rodikliai 

 Struktūrinių fondų 

lėšomis paremtuose 

inkubatoriuose 

veikiančių įmonių 

skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           70 

Pradinis taškas
 

20          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 

 
*
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per 

ataskaitinį laikotarpį buvo baigti 2 projektai. 

 

Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius – paslaugų verslui struktūros išplėtojimas, paslaugų verslui kokybės gerinimas, uţtikrinant jų 

teikimą ir galimybes jomis naudotis bei plėtojant fizinę verslo infrastruktūrą, konsultavimas importo ir eksporto klausimais, patirties perdavimas, 

verslo ryšių uţmezgimo palengvinimas. 

Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose inkubatoriuose veikiančių įmonių skaičius – pagal iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamas priemones 

ES struktūrinės paramos lėšos buvo skiriamos menų inkubatorių plėtrai. Menų inkubatorius – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio 

veiklos tikslas – naudojantis turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius 

verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti 

nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime. Menų inkubatorius turi tenkinti 

tokias sąlygas: patalpų plotas, ne maţesnis nei 1500 kv. m., iš kurių rezidavimui (dirbtuvės, studijos, dekoracijų, repeticijų salės ir panašiai) skiriama 

ne maţiau kaip 60 procentų patalpų ploto ir jaunųjų menininkų ir (ar) SVV subjektų rotacija atliekama kas 5 metai. Menų inkubatoriuje, kuris 

specializuojasi plėtoti tam tikrą meno rūšį (architektūrą, kinematografiją, šokius ir kita), vienu metu turėtų reziduoti ne maţiau kaip 50 procentų 

jaunųjų menininkų. 
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31 lentelė. 3 uţdavinio „Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių“ stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

 Finansų 

inţinerijos 

priemonėmis 

paremtų SVV 

subjektų
23

 

skaičius 

Pasiekimas 0 0 422 1920 NA NA NA NA NA 1920 

Tikslas  
         

5690 

Pradinis taškas
 

346 (2006)          

Rezultato rodikliai 

 Finansų 

inţinerijos 

priemonėmis 

pritrauktos 

privačios 

investicijos (mln. 

eurų) 

Pasiekimas 0 0 0,79 76,78 NA NA NA NA NA 76,78 

Tikslas           380 

Pradinis taškas
 55,8 (2006)          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 

 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo ir INVEGOS fondo atveju: 

Finansų inţinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos – sumuojamos pritrauktos privačios investicijos: 

- Priemonės „Kreditų teikimas SVV subjektams― - finansinių tarpininkų nuosavomis lėšomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 

išmokėtos sumos pagal sudarytas paskolų sutartis. 

- Priemonių „Rizikos kapitalo fondų investicijos į labai maţas, maţas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ
24

)― ir „Bendro finansavimo fondo 

(verslo angelų) investicijos į MVĮ― - investicijų dalis, kurią sudaro finansinių tarpininkų ir privačių investuotojų nuosavos lėšos, investuotos į MVĮ 

akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą. 

                                                 
23

 SVV subjektas – labai maţa, maţa ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Ţin., 1988, Nr. 109-2993; 

2007, Nr. 132-5354) nustatytas sąlygas. 
24

MVĮ – labai maţa, maţa ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Ţin., 1988, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354) 

nustatytas sąlygas. 
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- Priemonės „Portfelinės garantijos― - finansinių tarpininkų nuosavomis lėšomis SVV subjektams naujai suteiktos ir išmokėtos paskolos. 

Finansų inţinerijos priemonėmis paremtų SVV subjektų skaičius – sumuojamos finansinių tarpininkų su finansų inţinerijos priemonėmis 

paremtais SVV subjektais pasirašytos sutartys (jei su tuo pačiu SVV subjektu sudarytos kelios sutartys, sumuojamos visos sutartys). 

Finansų inţinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas - tai SVV subjektas, kuriam finansinis tarpininkas pagal su SVV subjektu sudarytą sutartį 

išmokėjo bent dalį lėšų į SVV subjekto sąskaitą arba investavo į akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą.  

 

Garantijų fondo atveju 

Finansų inţinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos – sumuojamos pritrauktos privačios investicijos, t. y. finansų įstaigų 

nuosavomis lėšomis SVV subjektams į jų sąskaitas išmokėtos sumos pagal sudarytas paskolų, kurioms suteikta garantija priemonės „Garantijų fondas― 

lėšomis, sutartis. Pritrauktos privačios investicijos nesumuojamos tais atvejais, kai paskola SVV subjektui iš dalies finansuojama priemonės 

kontroliuojančiojo fondo lėšomis.  

Finansų inţinerijos priemonėmis paremtų SVV subjektų skaičius - sumuojamos SVV subjektams pagal priemonę „Garantijų fondas― suteiktos 

garantijos (jei tam pačiam SVV subjektui suteiktos kelios garantijos, sumuojamos visos garantijos) 

Finansų inţinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – SVV subjektas, kurio paskolai suteikta garantija pagal garantijų fondo priemonę. 

 

32 lentelė. 4 uţdavinio „Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti“ stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

 Investicijoms 

paruoštų viešųjų 

teritorijų plotas 

(ha) 

Pasiekimas 0 0 0 43,74 NA NA NA NA NA 43,74 

Tikslas           400 

Pradinis taškas
 170          

Rezultato rodikliai 

 Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurais) 

Pasiekimas 0 0 0 0,02 NA NA NA NA NA 0,02 

Tikslas           144 

Pradinis taškas
 

116          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 
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Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas (ha) – viešųjų teritorijų plotas, t. y. valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 

ţemės sklypas ar teritorija, susidedanti iš keleto tokių ţemės sklypų. 

Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 4 uţdavinio kontekste suprantamos kaip juridinių asmenų, kuriems suteikta teisė ir pareiga 

valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype ar teritorijoje, susidedančioje iš keleto tokių ţemės sklypų, sukurti, 

išplėtoti ir valdyti pramoninį parką, tiesioginės privačios investicijos ir pramoninį parką pritrauktos netiesioginės privačios investicijos. 

Pramoninis parkas – taip kaip jis apibrėţtas Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1447 (Ţin., 2008, Nr. 7-239). 

 

33 lentelė. Pagrindinių stebėsenos rodiklių (core indicators) pasiekimai, įgyvendinant 2 prioritetą 

Rodikliai 
Planuojama pasiekti 

reikšmė 

Per ataskaitinį laikotarpį 

pasiekta reikšmė 
Pasiekimo procentas 

(7) Projektų skaičius (tiesioginė parama SVV)
 *

 250
***

 544 217,6 % 

(8) Paremta naujų įmonių
*****

 40 48 120 %  

(9) Sukurtų darbo vietų skaičius (pilnos darbo dienos 

ekvivalentas) (tiesioginė parama SVV)
**

 
400 0 0 % 

(10) Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 697 162,4
****

 23,3 % 
*
Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 

duomenis. Per ataskaitinį laikotarpį buvo baigta 114 SVV subjektų įgyvendinamų projektų.  
**

 Nacionalinis rodiklis. Skaičiuojamos 3 metus projektui pasibaigus įgyvendinant projektą sukurtos naujos arba išsaugotos darbo vietos. Pradinė šio 

stebėsenos rodiklio reikšmė nustatyta veiksmų programos 2 prioriteto įgyvendinimo priemonėse, skirtose elektroninio verslo diegimo projektams 

įgyvendinti, įmonių rinkodaros veiklos uţsienyje vykdyti bei įgyvendinant projektus, skirtus pramoninių parkų plėtrai. 2010 m. gruodţio 31 d. sukurtų 

darbo vietų nebuvo. Šio stebėsenos rodiklio pasiekimas skaičiuojamas projektams pasibaigus, o projektai, kuriuose stebimas rodiklis, dar nėra baigti 

įgyvendinti. Pagal pasirašytų sutarčių duomenis planuojama sukurti 320 darbo vietų, tačiau pagal patektų paraiškų duomenis, planuojamų sukurti 

skaičius yra ţymiai didesnis ir siekia 2930 darbo vietų.   
*** 

Pradinė šio stebėsenos rodiklio reikšmė nustatyta veiksmų programoje.  
****

 Įtrauktos finansų inţinerijos priemonės.
 

*****
 Nacionalinis rodiklis. Iki 2010 m. gruodţio 31 d. paramą gavusių naujų įmonių (Naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip 

prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo) skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis.  

 

Prioriteto įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo analizė pateikiama Kokybinės analizės dalyje. 
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FINANSINĖ PAŢANGA 

 

34 lentelė. 2 prioriteto finansinė paţanga (eurai)                   

Uţdaviniai 

Iki ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo 

prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo 

ir 

partnerio(-

ių) lėšų 

suma 

1 Uţdavinys  322.019.484,07 136.945.517,80 12.987.437,23 172.086.529,04 93.636.172,82 35.403.827,00 3.498.307,50 54.734.038,31 

2 Uţdavinys 19.726.511,24 19.399.039,91 0,00 327.471,32 3.566.581,36 3.498.153,48 0,00 68.427,88 

3 Uţdavinys  415.025.486,56 335.379.981,46 79.645.505,10 0,00 295.584.506,39 295.584.506,39 0,00 0,00 

4 Uţdavinys 33.498.888,73 21.022.212,41 9.966.336,02 2.510.340,30 12.198.178,95 6.267.141,13 4.599.997,14 1.331.040,68 

 

KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

35 lentelė. 1 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 

 

193.651.749,3 

 

 

136.945.517,8 

 

70,7 % 

 

35.403.827,0 

 

18,3 % 

PRODUKTO (Projektų, skirtų verslo 

produktyvumui didinti, 

įskaitant MVĮ projektus, 

skaičius) 

300, iš jų 250 (MVĮ) 737 (iš jų 544 MVĮ) 

245,7 (proc.) 

(MVĮ - 217,6 

(proc.)) 

737 (iš jų 544 MVĮ) 

245,7 (proc.) 

(MVĮ -217,6 

(proc.)) 

REZULTATO (Pritraukta privačių 

investicijų (mln. eurų) 
173 252,3 145,8 % 85,6 49,5 % 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 86 

 

2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinant 1 uţdavinį „Padidinti įmonių produktyvumą― (toliau – 1 uţdavinys) buvo sudarytos 737 sutartys uţ 136 

mln. eurų, kas sudarė beveik 71 procentą visų pagal uţdavinį numatomų paskirstyti lėšų, t. y. net ir nepilnai paskirsčius uţdaviniui skirtą finansavimą, 

projektų skaičius planą viršija daugiau negu 2 kartus. Paţymėtina, kad 2011 metais pagal 1 uţdavinį planuojama pasirašyti sutarčių uţ 20,9 mln. eurų, 

kas sudarys 81,5 proc. nuo visos uţdaviniui skirtos sumos. Projektų skaičiaus padidėjimui didţiausios įtakos turėjo socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, 

kurie pastūmėjo įmones plėsti verslą, ieškoti naujų gamybos būdų, tobulinti verslo procesus, ieškoti naujų partnerių uţsienyje. Tikėtina, kad projektų 

skaičiui įtakos galėjo turėti ir taikomos valstybės pagalbos taisyklių taikymas privačių verslo subjektų įgyvendinamiems projektams (kas paaiškina 

stebėsenos rodiklio „Pritraukta privačių investicijų― reikšmės padidėjimą): maţėjant ES struktūrinės paramos intensyvumui, sumaţėjus įmonių 

finansinėms galimybėms padengti nuosavą įnašą, didţiąja dalimi dėl nuosavų lėšų trūkumo ir paskolų išdavimo sąlygų sugrieţtinimo, projektai 

įgyvendinami maţesne apimtimi.   

Didţiausia dalis projektų (353) buvo skirta įmonių pardavimams uţsienyje didinti, t. y. įmonių ir jų produkcijos pristatymui uţsienyje 

vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju, papildomai ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), 

įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medţiagos parengimą; gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimas. Šiems projektams 

įgyvendinti buvo skirtas 21 mln. eurų (Finansavimas skiriamas projektams įgyvendinti yra de minimis pagalba). 2011 metais įmonių projektams, 

skirtiems pardavimams uţsienyje didinti, numatoma paskirstyti 8,7 mln. eurų sumą; planuojami išmokėjimai – 7,8 mln. eurų. 

100,9 mln. eurų investicijos buvo skirtos projektams (102), kurių veiklos susijusios su įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių 

inţinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu (Gamybos technologinės linijos 

skirtos apdirbamosios gamybos, įskaitant antrinių ţaliavų panaudojimą naujiems produktams gaminti, veikloms vykdyti). 2011 m. neplanuojama 

pasirašyti naujų sutarčių aukščiau nurodytoms veikloms vykdyti. 2011 m. planuojama išmokėti 28,5 mln. eurų. 

Priemonės, skirtos pritraukti tiesiogines uţsienio investicijas, lėšomis (iš viso planuojamas paskirstyti finansavimas – 20 mln. eurų, 50proc. 

sudaro projektą įgyvendinančių privačiųjų juridinių asmenų ar uţsienio įmonių filialų, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija suteikė teisę vykdyti priemonės veiklas, nuosavas įnašas), 2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis buvo finansuoti 2 projektai, kuriems skirtas 

finansavimas sudarė 2,2 mln. eurų; vyko 4 paraiškų vertinamas, kuriose nurodyta prašoma finansavimo suma – 4,5 mln. litų.  

231 įmonė įgyvendina elektroninio verslo diegimo įmonėje projektus, projektų metu įdiegtais verslo projektais sujungti (optimizuoti) 888 

verslo procesai. 2011 metais įmonių el. verslo diegimo projektams numatoma paskirstyti 2,9 mln. eurų sumą. 

 

36 lentelė. 2 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti  

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos) ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai)   45,9 %  8,3 % 
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42.258.715,8 

 

19.399.039,9 

 

3.498.153,5 

 

PRODUKTO (Verslo aplinkos 

gerinimo projektų 

skaičius) 
120 12  10 % 12  10 % 

REZULTATO (Struktūrinių fondų 

lėšomis paremtuose 

inkubatoriuose 

veikiančių įmonių 

skaičius) 

70 46  0 % 0   0 %  

  

Nors 2 uţdavinio „Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą― (toliau – 2 uţdavinys) įgyvendinimas vyksta kiek lėčiau, 

negu 1 uţdavinio, kurio paklausa ekonominių sunkmečiu ţymiai išaugo, jis įgyvendinamas sėkmingai: remiantis preliminariomis prognozėmis, 2011 

metais projektų finansavimo ir administravimo sutartys bus pasirašytos uţ 13,7 mln. eurų, kas sudarys 79 proc. nuo visų uţdaviniui skirtų lėšų, ir bus 

išmokėta 2.6 mln. eurų.  

Įgyvendinant 2 uţdavinį, remiantis patvirtintais priemonių įgyvendinimo planais, bus įgyvendinti 32 verslo aplinkos gerinimo projektai, t. y. 

veiksmų programoje stebėsenos rodiklis „Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius― bus pasiektas tik 27 proc. Ţemesni, nei buvo planuota, 

stebėsenos rodiklio pasiekimą lėmė ne tik ekonominės situacijos pokyčiai, bet ir pasikeitusi finansavimo schema: finansavimas skiriamas ne tiesiogiai 

įmonėms, kurios vykdytų pagal uţdavinį numatytas veiklas, bet įmonėms (tokioms kaip viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje―, viešoji įstaiga 

„Eksportuojančioji Lietuva―), kurios atitinkamoje srityje yra sukaupusios pakankamai gebėjimų ir kurios turi uţtikrinti, kad finansavimo lėšos bus 

panaudotos tikslingai ir verslo subjektams būtų suteiktos kokybiškos paslaugos. 

2010 m. gruodţio 31 d.: 

- buvo įgyvendinama 10 projektų (skirto finansavimo suma – 16,9 mln. eurų) iš numatomų 15, skirtų viešosioms paslaugoms verslui ir kitoms 

susijusioms veikloms vykdyti: visuomenės verslumui didinti, naujų verslų steigimui skatinti; smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti, 

konkurencingumui didinti; uţsienio prekybai ir eksportui, taip pat verslo internacionalizavimui skatinti; geros kokybės tiesioginėms uţsienio 

investicijoms pritraukti ir vietos investicijoms skatinti; Lietuvos ekonominiam įvaizdţiui kurti ir ţinomumui didinti. Įgyvendinant projektus jau yra 

įgyvendintos 420 rinkodaros priemonės (iš viso, pagal pasirašytų sutarčių duomenis, numatoma įgyvendinti 437 rinkodaros priemones), įvertinti 7 šakų 

konkurencingumo didinimo veiksmų planai.  

- skirtas finansavimas investicijoms į menų inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą (paremtų menų inkubatorių plotas – 3274,45 

m
2
): įgyvendinami 2 projektai (skirto finansavimo suma – 2,5 mln. eurų). Pagal pasirašytų sutarčių duomenis, 46 SVV subjektai įsikurs inkubatoriuose 

per 3 metus po projekto įgyvendinimo. 2011 metais numatoma menų inkubatorių plėtros projektams skirti 7,2 mln. eurų: numatoma, kad SVV 

subjektų, kurie įsikurs inkubatoriuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo, skaičius viršys planuojamą.  

2011 metais bus pradėta įgyvendinti priemonė, skirta įmonių verslo pradţiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui ir uţsienio rinkų plėtrai 

reikalingų renginių organizavimui ir kitoms veikloms. Priemonės lėšomis planuojama finansuoti 10 verslo aplinkos gerinimo projektų (numatoma 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 88 

paskirstyti finansavimo – 2,9 mln. eurų), kurių veiklose dalyvaus apie 200 įmonių, kurių eksportas, projekto veiklų dėka, išaugs 20 proc. bei šiose 

įmonėse bus sukurta arba išsaugota 100 darbo vietų.   

 

37 lentelė. 3 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 

 

335.379.981,5 

 

335.379.981,5 

 

100 % 295.584.506,4 

 

88,1 % 

PRODUKTO (Finansų inţinerijos 

priemonėmis paremtų 

SVV subjektų 

skaičius) 

5690 4876 85,7 % 1920 33,7 % 

REZULTATO (Finansų inţinerijos 

priemonėmis 

pritrauktos privačios 

investicijos (mln. 

eurų) 

380 1215 319,7 % 76,78 20,2 % 
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JEREMIE kontroliuojantysis fondas 

 

Šalies ekonominės ir finansinės krizės pasekmės turėjo didelės įtakos įgyvendinant Lietuvos 

JEREMIE Kontroliuojančiojo Fondo (JKF) instrumentus 2010 m., tačiau, nepaisydamas 

susiklosčiusių aplinkybių, Europos investicijų fondas (EIF) dėjo daug pastangų, siekdamas, kad 

finansinių instrumentų įgyvendinimas taptų realybe. 

2010 m. EIF uţbaigė 5 sandorius. Trimis sandoriais itin prisidėta prie privataus kapitalo 

rinkos Lietuvoje plėtros. „Verslo angelų― I fondas, „Lithuania SME Fund― („BaltCap―), KŪB 

„LitCapital I― buvo novatoriški rizikos kapitalo instrumentai, kai pirmą kartą Lietuvos rizikos 

kapitalo rinkai buvo skirta valstybės parama. Be to, Ūkio ministerijos pageidavimu EIF parengė 

kvietimą teikti pasiūlymus dėl pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondų (angl. Seed 

& Venture Capital Funds) finansinio instrumento. Šis instrumentas turėtų palengvinti pirmojo 

Lietuvoje pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo, skirto pradinės vystymosi stadijos įmonėms, 

steigimą.  

Patikslinus portfelinių garantijų priemonę, 2010 m. rugsėjo mėn. paskelbtas kvietimas teikti 

pasiūlymus dėl Pirmo nuostolio portfelinių garantijų (angl. First Loss Portfelio Guarantee, FLPG) 

finansinio instrumento. Tikimasi, kad 2010 m. atlikus detalų vertinimą, 2011 m. pirmąjį pusmetį 

bus uţbaigti 2 sandoriai.  

2010 m. pradţioje pasirašyti Finansuojamo rizikos pasidalijimo paskolų instrumento (angl. 

Funded Risk Sharing Product, FRSP) sandoriai. Tačiau instrumento veiklos rezultatai praėjusiais 

metais neatitiko lūkesčių dėl tam tikrų ekonominių aplinkybių. Dėl šios prieţasties EIF 2010 m. 

perţiūrėjo ir pakeitė sutartis su dalyvaujančiais bankais, tokiu būdu palengvintos sutarčių sąlygos ir 

Lietuvos MVĮ suteikta daugiau galimybių pasinaudoti šiuo instrumentu. 

Bendrai su verslo angelais investuojančio fondo finansinis instrumentas. 2010 m. sausio 21 

d. sudaryta partnerių komanditorių sutartis dėl komanditinės ūkinės bendrijos „Verslo angelų fondo 

I― steigimo (įregistruota 2010 m. vasario 18 d.) 2010 m. balandţio mėn. VA fondas pasirašė pirmąją 

investicijų sutartį. Su „verslo angelu― iš viso investuota daugiau kaip 107 tūkst. eurų. Tikslinė 

įmonė – UAB „ART 21―. 2010 m. rugsėjį pasirašyta antroji, beveik 101,5 tūkst. eurų investicijų 

sutartis su UAB „Nuostabioji technologija―. 2010 m. gruodį pasirašyta beveik 357 tūkst. eurų 

investicijų sutartis su UAB „Eruditus―, iš šios sumos fondas skyrė kiek daugiau nei 150 tūkst. eurų.  

Rizikos kapitalo fondo finansinis instrumentas. Sutartis dėl komanditinės ūkinės bendrijos 

„Lithuania SME Fund― buvo sudaryta ir fondas įregistruotas 2010 m. balandţio 23 d. KŪB 

„Lithuania SME Fund― fondo valdytojas – UAB „BaltCap Management― („BaltCap―). „Lithuania 

SME Fund― daugiausia finansuoja MVĮ plėtrą, šios įmonės turi vykdyti veiklą ir turėti augimo 

galimybių. Nuo fondo veiklos pradţios 2010 m. „Lithuania SME Fund― gavo ir išnagrinėjo 95 

verslo planus. Nepaisant to, 2010 m. „Lithuania SME Fund― dar neinvestavo. 2010 m. geguţės 31 

d. sudaryta partnerių komanditorių sutartis dėl KŪB „LitCapital I―. Investuojama daugiausia į MVĮ, 

turinčias plėtros galimybių. 2010 m. antrąjį pusmetį (nuo įsteigimo) fondas daugiausia dėmesio 

skyrė galimų investavimo objektų, atitinkančių fondo keliamus investavimo kriterijus (investavimo 

strategiją), paieškai.  

Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondų finansinis instrumentas. Finansinis 

instrumentas apima atskirus Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondus, kuriuos 

valdo vienas fondo valdytojas; Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondas teikia išimtinai pradinės 

stadijos rizikos kapitalą, o Rizikos kapitalo fondas – pradinės stadijos, pradinį ir plėtros kapitalą. 

Kvietimas pateiktas 2011 m. sausį Prieţiūros komiteto posėdyje galutinai tvirtinti. 

Finansuojamo rizikos pasidalijimo paskolų finansinis instrumentas (FRSP). 2010 m. 

gruodţio 31 d. duomenimis, 93 MVĮ buvo suteiktos 95 MVĮ skirtos paskolos. 29 proc. visų MVĮ, 

pasinaudojusių FRSP, buvo labai maţos įmonės, tuo tarpu didţiąją dalį FRSP portfelio sudarė 

maţos įmonės, kurioms atiteko 45 proc. portfelio MVĮ. Vidutinės įmonės atitinkamai sudarė beveik 

26 proc. FRSP pasinaudojusių MVĮ. Iki 2010 m. pabaigos MVĮ iš viso suteikta 15,2 mln. eurų 

paskolų, iš jų išmokėta 11,8 mln. eurų.  
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Pirmo nuostolio portfelinių garantijų finansinis instrumentas (FLPG). Patikslinto finansinio 

instrumento tikslas – paremti paskolas, skirtas tinkamoms MVĮ, siūlant apsaugą nuo kredito rizikos 

(pirmo nuostolio portfelinėmis garantijomis apsaugotos finansinės garantijos forma), norint 

sumaţinti konkrečius MVĮ pasitaikančius sunkumus, kylančius siekiant gauti finansavimą neturint 

pakankamo uţstato ir atsiţvelgiant į sąlyginai didelę su MVĮ siejamą riziką. Kvietimas paskelbtas 

2010 m. rugsėjo 2 d., o galutinis paraiškų teikimo terminas – 2010 m. spalio 13 d. 

 

INVEGOS fondas 

 

2009 m. balandţio 07 d. tarp LR Ūkio ministerijos, LR Finansų ministerijos ir uţdarosios 

akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos― (toliau – INVEGA) buvo pasirašyta trišalė 

sutartis, pagal kurią įsteigtas INVEGOS fondas, kurio valdytoju paskirta INVEGA ir kuris skirtas 

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonei „Kontroliuojantieji fondai― įgyvendinti. 

INVEGOS fondo dydis – 200 mln. Lt, skiriamų iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Šiuo metu INVEGOS fondas valdo dvi priemones – ―Maţų kreditų teikimas - 2 etapas‖ ir 

„Atviras kreditų fondas‖.  

Maţų kreditų teikimas - 2 etapas. Priemonės paskirtis - teikti paskolas SVV subjektų plėtrai 

iki 350 tūkst. Lt. Maksimali maţo kredito suma – 350.000 Lt. Maţi kreditai gali būti teikiami, jei po 

tokio finansavimo plečiama SVV subjekto veikla, didinamas veiklos efektyvumas ir SVV subjekto 

konkurencingumas. Nuo priemonės pradţios iki 2010 m. gruodţio 31 d. ir įvertinus, kad pasibaigus 

pirminiam išskolinimo laikotarpiui lėšos yra skolinamos antrą kartą, iš priemonei skirtų lėšų 569 

SVV subjektams buvo suteikta (sukontraktuota) 124,33 mln. Lt. 

Atviras kreditų fondas(AKF). Priemonės paskirtis – sudaryti atviros kredito linijos sutartis 

su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, 

kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų skyrimo SVV subjektams finansuoti. Iš AKF vienam kreditui 

gali būti skirta iki 1,5 mln. Lt arba ekvivalentas eurais. Ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos gali 

būti finansuojama AKF lėšomis, o likusi suma (ne maţiau kaip 25 proc.) – bankų nuosavomis 

lėšomis. Kreditai SVV subjektams iš AKF lėšų gali būti teikiami, jei po tokio finansavimo plečiama 

SVV subjekto veikla, didinamas veiklos efektyvumas ir SVV subjekto konkurencingumas. Nuo 

priemonės pradţios iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo suteikta (sukontraktuota) 111 kreditų SVV 

subjektams uţ 74,35 mln. Lt (iš jų 55,76 mln. Lt AKF lėšų). 

 

Garantijų fondas 

 

Pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. tarp Finansų ir Ūkio ministerijų bei INVEGA pasirašytą 

trišalę sutartį dėl Garantijų fondo finansavimo yra įgyvendinama finansų inţinerijos priemonė 

Garantijų fondas. Garantijų fondo paskirtis – uţtikrinant INVEGA pagal išduotas garantijas uţ 

paskolas SVV prisiimtų įsipareigojimų finansų įstaigoms dalinį vykdymą, padidinti SVV 

kreditavimo pasiūlą ir tokiu būdu pagerinti SVV prieinamumą prie finansavimo šaltinių. Šiai 

priemonei skiriama 129 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų, kurias administruoja INVEGA. Nuo 

priemonės pradţios iki 2010 m. gruodţio 31 d. su INVEGOS garantija suteiktų paskolų ar kitų 

įsipareigojimų suma (garantuotų įsipareigojimų suma) sudarė 447,2 mln. Lt (skaičiuojant 

neatsiţvelgta į tai ar garantuotas projektas gavo paramą pagal kitas ES lėšomis finansuojamas 

paramos priemones). Laikotarpiu iki 2010 m. gruodţio 31 d. viso buvo suteiktos 1 142 garantijos.  

 

Visuotinės dotacijos priemonė – Dalinis palūkanų kompensavimas 

 

 Dalinį palūkanų kompensavimą gauna SVV subjektas, t. y. labai maţa įmonė, maţa įmonė 

ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros įstatyme nustatytas sąlygas ir kuriems INVEGA valdybos sprendimu skiriamas 

finansavimas. Garantuotų paskolų palūkanos uţ SVV subjektų imamas paskolas iš dalies 

kompensuojamos tiems SVV subjektams, kurie yra gavę INVEGOS garantiją uţ paskolą ir nuo 
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2008 metų gruodţio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas. Dalinio palūkanų 

kompensavimo priemonei skirtas finansavimas 30,1 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.  

2010 m. gruodţio 31 d. iš dalies kompensuotos palūkanos uţ 7,4 mln. eurų, t. y. 24,61 

proc. priemonei skirtos sumos, ir kompensuota pagal priimtus 1906 sprendimus finansuoti SVV 

subjektus iš numatytų visam priemonės įgyvendinimo periodui 2400 t. y. 79,42 proc.  

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo planuota kompensuoti palūkanas uţ 11,9 mln. eurų: 

panaudota 7,4 mln. eurų suma, t. y. 62,42 proc., yra maţesnė nei planuota dalinio palūkanų 

kompensavimo suma. Pagrindiniai aspektai įtakoję lėtesnį visuotinės dotacijos lėšų įsisavinimą 

2010 m.: bankų sumaţintos kreditavimo apimtys (finansų krizės įtaka), maţėjanti vidutinių 

palūkanų normos kitimo tendencija (tam įtakos turėjo tarpbankinių palūkanų VILIBOR ir 

EURIBOR svyravimai bei „lengvatinių paskolų― priemonių efektas, kadangi, lengvatinės paskolos 

yra teikiamos iš valstybės kredito įstaigoms, vykdančioms lengvatinių paskolų teikimą, suteiktų 

pigesnių nei rinkoje esančių kreditavimo šaltinių, uţ kuriuo mokamos palūkanos yra maţesnės nei 

tarpbankinės palūkanos (VILIBOR ar EURIBOR palūkanų normos), radikaliai pasikeitęs 

investicinių ir apyvartinių paskolų santykis (apyvartinės paskolos uţima dominuojančią poziciją), 

ţenkliai sutrumpėjusi naujų paskolų trukmė, sumaţėjusios paskolų palūkanos ir to pasėkoje SVV 

subjektai moka maţesnes palūkanų sumas.  

2010 m. gruodţio 31 d. pagal SVV subjektų projektų veiklos rūšis daugiausia iš dalies 

kompensuota palūkanų pagal priimtus sprendimus: didmeninė prekyba – 185; viešbučiai ir 

visuomeninis maitinimas – 157; maţmeninė prekyba – 155; transporto priemonių maţmeninė ir 

didmeninė prekyba ir remontas - 132; statyba – 123 ir medienos dirbinių gamyba – 100. 

Nuo priemonės įgyvendinimo pradţios iki 2010 m. gruodţio 31 d. pagal SVV subjektų 

projektų veiklos rūšis daugiausia iš dalies kompensuota: viešbučiai ir visuomeninis maitinimas – 

967 356,92 eurai.; transporto priemonių maţmeninė ir didmeninė prekyba ir remontas- 599 848,92 

eurai, sveikatos prieţiūra – 481 321,31 eurai, maţmeninė prekyba – 420 253,23 eurai,  maisto 

pramonė- 410 535,11 eurai, statyba – 347 853,48 eurai ir medienos dirbinių gamyba –339 349,13 

eurai.  

Siekdama tobulinti ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų finansinės inţinerijos 

priemonių steigimo ir valdymo Lietuvoje teisinę ir institucinę sistemą, buvo atliktas vertinimas „ES 

struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų finansinės inţinerijos priemonių steigimo ir valdymo 

Lietuvoje teisinės ir institucinės sistemos tinkamumo vertinimas―, kurio metu buvo įvertintas 

esamos teisinė ir institucinė finansinių priemonių smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai sistemos 

tinkamumas. Su vertinimo ataskaitomis bei pateiktomis rekomendacijomis galima susipaţinti 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-

2013/2007_2013_vertinimai.php ir http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/ 

administravimas/ataskaitos/vertinimas. 

tinkamumas. Su vertinimo ataskaitomis bei pateiktomis rekomendacijomis galima 

susipaţinti http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-

2013/2007_2013_vertinimai.php ir http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/ 

administravimas/ataskaitos/vertinimas. 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php
http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/%20administravimas/ataskaitos/vertinimas
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/%20administravimas/ataskaitos/vertinimas
http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php
http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_vertinimai.php
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/%20administravimas/ataskaitos/vertinimas
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/%20administravimas/ataskaitos/vertinimas
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38 lentelė. 4 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti  

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 

 

34.238.697,6 

 

 

21.022.212,4 

 

61,4 % 

 

6.267.141,1 

 

18,3 % 

PRODUKTO (Investicijoms paruoštų 

viešųjų teritorijų plotas 

(ha) 
400 534,89 134  % 43,74 11 % 

REZULTATO (Pritraukta privačių 

investicijų (mln. litų) 
144 89,2 62 % 0,02 0,01 % 

Investicijoms į kuriamų ar plėtojamų pramoninių parkų inţinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei rinkodaros ir šalies verslo sąlygų 

įvaizdţio gerinimo veiklas pramoninius parkus numatyta paskirstyti visą uţdaviniui skirtą sumą – 34,24 mln. eurų. 2010 m. buvo sudaryta 10 sutarčių, 

pagal kurias paskirstytas 21 mln. eurų (61,8 %) Alytaus, Panevėţio, Kėdainių pramoniniuose parkuose bei Kauno ir Klaipėdos laisvosiose zonose 

įgyvendinamiems projektams. Iki 2010 m. pabaigos buvo gautos 4 paraiškos projektams, kurie bus įgyvendinami Šaulių, Kėdainių ir Panevėţio 

pramoniniuose parkuose. 2011 metais planuojama pasirašyti sutartis uţ 9,2 mln. eurų, kas sudarys 89 proc. nuo uţdaviniui skirtos sumos.   

Kuriant ir plėtojant pramoninius parkus investicijoms numatoma paruošti 534,89 ha viešųjų teritorijų plotą, t. y. jau pagal 2010 m. gruodţio 31 

d. pasirašytas sutartis rodiklis bus viršytas 34 proc. Stebėsenos rodiklio padidėjimą įtakojo sprendimas finansuoti ne tik pramonių parkų bet ir laisvųjų 

ekonominių zonų plėtrą.  

Įgyvendinant pramoninių parkų plėtros projektus numatoma, kad bus pritraukta 80 investuotojų. Pagal 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytas 

sutartis numatomas pritrauktų investuotojų skaičius – 21, t. y. 26 proc. nuo planuojamo skaičiaus. Atitinkamai pritrauktų investicijų suma yra maţesnė 

nei buvo planuota. Siekiant paspartinti investicijas, 2010 metais buvo supaprastinta specialių investicijoms pritraukti skirtų priemonių, kad 

potencialiam investuotojui galima būtų padengti dalį investicijų projekto ir reikiamo personalo mokymo ar perkvalifikavimo išlaidų, taikymo tvarka, 

patikslinti pramoninių parkų infrastruktūrai įrengti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, kurių pagrindu numatyta koncentruotai finansuoti 

4 pramoninių parkų (Alytaus, Panevėţio, Kėdainių, Šiaulių), ir 2 laisvųjų ekonominių zonų (Kauno ir Klaipėdos) infrastruktūros projektus.  
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39 lentelė. Pagal 2 prioritetą sėkmingai įgyvendinami projektai 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal sutartį, 

Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotina 

skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

Naujos 

kosmetikos 

produktų 

gamybos linijos 

diegimas UAB 

„BIOK" 

UAB "BIOK 

laboratorija" 

04/05/2010 06/05/2009 01/05/2010 185031.28 

 

111018.59 

 

179775.77 107865.29 

Trumpas 

projekto esmės 

aprašymas 

UAB „BIOK" yra didţiausias kosmetikos produktų gamintojas Lietuvoje. Įmonės konkurencingumo pagrindas – siekis kuo geriau patenkinti 

kosmetikos vartotojų poreikius, tuo tikslu kuriant naujus kosmetikos produktus, gamyboje taikant naujausias kosmetikos gamybos technologijas 

bei medţiagas. Kosmetikos produktų rinka yra labai dinamiška ir išlaikyti įmonės konkurencingumą galima tik nuolat didinant įmonės darbo 

našumą, taikant naujausias technologijas bei uţtikrinant kosmetikos produktų gamybos procese naudojamos įrangos atitiktį modernių kosmetikos 

produktų gamybai keliamiems reikalavimams. Tuo pačiu paţymėtina, kad didelė dalis įmonės naudojamos įrangos jau yra fiziškai ir 

technologiškai pasenusi, turima įranga riboja galimybes pradėti naujų, sudėtingesnių produktų gamybą, didelė dalis gamybos proceso yra 

atliekama rankomis, dėl ko susidaro „siauros" gamybos proceso sritys, kurios neleidţia efektyviai išnaudoti visų įmonės išteklių.  Atsiţvelgiant į 

tai, projekto metu yra numatoma modernizuoti visą kosmetikos produktų gamybos technologinę liniją. Dėl to bus optimizuotas įmonės gamybos 

procesas, bus sudarytos sąlygos į gamybą diegti naujus, sudėtingesnius kosmetikos produktus, padidės darbuotojų darbo našumas, išnyks 

prastovos ir ţenkliai išaugs įmonės gaminamų kosmetikos produktų kokybė bei saugumas. Projektui prašoma parama leis projektą įgyvendinti 

platesniu mastu, suteikus paramą pagerės projekto kokybė, projektas bus įgyvendintas 12 mėnesių sparčiau. 

Rodiklis  Pritraukta privačių 

investicijų 

(rezultato), mln. 

Eur 

Įdiegtos naujos 

ar 

modernizuotos 

technologinės 

linijos 

(Skaičius) 

Į rinką pateikti 

naujų produktų 

pavyzdţiai 

(Skaičius) 

     

Planuota 0.113 1 3      

Pasiekta 0.113 1 3      
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27 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir 

administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.) 

 
Pagal 2 prioritetą iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo pasirašytos 737 sutartys, pagal kurias 

paskirstyto finansavimo suma (ES lėšos) sudaro 512,7 mln. eurų; deklaruotinų lėšų suma – 340,8 

mln. eurų. Pagal preliminarius planus 2011 metais pagal pasirašytas sutartis planuojama paskirstyti 

83,2 mln. eurų sumą; išmokėjimai sudarytų – 57,5 mln. eurų.  

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. grąţintinų lėšų suma – 81,97 tūkst. eurų. 

Faktoriai turėję didţiausią įtaką priemonių įgyvendinimui: 

- ilgos detaliųjų planų ir ţemės sklypų nuosavybės dokumentų rengimo bei tvarkymo 

procedūros, 

- viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni 

administraciniai gebėjimai, 

- nekokybiški techniniai projektai (papildomų rangos darbų poreikis, lėšų trūkumas objektų 

uţbaigimui), 

- nuosavo indėlio finansavimas – prasta projekto vykdytojų finansinė būklė, turto įkeitimo 

problemos, 

-  ekonominė krizė (teigiamas faktorius – kainų sumaţėjimas; neigiamas faktorius – 

apyvartinių lėšų trūkumas, kreditavimo perspektyvos, rangovų ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymas). 

Siekdama apţvelgti Lietuvoje naudojamus verslo skatinimo būdus ir šaltinius, įvertinti jų 

pakankamumą ir efektyvumą bei persidengimo riziką, pateikti rekomendacijas dvigubo finansavimo 

rizikos maţinimui, bei kaip turi būti nustatytos demarkacinės linijos tarp instrumentų, fondų ir 

institucijų, Ūkio ministerija 2010 m. pradėjo įgyvendinti vertinimo projektą „Verslo sektoriaus 

finansavimo ir valstybės pagalbos teikimo iš įvairių finansavimo šaltinių (ţemės ūkio fondai, 

struktūriniai fondai, nacionaliniai) koordinavimo vertinimas―. Numatoma vertinimo pabaiga – 2012 

m. Informacija apie vertinimo rezultatus bus pateikta metinėje ataskaitoje uţ 2012 m., o 

preliminarios išvados – metinėje ataskaitoje uţ 2011 m.  

Siekdama patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą Ūkio ministerijos kompetencijai 

priskirtuose ekonomikos sektoriuose, siekiant sukurti proaktyvią ES paramos panaudojimo poreikių 

vertinimo sistemą bei įvertinti Ūkio ministerijos administruojamų veiksmų programų įgyvendinamų 

priemonių aktualumą esant pakitusiai ekonominei situacijai, Ūkio ministerija įgyvendina vertinimo 

projektą „Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų 

lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas―. Numatoma vertinimo pabaiga – 2011 m. 

spalio mėn. Informacija apie vertinimo rezultatus, t. y. priemonių įgyvendinimo paţangą bei 
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prognozes, bus pateikta metinėje ataskaitoje uţ 2011 m. Vertinimų galutinės ataskaitos bus viešai 

skelbiamos internetinėse svetainėse adresais.
25

 

 

28 paveikslas. 2 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.) 

       
 

Pagal 2 prioritetą sudarytų sutarčių suma viršija 85 % viso prioriteto įgyvendinimui 

numatyto ES lėšų finansavimo. 2010 m. pabaigai – 2011 pradţiai buvo vertinama 370 paraiškų 

46,16 mln. Lt sumai, todėl papildomų priemonių sutarčių pasirašymo spartinimui uţtikrinti imtis 

neplanuojama. 

 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

40 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų projektų 

skaičius
* 

Alytaus 7.845.076,5 191 

Marijampolės 6.715.377,9 177 

Tauragės 5.425.105,0 167 

                                                 
25

 Galutinės vertinimo ataskaitos bus paskelbtos internete: 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/ 2007_2013_vertinimai.php ir 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas. 

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/%202007_2013_vertinimai.php
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas
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Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų projektų 

skaičius
* 

Telšių 6.033.661,6 178 

Utenos 5.792.736,4 170 

Maţeikiai 5.651.766,0 183 

Visaginas 5.529.119,6 175 
* 
Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno 

projekto įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams. 

 

 Įgyvendinant 2 prioriteto projektus, projektų finansavimo sąlygų aprašuose yra nustatytas 

prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį didesnį balai suteikiami projektams, kurie įgyvendinami 

savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripaţintoje problemine teritorija, arba 

regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų 

strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu 

Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370). 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai. 

 

Teikiant paraiškas projektams, įgyvendinamiems pagal 2 prioritetą, pareiškėjai turi pateikti 

išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą Lietuvos ekonomikos plėtrai: 

paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės 

šakų (sektorių) plėtrai ir tarptautiniam konkurencingumui. 

Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai nurodyti 

sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 

 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

 

41 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas
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Finansų 

inţinerijos 

projekto 

pavadinimas  

Taikomas 

instrumentas 

Finansų inţinerijos 

projekto vertė 

nurodyta projekto 

administravimo ir 

finansavimo sutartyje, 

ES lėšos, suma 

Įsisavintos lėšos 

(deklaruotinos) 

Skirta galutiniams finansų 

inţinerijos priemonių 

naudos gavėjams (SVV)* 

Rodiklių pasiekimai 

ES lėšos, 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos 

ES lėšos, 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos 

Rodiklio pavadinimas Pasiekta*** 
Planuojama 

iki 2015  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/3*100 8 9 10 

1 projektas 

JEREMIE 

kontroliuojantysis 

fondas 

finansuojamo 

rizikos 

pasidalinimo 

priemonė 

(paskolos); 

portfelinės 

garantijos; 

rizikos 

kapitalo 

fondai; 

bendro 

investavimo 

fondas „verslo 

angelai― 

209.974.513 

 

209.974.513 

 
100 (proc.) 

 

 

 

 

 

 

7.841.749 

 

 

 

 

 

 

3,73 (proc.) 

Produkto  

Finansų inţinerijos 

priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius 

98 846-1975 

Rezultato 

Finansų inţinerijos 

priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln. 

eurų) 

7,94 144,81 

2 projektas 

INVEGOS 

fondas 

paskolų 

priemonės – 

maţų kreditų 

schema ir 

atviras 

kreditų 

fondas 

57.924.003 57.924.003 100 (proc.) 57.541.413 99,34 (proc.) 

 

Produkto 

Finansų inţinerijos 

priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius 

680 400 

Rezultato 

Finansų inţinerijos 

priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln.eurų) 

4,79 9,55 

3 projektas 

Garantijų fondas 

garantijos 37.360.982 20.273.401     54 (proc.) 

 

Su garantija 

suteiktų 

paskolų 

suma: 

129.525.065 

 

Garantijų 

suma: 

90.473.570 

- Produkto 

Finansų inţinerijos 

priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius 

1142 1100 

Rezultato 

Finansų inţinerijos 

priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln.eurų) 

64,05 140, 17** 
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* nurodoma iš ES lėšų išduotų paskolų, investuoto rizikos kapitalo vertė, paskolų, kurioms išduotos garantijos vertė 

**Finansavimo sutartyje nustatytas ne siektinas pritrauktų privačių investicijų rodiklis, o siektina garantuotų įsipareigojimų suma (neatimant ir paskolų, iš dalies 

finansuojamų priemonės „Kontroliuojantieji fondai― lėšomis. 

*** Duomenis pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo Prieţiūros komitetų patvirtintų metinių ataskaitų duomenimis. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 

priemonių įgyvendinimo duomenys pateikiami, remiantis Prieţiūros komiteto nepatvirtintos metinės ataskaitos duomenimis. 

 

Detalesnė Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo informacija pateikiama kokybinės analizės dalyje. 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 
 

Netaikoma 
 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 
 

42 lentelė. Sukurtų darbo vietų skaičius, įgyvendinant prioritetą 

Priemonė Deklaruotinų išlaidų, kurios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų 

pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Sukurtų darbo vietų 

skaičius 

Išsaugotų darbo vietų skaičius 

E-verslas LT 11.976.930 0* 0* 

Naujos galimybės 9.981.226 0* 0* 

Invest LT+ 1.003.210 0* 0* 

* Lentelėje pateikiama informacija remiasi stebėsenos rodiklio „Sukurtų darbo vietų skaičius (pilnos darbo dienos ekvivalentas) (tiesioginė 

parama SVV)― įgyvendinimo duomenimis, t. y. nurodomos 3 metus projektui pasibaigus įgyvendinant projektą sukurtos naujos arba išsaugotos darbo 

vietos. Pradinė šio stebėsenos rodiklio reikšmė nustatyta veiksmų programos 2 prioriteto įgyvendinimo priemonėse, skirtose elektroninio verslo 

diegimo projektams įgyvendinti, įmonių rinkodaros veiklos uţsienyje vykdyti bei įgyvendinant projektus, skirtus pramoninių parkų plėtrai. 2010 m. 

gruodţio 31 d. sukurtų darbo vietų nebuvo. Šio stebėsenos rodiklio pasiekimas skaičiuojamas projektams pasibaigus, o projektai, kuriuose stebimas 

rodiklis, dar nėra baigti įgyvendinti.  

Paţymėtina, jog pagal pasirašytų sutarčių duomenis, planuojama sukurti 320 darbo vietų, tačiau pagal patektų paraiškų duomenis, planuojamų 

sukurti skaičius yra ţymiai didesnis ir siekia 2930 darbo vietų. 
 

Svarbiausios problemos 
 

Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. buvo pateikta rekomendacija, kurioje rekomenduojama numatyti kontrolės 

priemones reikalavimui, susijusiam su pareiga surengti informacinius susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymus, kai paskelbiamas kvietimas teikti 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 99 

paraiškas, įgyvendinti. Įgyvendindama rekomendaciją Ūkio ministerija 2010 m. liepos 12 d. papildė procedūrų vadovą (2010 m. liepos 12 d. redakcija), 

numatydami pavedimą/įpareigojimą įgyvendinančiajai institucijai organizuoti susitikimus ir (ar) pa-reiškėjų mokymus. 

 

43 lentelė. Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. buvo pateikta rekomendacijos, susijusios su 3 uţdavinio įgyvendinimu 

Rekomendacija Ūkio ministerijos veiksmai, komentarai  Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas 

Rekomenduojame atlikti sutarčių su 

INVEGA pakeitimus, kad būtų 

uţtikrintas R. 1828/2006 19 str. 

nuostatų, pagal kurias dokumentai 

be jokių išankstinių sąlygų turi būti 

prieinami ir pateikiami asmenims ir 

institucijoms, turinčioms teisę juos 

patikrinti, įgyvendinimas. 

 Bus įgyvendinta. 

 Sutarčių priedų pakeitimas. 

Iki 2011-04-30 

Rekomenduojame atlikti sutarčių su 

INVEGA pakeitimus, kad būtų 

uţtikrintas R. 1828/2006 43 str. 6 d. 

c) p. ir 44 str. 2 d. h) p. nuostatų, 

pagal kurias finansavimo sutartyje 

turi būti nustatyta investicijų / 

paramos nutraukimo politika, 

įgyvendinimas. 

 Bus įgyvendinta. 

 Sutarčių pakeitimas. 

Iki 2011-04-30 

Rekomendacija atitinka EK 2010-

06-30 pateiktos audito ataskaitos 

2 išvados dėl projekto Nr. VP2-2.3-

UM-01-K-01-001 rekomendaciją) 

Konkretūs galimi nutraukimo 

variantai turėtų būti aiškiai apibrėţti 

finansavimo sutartyje, vadovaujantis 

Komisijos reglamento 

Nr. 1828/2006 44 str. 2 d. h) p. 

nuostatomis. 

Audituojamojo subjekto veiksmas / priemonės / komentarai atitinka subjekto 

komentarus dėl 2 išvados, nurodytos EK 2010-06-30 pateiktoje audito ataskaitoje dėl 

projekto Nr. VP2-2.3-UM-01-K-01-001) 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 1 atsakymas: 

Vadovaujantis 2006 m. gruodţio 8 d. Komisijos reglamento 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 Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros 

fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) (toliau - Reglamentas 

Nr. 1828/2006), 44(2)(h) straipsnio nuostatomis, Finansavimo sutartyje pasirašytoje 

2008 m. spalio 1 d. tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir EIF (toliau - 

 Sutarties priedo 

pakeitimai bus 

priimti iki 2011-

06-30 
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Finansavimo sutartis) (E priede) nustatyta, kad JEREMIE kontroliuojančio fondo 

pasitraukimo iš pagrindinių finansų inţinerijos priemonių (pvz., rizikos kapitalo fondų, 

garantijų ar paskolų fondų ar kt.) tvarka bus sistemingai įtraukiama į EIF siūlomų 

finansų inţinerijos priemonių technines uţduotis ir aptariama su prieţiūros komitetu bei 

jo tvirtinama. 

Paţymime, kad atskirų veiksmų techninės uţduotys buvo įtrauktos į kvietimo teikti 

paraiškas dokumentus, o pastarieji buvo patvirtinti prieţiūros komiteto. Taigi, 

pasitraukimo politika buvo patvirtinta visų Finansavimo sutarties šalių. Atsiţvelgiant į 

tai, manome, kad pasitraukimo politika finansavimo sutartyje yra pakankamai apibrėţta 

ir suderinta su Reglamento Nr. 1828/2006) 44 (2)(h) straipsnio nuostatomis. 

Atsiţvelgdami į pateiktus paaiškinimus, maloniai prašome perţiūrėti šią 

rekomendaciją. 

Komisijos atlikta pateikto atsakymo analizė: Komisija atkreipia dėmesį į pateiktą 

informaciją. Atsiţvelgiant į tai, kad buvo pasirinktos finansinės priemonės, 

Finansavimo sutartyje reikėtų numatyti nutraukimo politiką. 

Komisija palieka galioti išvadą. Lietuvos audito institucija turėtų patikrinti 

rekomendacijos įgyvendinimą 2010 m- 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 2 atsakymas: 

Šių EK audito rekomendacijų įgyvendinimas buvo aptartas 2010 m. rugpjūčio 5 d. 

prieţiūros komiteto posėdyje. Buvo nutarta atlikti Finansavimo sutarties pakeitimus. 

Atlikus pakeitimus, Europos Komisiją informuosime papildomai. 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 3 atsakymas: 

Su pastebėjimu sutinkame. Šiuo metu jau yra parengti atitinkami E priedo „JEREMIE 

Kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo iš Veiksmų programos tvarka ir JEREMIE 

Kontroliuojančiojo fondo uţdarymo nuostatos― pakeitimai. 

(Rekomendacija atitinka EK 2010-

06-30 pateiktos audito ataskaitos 

3 išvados dėl projekto Nr. VP2-2.3-

UM-01-K-01-001 rekomendaciją) 

Abiejų šalių (EIF ir 

vadovaujančiosios institucijos) 

įsipareigojimai paramos nutraukimo 

atveju turėtų būti aiškiai apibrėţti 

(Audituojamojo subjekto veiksmas / priemonės / komentarai atitinka subjekto 

komentarus dėl 3 išvados, nurodytos EK 2010-06-30 pateiktoje audito ataskaitoje dėl 

projekto Nr. VP2-2.3-UM-01-K-01-001) 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 1 atsakymas: 

Paţymime, kad Finansavimo sutarties preambulėje yra nurodyta, kad Lietuvos 

Respublika bus galutinė JEREMIE iniciatyvos galutinių rezultatų ekonominės naudos 

gavėja, o Finansavimo sutarties 5.6.4 straipsnyje nurodyta, kad prieţiūros komitetas 

teikia rekomendacijas dėl tolimesnio JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklos 

Sutarties priedo 

pakeitimai bus 

priimti iki 2011-06-

30 
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finansavimo sutartyje, remiantis 

Komisijos reglamento 

Nr. 1828/2006 44 str. 2 d. i p. 

plėtojimo. Finansavimo sutarties Investavimo strategijos ir plano 2.1. punkte nustatyta, 

kad investuotas lėšas, kurios teikia grąţą JEREMIE kontroliuojančiajam fondui, 

ministerijų sprendimu, bus vėl galima investuoti remiant bendroves. 

Finansų inţinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Ţin., 

2008, Nr. 125-4765), nustatyta, kad pasibaigus finansų inţinerijos projektui Lietuvos 

Respublika turi teisę valdyti sugrąţintų lėšų dalį, proporcingą finansavimui, skirtam 

finansų inţinerijos projektui, ir, kai įgyvendinami finansų inţinerijos instrumentai, iš 

finansų inţinerijos instrumentų sugrąţintos lėšos pakartotinai investuojamos panašiems 

tikslams. 

Taip pat ţr. paaiškinimą dėl EK pastebėjimo santraukos Nr. 1.2. 

Atsiţvelgdami į pateiktus argumentus manome, kad finansavimo sutarties pasibaigimo 

ir nutraukimo nuostatos yra pakankamai aiškios ir suderintos su Komisijos Reglamento 

1828/2006 44 i straipsnio nuostatomis. 

Atsiţvelgdami į pateiktus paaiškinimus, maloniai prašome perţiūrėti šią 

rekomendaciją. 

Komisijos atlikta pateikto atsakymo analizė: Komisija palieka galioti išvadą, kadangi 

nesilaikoma Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 44 straipsnio 2 dalies i punkto 

reikalavimų.  

Lietuvos audito institucija turėtų patikrinti rekomendacijos įgyvendinimą 2010 m. 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 2 atsakymas: 

Šių EK audito rekomendacijų įgyvendinimas buvo aptartas 2010 m. rugpjūčio 5 d. 

prieţiūros komiteto posėdyje. Buvo nutarta atlikti Finansavimo sutarties pakeitimus. 

Atlikus pakeitimus, Europos Komisiją informuosime papildomai. 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos 3 atsakymas: 

Su pastebėjimu sutinkame. Šiuo metu parengti atitinkami E priedo „JEREMIE 

Kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo iš Veiksmų programos tvarka ir JEREMIE 

Kontroliuojančiojo fondo uţdarymo nuostatos― pakeitimai. 

Rekomenduojame atlikti sutarties su 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 

valdytoju pakeitimus, kad būtų 

uţtikrintas R. 1828/2006 19 str. 

nuostatų, pagal kurias dokumentai 

 Atsakingos (audituojamos) institucijos atsakymas: 

Su pastebėjimu sutinkame. Ūkio ministerija neprieštarauja Finansavimo sutarties 

pakeitimui, tačiau tam turi pritarti visos Finansavimo sutarties šalys. Ūkio ministerija 

inicijuos sutarties pakeitimą su JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytoju, kad būtų 

uţtikrintas R. 1828/2006 19 str. nuostatų, pagal kurias dokumentai be jokių išankstinių 

Sutarties pakeitimai 

bus priimti iki 2012-

02-28 
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be jokių išankstinių sąlygų turi būti 

prieinami ir pateikiami asmenims ir 

institucijoms, turinčioms teisę juos 

patikrinti, įgyvendinimas. 

sąlygų turi būti prieinami ir pateikiami asmenims ir institucijoms, turinčioms teisę juos 

patikrinti, įgyvendinimas. 

Rekomenduojame uţtikrinti, kad 

būtų pašalinti neatitikimai tarp 2009-

08-31 trišalės sutarties dėl Garantijų 

fondo finansavimo ir EA VP priedo, 

patvirtinto LRVN 788, nuostatų dėl 

numatomų pasiekti produkto ir 

rezultato rodiklių. 

 Ūkio ministerija atliks veiksmus reikalingus pašalinti neatitikimus tarp 2009-08-31 

trišalės sutarties dėl Garantijų fondo finansavimo ir EA VP priedo, patvirtinto 

LRVN 788, nuostatų dėl numatomų pasiekti produkto ir rezultato rodiklių. 

2012-06-30 

Rekomenduojame uţtikrinti 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 

finansavimo sutarties ir FMĮ 1K-

334 nuostatų dėl galutinių naudos 

gavėjų įgyvendinamų ES paramos ir 

viešinimo priemonių atitiktį. 

Ūkio ministerija imsis veiksmų reikalingų uţtikrinti JEREMIE kontroliuojančiojo 

fondo finansavimo sutarties ir FMĮ 1K-334 nuostatų dėl galutinių naudos gavėjų 

įgyvendinamų ES paramos ir viešinimo priemonių atitiktį. 

2012-02-28 

Rekomenduojame uţtikrinti, kad 

būtų pašalinti neatitikimai tarp 

INVEGOS ir finansų tarpininkų 

pasirašytų sutarčių reikalavimų dėl 

SVV įpareigojimo saugoti 

dokumentus ir praktinio sutarčių 

nuostatų įgyvendinimo. 

INVEGA papildomai informuos ir primins atitinkamiems finansų tarpininkams dėl 

reikalavimo kredito gavėjui saugoti susijusius ir pagrindţiančius dokumentus iki 2010-

12-31 (3 metus po veiksmų programos uţbaigimo. 

2011 m. rugpjūčio 

31 d. 

 

Kitos reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms įveikti. Dėl ekonominės ir finansinės krizės 

Lietuvoje 2010 m. kredito rinkos išliko silpnos. Visi bankai itin sugrieţtino skolinimo kriterijus ir pakeitė procedūras, atsiţvelgdami į krizę. Tai ypač 

pasakytina apie kai kuriuos Švedijos bankus, kurių pagrindinės įmonės sugrieţtino kontrolės priemones. Todėl bankai itin sumaţino ryšius su statybos 

ir transporto sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Ţymiai sumaţėjo MVĮ ilgalaikių investicijų finansavimo paklausa, nes įmonės šiuo metu daţniausiai 

pageidauja trumpalaikių apyvartinio kapitalo paskolų. Daugelio bankų 

vertinimu, apie 75 proc. visų paskolų suteikta apyvartiniam kapitalui formuoti (paprastai 12 mėnesių terminui), likusios paskolos skirtos investicijoms 

(paskolos suteikiamos nuo 3 iki 10 metų terminui). Be to, 2010 m. privataus kapitalo rinkoje sudaryta itin maţai sandorių ir tai aiškinama nedideliu 

augimu, bankų finansavimo stygiumi ir reikšmingu pradavėjų ir pirkėjų vertinimo lūkesčių neatitikimu. Sugrieţtinti skolinimo kriterijai, finansavimo 
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privataus kapitalo rinkoje stygius, nedidelė plėtra, įmonių nenoras investuoti ir geresnių laikų laukimas ţenkliai įtakojo JKF finansuojamų finansinių 

instrumentų įgyvendinimą ir turimų lėšų panaudojimą. 

Kitos pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 2 prioriteto įgyvendinimui, yra pateikiamos Kokybinės analizės dalyje. 

 

3.3. 3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ 

 

3.3.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. balandţio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 2.3.1 punktu Informacinės plėtros komitetui 

prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) pavedė parengti naują(-as) Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 

visuomenė visiems― (toliau – IVV prioritetas) įgyvendinimo priemonę(-es), kurią (-ias) įgyvendinant konkurso būdu būtų paskirstyta apie 100 mln. litų 

ir apsvarsčius ją Darbo grupėje informacinės ir ţinių visuomenės plėtros iniciatyvoms koordinuoti, sudarytoje 2009 m. lapkričio 2 d. Ministro 

Pirmininko potvarkiu Nr. 478 (toliau –  Darbo grupė informacinės ir ţinių visuomenės plėtros iniciatyvoms koordinuoti), pateikti tvirtinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei.  

Komitetas, vykdydamas minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimą, perţiūrėjo visas IVV prioriteto įgyvendinimo priemones ir 

parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos 

augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo― pakeitimo― projektą (toliau – LRV nutarimo projektas), kuriuo: 

  panaikino nepradėtą įgyvendinti priemonę „Elektroninis verslas―; 

  sumaţino finansavimą priemonėms VP2-3.1-IVPK-07-V „Elektroninio mokymosi paslaugos― ir VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų 

archyvas―; 

  sumaţino priemonių VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdţios paslaugos savivaldybėse― ir VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos 

paslaugos savivaldybėse― finansavimą ir pakeitė šių priemonių projektų įgyvendinimo būdą iš regioninių projektų planavimo į valstybės projektų 

planavimą; 

  parengė naują priemonę VP2-3.1-IVPK-14-K „Paţangios elektroninės paslaugos―.  

Minėtas LRV nutarimo projekto parengimas, derinimas ir tvirtinimas uţtruko ir buvo priimtas tik 2010 m. gruodţio 1 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 1710. IVV prioriteto priemonių perţiūra ir lėšų perskirstymas viduryje programavimo periodo apsunkino ir kurį laiką 

sustabdė IVV prioriteto lėšų kontraktavimo ir įsisavinimo procesus, todėl 2010 m. į valstybės projektų sąrašus buvo įtraukti tik 7 nauji projektai.  

Nepaisant to, 2010 m. laikotarpyje buvo tęsiamos anksčiau pradėtos įgyvendinti IVV prioriteto priemonės, kurių minėta IVV prioriteto 

priemonių perţiūra nepalietė: „Elektroninė demokratija― „Elektroninės valdţios paslaugos― (II etapas), „Intelektualios valdymo sistemos―, „Lietuvos 

kultūra informacinėje sistemoje―, „Elektroninio mokymosi paslaugos― ir „Elektroninė demokratija: regionai―, todėl šiuo laikotarpiu Komitetas skyrė 

finansavimą 55 projektams (2009 m. – 30 projektų) ir pasirašė 64 projektų finansavimo ir administravimo sutartis (2009 m. – 21sutartis), kurių bendra 

vertė buvo 68 mln. eur. (ES+BF), t.y. beveik ketvirtadalis (24 proc.) visų IVV prioritetui skirtų lėšų. Be to, 2010 m. buvo pradėta įgyvendinti viena 

nauja IVV prioriteto priemonė Nr. VP2-3.1-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga―, t.y. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl projektų 

finansavimo pagal šią priemonę.  
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 
44 lentelė. 1 uţdavinys: Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje 

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

Produkto rodikliai 

Paremtų interaktyvių 

elektroninių viešųjų 

paslaugų skaičius 

Pasiekimas 0
 

0 0 15 NA NA NA NA NA 15 

Tikslas          100 

Pradinis taškas
 

24          

 Paremtų projektų, 

skirtų elektroninio 

verslo plėtrai, skaičius  

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas          10 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Gyventojų, 

besilankančių viešųjų 

institucijų interneto 

svetainėse, dalies 

padidėjimas 

(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metų 

rodikliu). 

Pasiekimas 0 0 8 20
26

 NA NA NA NA NA 20 

Tikslas          40 

Pradinis taškas
 

15
27

          

Verslo įmonių, 

pardavinėjančių prekes 

ir paslaugas internetu, 

dalies padidėjimas  
(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metų 

Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0
28

 

Tikslas          25 

                                                 
26

 Duomenų šaltinis: IVPK uţsakyto tyrimo „Elektroninių paslaugų gyventojams naudojimo vertinimas― ataskaita. 
27

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.  
28

 2011 m. planuojama keisti veiksmų programos rodiklius (kol nebus pakeisti rodikliai, ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0). 
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Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

rodikliu). Pradinis taškas
 

15
29

          

Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos. Pagal kiekvieną priemonę yra skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės 

viešosios paslaugos, t.y. elektroninės viešosios paslaugos, kurias teikiant elektroniniu būdu vyksta sąveika tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo 

(paslaugų gavėjui kreipiantis dėl paslaugos suteikimo, teikiant reikalingus duomenis ir/ar informaciją, gaunant paslaugos rezultatą ir kt.). Paremtos 

paslaugos šiame rodiklyje apibrėţiamos kaip atitinkamų priemonių lėšomis įdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninės viešosios 

paslaugos.  Atkreipiame dėmesį, kad skaičiuojamos tik pabaigtos kurti ir (ar) modernizuoti elektroninės paslaugos. 

Rodikliai „Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo plėtrai, skaičius― bei „Verslo įmonių, pardavinėjančių prekes ir paslaugas internetu, 

dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)―. Komitetas, siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 

m. balandţio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 2.3.1 punktą ir sukurti naują IVV prioriteto priemonę, turėjo perskirtyti IVV prioriteto 

priemonių lėšas. Darbo grupės informacinės ir ţinių visuomenės plėtros iniciatyvoms koordinuoti 2010 m. rugpjūčio 19 d. pasitarime buvo nuspręsta, 

kad IVV prioriteto priemonių lėšos turi būti perskirstomos, laikantis nuostatos, kad finansavimas naujai priemonei „Paţangios elektroninės paslaugos― 

būtų skirtas iš nepradėtoms įgyvendinti IVV prioriteto priemonėms suplanuotų lėšų. Kadangi tuo metu IVV prioriteto priemonės „Elektroninis verslas― 

įgyvendinimas nebuvo prasidėjęs ir priemonės aprašymas dar nebuvo patvirtintas, ši priemonė buvo panaikinta, o jos lėšos skirtos naujajai IVV 

prioriteto priemonei „Paţangios elektroninės paslaugos―. Atsiţvelgiant į tai, kad buvo panaikinta IVV prioriteto priemonė „Elektroninis verslas―, 

kurios lėšomis finansuojami projektai turėjo siekti minėtų rodiklių įgyvendinimo, šių rodiklių skaitinė reikšmė yra lygi 0. Būtina inicijuoti Ekonomikos 

augimo veiksmų programos pakeitimą, siekiant pakeisti nebeaktualius IVV prioriteto įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. 

Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu). 

Stebint šio rodiklio įgyvendinimą, skaičiuojamas Lietuvos gyventojų (16–74 m.), apsilankusių bent vienos valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės, 

savivaldos institucijos, įstaigos ar įmonės, sveikatos prieţiūros įstaigos, kultūros įstaigos, mokslo ir studijų institucijos interneto svetainėje bent kartą 

per pastaruosius 12 mėn., dalies padidėjimas, lyginant su pradiniu (2005 m.) rodikliu. Prie rodiklio augimo prisideda visi IVV prioriteto priemonių 

projektai, perkialiantys viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę ar kuriantys elektroninį turinį. 

 
45 lentelė. 2 uţdavinys: Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje 

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

Produkto rodikliai 

 

Miesteliai ir kaimai, 

prijungti prie sukurto 

plačiajuosčio tinklo  

Pasiekimas 0
 

0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          770 

                                                 
29

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis. 
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Pradinis taškas
 

430
30

          

 Paremtų projektų, 

susijusių su saugos 

klausimais, skaičius  

Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          10 

Pradinis taškas
 

2
31

          

Rezultato rodikliai 

Gyventojų, turinčių 

galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo 

paslaugų vartotojais, 

dalies padidėjimas 

(procentiniais 

punktais, lyginant su 

2005 metų rodikliu)  

Pasiekimas - 0 8 14 NA NA NA NA NA 14 

Tikslas          23 

Pradinis taškas
 

72
32

 80
33

         

Interneto vartotojų, 

internete 

susiduriančių su 

saugos problemomis, 

dalies sumaţėjimas 

(procentiniais 

punktais, lyginant su 

2005 metų rodikliu)  

Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0
34

 

Tikslas          20 

Pradinis taškas
 

60
35

          

                                                 
30

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis. 
31

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis. 
32

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.  
33

 Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas― atliekamo tyrimo ataskaita; 2008 m. rodiklis buvo 80 proc. 
34

 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo periodo pradţioje buvo planuota, kad prie šio rodiklio įgyvendinimo prisidės IVV prioriteto priemonės „Informacinių 

technologijų sauga― lėšomis finansuojami projektai, sprendţiantys interneto vartotojų saugos problemas, tačiau vėliau, detalizuojant siekius šioje srityje, buvo nuspręsta, kad 

priemonės „Informacinių technologijų sauga― lėšomis tikslinga finansuoti projektus, didinančius svarbiausių valstybės informacinių sistemų saugą. Atsiţvelgiant į pasikeitusį IVV 

prioriteto priemonės „Informacinių technologijų sauga― lėšomis finansuojamų veiklų pobūdį, 2011 m. planuojama keisti veiksmų programos rodiklius (kol nebus pakeisti rodikliai,  

ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0).  
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  Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo . Miesteliai ir kaimai šiame rodiklyje apibrėţiami vadovaujantis 1994 m. liepos 

19 d. priimtu įstatymu Nr. I-558 „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas― (Ţin., 1994, Nr. 60-1183). Miesteliai ir 

kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo, šiame rodiklyje apibrėţiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, įgyvendinus projektą, bus prijungti prie 

plačiajuosčio ryšio tinklo (t. y. kuriuose bus pastatyti tinklo mazgai).  

Paremtų projektų, susijusių su saugos klausimais, skaičius . Projektų, prisidedančių prie šio rodiklio pasiekimo, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo, 

todėl rodiklio reikšmė yra lygi 0. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriui 2010 m. gruodţio 17 d. įsakymu 

Nr. T-271 patvirtinus IVV prioriteto priemonės Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga― projektų finansavimo sąlygų aprašą ir 

paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl projekto finansavimo, planuojama, kad 2011 m. bus pradėti įgyvendinti projektai, prisidedantys prie šio rodiklio 

pasiekimo. Taip pat akreipiame Jūsų dėmesį, kad skaičiuojami baigti įgyvendinti projektai, o ne pradėti, todėl rodiklio pasiekimo reikšmės bus 

pradėtos fiksuoti 2013-2014 m. 

Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų 

rodikliu). Prie šio rodiklio pasiekimo prisideda vienas IVV prioriteto priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryčių tinklai― projektas „Kaimiškųjų 

vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodţio 7 d., 2010 m. pabaigoje 

kaimiškųjų vietovių gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais buvo 86 proc. ir padidėjimas, lyginant su pradine 

situacija, yra 14 procentinių punktų. Planuojama, kad iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. iki 2013 m. kovo mėn., rodiklis (23 proc. punktai) bus 

pasiektas. 

Interneto vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumaţėjimas.   2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo 

periodo pradţioje buvo planuota, kad prie šio rodiklio įgyvendinimo prisidės IVV prioriteto priemonės „Informacinių technologijų sauga― lėšomis 

finansuojami projektai, sprendţiantys interneto vartotojų saugos problemas, tačiau vėliau, detalizuojant siekius šioje srityje, buvo nuspręsta, kad 

priemonės „Informacinių technologijų sauga― lėšomis tikslinga finansuoti projektus, didinančius svarbiausių valstybės informacinių sistemų saugą. 

Atsiţvelgiant į pasikeitusį IVV prioriteto priemonės „Informacinių technologijų sauga― lėšomis finansuojamų veiklų pobūdį, būtina inicijuoti 

Ekonomikos augimo veiksmų programos pakeitimą, siekiant pakeisti nebeaktualius IVV prioriteto įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

46 lentelė. 3 prioriteto finansinė paţanga (eurai) 

Uţdaviniai 

Iki  ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo 

prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

Projekto 

vykdytojo 

ir partnerio 

(-ių) lėšų 

                                                                                                                                                                                                                                                    
35

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis. 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 108 

(BF) (BF) suma 

1 Uţdavinys 103.631.991,36 88.087.236,10 15.544.755,26 0,00 20.028.531,57 17.024.251,83 3.004.279,74 0,00 

2 Uţdavinys 50.125.469,66 42.606.649,21 7.282.384,75 236.435,70 21.515.704,67 18.153.400,21 3.125.868,76 236.435,70 

 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

47 lentelė. 1 uţdavinys: Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas 

šalyje 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti  

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 
 

179.075.249,1 

 

 

88.087.236,1 

 

49,2 % 

 

17.024.251,8 

 

9,5 % 

PRODUKTO Paremtų interaktyvių 

elektroninių viešųjų 

paslaugų skaičius 
100 284 284 % 15 15 %  

 Paremtų projektų, skirtų 

elektroninio verslo 

plėtrai, skaičius 

10 0  0 % 0  0 % 

REZULTATO Gyventojų, 

besilankančių viešųjų 

institucijų interneto 

svetainėse, dalies 

padidėjimas 

(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metų 

rodikliu). 

40   20 50 % 

Verslo įmonių, 

pardavinėjančių prekes ir 

paslaugas internetu, 

dalies padidėjimas  
(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metų 

25 0 0 0 0 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 109 

rodikliu). 

 

Analizuojant pirmojo uţdavinio stebėsenos rodiklius ir jų pasiekimus, verta atkreipti dėmesį, kad fiksuojant rodiklio „Paremtų interaktyvių 

elektroninių viešųjų paslaugų skaičius―  reikšmes, skaičiuojamos tik pabaigtos kurti ir (ar) modernizuoti elektroninės paslaugos, todėl nors šiuo metu 

pagal IVV prioriteto priemones yra įgyvendinami 83 projektai, kurie iš viso planuoja sukurti/modernizuoti net 284 elektronines paslaugas, 2010 m. 

rodiklio reikšmė yra 15, nes tik tiek paslaugų buvo faktiškai sukurta ir pradėta teikti per 2010 m. laikotarpį.  Atsiţvelgiant į projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytą sukurti/modernizuoti elektroninių paslaugų skaičių, kuris ţenkliai viršiją Ekonomikos augimo veiksmų programoje 

nustatytą įvertį, tikimasi, kad suplanuota rodiklio reikšmė bus pasiekta artimiausiais metais. 

Taip pat optimistiškai nuteikia ir kiekvienais metais stebimas gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies didėjimas. 

Šiuo metu, t.y. viduryje programavimo periodo, jis siekia 50% suplanuotos reiškmės, todėl tikimasi, kad ambicingas tikslas – 2015 m. 65% gyventojų 

lankosi viešųjų institucijų interneto svetainėse – bus pasiektas nustatytu metu. 

Kiek prastesni finansiniai rodikliai, ypatingai susiję su lėšų įsisavinimu. Tokią situaciją įtakojusių veiksnių analizė pateikiama tolimesnėse 

atsakaitos dalyse. 

Iš keturių pirmojo uţdavinio stebėsenos rodiklių, du rodikliai – „Verslo įmonių, pardavinėjančių prekes ir paslaugas internetu, dalies 

padidėjimas  (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu)― ir „Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo plėtrai, skaičius― – yra 

nebeaktualūs, kadangi panaikinus IVV prioriteto priemonę „Elektroninis verslas―,  nebebus finansuojami projektai, galintys prisidėti prie šių rodiklių 

pasiekimo, todėl reikalinga inicijuoti Ekonomikos augimo veiksmų programos pakeitimą, atsisakant šių stebėsenos rodiklių. 

 

48 lentelė. 2 uţdavinys: Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti  

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 

ES lėšos (eurai) 61.011.625,9 

 

 

42.606.649,2 

 

69,8 % 18.153.400,2 

 

29,8 % 

PRODUKTO Miesteliai ir kaimai, 

prijungti prie sukurto 

plačiajuosčio tinklo 
770 770 100 % 0 0 % 

 Paremtų projektų, 

susijusių su saugos 

klausimais, skaičius  
10 0 0 % 0 0 % 

REZULTATO Gyventojų, turinčių 23   14 60,9 % 
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galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo 

paslaugų vartotojais, 

dalies padidėjimas 

(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metų 

rodikliu)  

Interneto vartotojų, 

internete 
20 0 0 0 0 

 

Prie rodiklių „Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo― ir „Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo 

paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu) ― įgyvendinimo prisideda vienas projektas 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, finansuojamas pagal priemonę „Plačiajuosčiai elektroninių ryčių 

tinklai―. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodţio 7 d., šiuo metu vykdomi šviesolaidinių kabelių klojimo darbai. Gyventojų, turinčių 

galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, procentas didėja. Kol kas miestelių ir kaimų prijungtų  prie sukurto plačiajuosčio tinklo nėra, 

kadangi prijungimo darbai prasidės 2011 m. Projektas įgyvendinamas sėkmingai, darbai vykdomi neatsiliekant nuo patvirtinto grafiko, laiku teikiami 

mokėjimo prašymai, todėl planuojama, kad visi rodikliai bus pasiekti iki 2013 m. kovo mėn., t.y. iki projekto įgyvendinimo pabaigos. 

 Kaip jau buvo minėta anskčiau, prie rodiklio „Paremtų projektų, susijusių su saugos klausimais, skaičius ― įgyvendinimo prisideda tik projektai, 

finansuojami IVV prioriteto priemonės Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga― lėšomis. Šiuo metu uţbaigtų projektų, 

finansuojamų pagal šią priemonę nėra, todėl rodiklio reikšmė yra lygi 0. Atsiţvelgiant į tai, kad priemonės Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių 

technologijų sauga― projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2010 m. gruodţio 17 d. Komiteto direktoriaus įsakymu Nr. T-271 ir tai, kad 

skaičiuojami tik uţbaigti projektai, planuojama, kad rodiklio pasiekimo reikšmės bus pradėtos fiksuoti maţdaug 2013-2014 m. 2011 m. II pusėje, 

pasirašius projektų finansavimo ir administravimo sutartis su pareiškėjais, finansiniai rodikliai turėtų siekti beveik 100%. 
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29 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo 

ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.) 

240,1 (100%)

130,7 (54,4%)

35,2 (14,7%)

0

50

100

150

200

250

Suplanuota VP programoje 

ES lėšų

Paskirstyta pagal pasirašytas

sutartis ES lėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

EAVP 3 prioriteto ,, Informacinė visuomenė visiems“ 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas  nuo veiksmų 

programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Pagal IVV prioriteto priemones įgyvendinamų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių pasirašymo ir lėšų įsisavinimo spartai esminę įtaką turėjo tai, kad Komitetas, vykdydamas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandţio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 

2.3.1 punktą, 2010 m. II ketv. turėjo sustabdyti visų nepradėtų įgyvendinti IVV prioriteto priemonių 

parengimo darbus ir perskirstyti lėšas tarp IVV prioriteto priemonių. Dėl šios prieţasties naujų IVV 

prioriteto priemonių parengiamieji darbai buvo sustabdyti iki 2010 m. gruodţio 1 d., tai turėjo 

įtakos IVV prioriteto lėšų įsisavinimo procesui.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2010 m. gruodţio 1 d. nutarimu Nr. 1710 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų 

programos priedo patvirtinimo― pakeitimo― patvirtinus naujų ir pakeistų buvusių IVV prioriteto 

priemonių aprašymus, planuojama, kad 2011 m. bus pradėtos įgyvendinti visos IVV prioriteto 

priemonės, o iki 2012 m. vidurio sukontraktuotos likusios IVV  prioriteto lėšos. Atkreipiame Jūsų 

dėmesį, kad iš suplanuotų pradėti įgyvendinti 7 naujų IVV prioriteto priemonių 2 jau yra pradėtos 

įgyvendinti: 2010 m. gruodţio mėn. pradėta priemonė Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių 

technologijų sauga―, 2011 m. kovo mėn. – priemonė Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba 

informacinėje visuomenėje―. Taip pat planuojama, kad iki 2011 m. II ketv. pab. bus pradėtos 

įgyvendinti priemonės „Elektroninės valdţios paslaugos savivaldybėse―, „Elektroninės sveikatos 

paslaugos―, „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse―, „Mokslo duomenų archyvas― ir 

„Paţangios elektroninės paslaugos―. Taip pat numatoma, kad iki 2011 m. pabaigos bus iki galo 

suformuoti seniau pradėtų IVV prioritetų priemonių valstybės projektų sąrašai. Visų šių IVV 

prioriteto priemonių įgyvendinimas turės esminės įtakos IVV prioriteto sutarčių pasirašymo ir lėšų 

įsisavimo atotrūkio pašalinimui. 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2010 M. 

 

 112 

30 paveikslas. 3 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.) 

50,4 (100%)

35,2 (69,8%)
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 ES fondų naudojimo plano kritinis lygis  Įvykdymas

EAVP 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė visiems“ 1 ir 2 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano 

įgyvendinimas nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
 

ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo plano įgyvendinimui įtakos turėjo tai, kad, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandţio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 

24 2 klausimo 2.3.1 punktu, 2010 m. II ketv. buvo sustabdytos visos nepradėtos įgyvendinti IVV 

prioriteto priemonės (iki 2010 m. gruodţio 1 d.), kurias buvo planuota pradėti įgyvendinti 2010 m. 

II-IV ketv. Dėl šios prieţasties nebuvo pasirašyta naujų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių ir atitinkamai sumaţėjo 2010 m. suplanuoti išmokėjimai projektų vykdytojams . 

Komitetas, atsiţvelgiant į tai, kad 2010 m. buvo tam tikras atsilikimas nuo ES struktūrinių 

fondų naudojimo kritinio plano lygio bei siekdamas pašalinti šį atotrūkį, planuoja 2011 m. I pusmetį 

pradėti įgyvendinti visas IVV prioriteto priemones (iš planuojamų 7 naujų priemonių 2 priemonės 

šiuo metu, t.y. 2010 kovo 15 d., jau yra pradėtos įgyvendinti) ir iki 2011 m. pabaigos pašalinti 

atotrūkį, išmokant projektų vykdytojams 2011 m. 54,9 mln. eurų  ES struktūrinių fondų lėšų. 

 Taip pat lėšų įsisavinimo spartai turėjo įtakos ir tai, kad įgyvendinant daugelį IVV prioriteto 

priemonių projektų uţtruko projektų viešųjų pirkimų procedūros: dėl projektų vykdytojų 

nepakankamai kokybiškai parengtos viešųjų pirkimų dokumentacijos, laiku nepaskelbtų viešųjų 

pirkimų, jų apskundimų ir prasidėjusių teisminių procedūrų.  

Komitetas, siekdamas uţtikrinti tinkamą IVV prioriteto projektų įgyvendinimo eigą, 2010 

m. birţelio 29 d. Komiteto direktoriaus įsakymu Nr. T-99 sudarė Darbo grupę, vykdančią projektų, 

įgyvendinamų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė 

visiems―, įgyvendinimo stebėseną (toliau – Darbo grupė). Darbo grupėje reguliariai keičiamasi 

informacija tarp CPVA ir Komiteto apie projektų ir atitinkamai priemonių įgyvendinimo eigą, 

projektų įgyvendinimo problemas ir kt., ieškoma konstruktyvių sprendimų kaip paspartinti projektų 

įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimo spartą. Taip pat prireikus į Darbo grupės posėdţius 

kviečiami projektų vykdytojai, kartu su jais sprendţiamos projektų įgyvendinimo problemos ir kiti 

klausimai. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

Visi projektai, įgyvendinami pagal IVV prioritetą, atitinka lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo politikos nuostatas. Pareiškėjas pagrindimą dėl projekto atitikimo lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo politikos nuostatoms pateikia paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios 
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(A) dalies formoje. Paraiškoje pareiškėjas turi numatyti priemones, kurios uţtikrintų, kad projektas 

prisidės prie lyčių lygybės bei nediskriminavimo politikos nuostatų įgyvendinimo.  

Pasirenkant priemones, susijusias su lyčių lygybės ir nediskriminavimo politikos nuostatų 

įgyvendinimu informacinės visuomenės plėtros srityje, vadovaujamasi „elektroninės įtraukties― 

politikos pagrindiniu principu, t.y. kuriant elektronines paslaugas turi būti uţtikrinama (ten, kur yra 

įmanoma), kad informacinės visuomenės nauda galėtų naudotis kiekvienas norintis, nepriklausomai 

nuo negalios, išsilavinimo, amţiaus, lyties ir t.t. Pareiškėjai turi įvertinti Europos Sąjungos 

iniciatyvas „elektroninės įtraukties― politikos srityje, tokias kaip IRT senstančioje visuomenėje, 

elektroninis prieinamumas ir kt.  

Tinkamumo finansuoti vertinimo metu vertinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo principams. Projektai, prieštaraujantys šiai politikai, laikomi netinkami 

finansuoti.  

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Visi projektai, įgyvendinami pagal IVV prioritetą, tiesiogiai prisideda prie informacinės 

visuomenės plėtros ir daro šiems procesams tiesioginį poveikį. Pateikiame keletą gerosios praktikos 

pavyzdţių:  

Įgyvendinant projektą „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas― 

perkėlimas į elektroninę erdvę―, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01-003, 2010 m. pradėta 

teikti elektroninė viešoji paslauga „E-policija―, kurios dėka sudaryta galimybė patogiai, 

interaktyviai ir lengvai kreiptis į policiją (pateikti pranešimą), gauti informaciją apie pranešimo 

priėmimą, jo nagrinėjimo eigą, priimtą sprendimą. Gyventojams suteikiama galimybė pranešimus 

apie nusikaltimus, eismo įvykius, dingusius asmenis teikti elektroniniu paštu, trumposiomis SMS 

ţinutėmis ir daugiaformačiu pranešimu (MMS). Iki 2010 m. pabaigos policijai elektroniniu būdu 

buvo pateikti 444 pranešimai. 

Projekto „Vairuotojų paţymėjimų išdavimo/keitimo paslaugų perkėlimas į elektroninę 

terpę―, projekto kodas Nr.  VP2-3.1-IVPK-01-V-01-002, įgyvendinimo metu 2010 m. įdiegta 

elektroninė paslauga, leidţianti gyventojams greičiau ir paprasčiau gauti naują vairuotojo 

paţymėjimą, operatyviai pranešti apie prarastą paţymėjimą, o taip pat elektroniniu būdu registruotis 

ir gauti informaciją apie laikytus egzaminus. Be to, gyventojams ir įstaigoms jau sudaryta galimybė 

elektroniniu būdu gauti įmonės tvarkomų registrų duomenis apie transporto priemones ir vairuotojo 

paţymėjimus. Taip pat pradėta teikti elektroninė naujų M1 klasės transporto priemonių registravimo 

paslauga, kuria naudodamiesi naujų transporto priemonių gamintojai gali pateikti registruojamos 

transporto priemonės bei jos valdytojo duomenis ir uţsakyti registracijos dokumentus, taip 

supaprastinant registracijos procedūrą. 

Įgyvendinant projektą „Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas―, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01-004, 2010 m. sukurta Elektroninė draudėjų 

aptarnavimo sistema, kuria šiuo metu teikia informaciją apie apdraustuosius. Valstybinio socialinio 

draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, sukurta sistema 

naudojasi 98,72 procentai draudėjų, turinčių 10 ir daugiau apdraustųjų ir 47,21 procentai draudėjų, 

kurie turi maţiau nei 10 apdraustųjų. 

Tai tik keli pavyzdţiai IVV prioriteto priemonių projektų, kurie plėtoja visuomenei svarbias 

ir reikalingas elektronines paslaugas. 

Be to, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros poţiūriu labai reikšmingas priemonės Nr. 

VP2-3.2-IVPK-01-V „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai― projektas „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―. Šis projektas kuria tolygiai ir 

sklandţiai informacinės visuomenės plėtrai būtiną infrastruktūrą kaimiškose šalies vietovėse, taip 

tiesiogiai prisidėdamas prie skaitmeninės įtraukties skatinimo ir informacinių technologijų 

prieinamumo visiems šalies gyventojams didinimo. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, t.y. 

2013 m. pavasarį, gyventojai 98 proc. šalies kaimiškųjų vietovių turės galimybę naudotis 

plačiajuosčio ryšio paslaugomis, bus sudaryta konkurencinė aplinka plačiajuosčio ryšio paslaugų 
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teikimui, o pagrindiniai ţinių centrai kaimiškosiose vietovėse – mokyklos, bibliotekos ir viešojo 

interneto centrai – bus prijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklų. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

49 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Alytaus 680.789,6 45 

Marijampolės 699.688,8 45 

Tauragės 681.513,6 45 

Telšių 680.789,6 44 

Utenos 681.379,6 45 

Maţeikiai 702.712,1 45 

Visaginas 680.789,6 45 

 

Visi projektai, įgyvendinami pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems―, tiesiogiai 

prisideda prie regioninės plėtros skatinimo, kadangi šių projektų dėka maţinami regioniniai 

skirtumai – sukurtomis elektroninėmis paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos gyventojai, 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietovės (taip pat tokių socialinių ir ekonominių poţymių, 

kaip uţsiėmimas, išsilavinimas, pajamos, amţius ar kt.). Šių projektų rezultatai ypač naudingi 

geografiškai nutolusių regionų gyventojams, nes jie vienodai prieinami tiek regioninių ekonomikos 

augimo centrų, tiek probleminių teritorijų gyventojams. 

Atskirai paminėtini projektai finansuojami pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R 

„Elektroninė demokratija: regionai―. Visi šie projektai, kurių bendra vertė apie 19,5 mln. Lt, kuria 

elektroninės demokratijos priemones, kuriomis siekiama paskatinti pilietinės visuomenės ir 

demokratinius procesus šalyje, sudarant daugiau ir įvairesnių galimybių gyventojams 

elektroninėmis priemonėmis reikšti savo nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, 

teikti pasiūlymus ir pastabas, diskutuoti ir tokiu būdu labiau įsitraukti į vietos valdţios institucijų 

veiklą.  

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Visi projektai, įgyvendinami pagal IVV prioritetą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie 

darnios plėtros skatinimo. Įgyvendinus šiuos projektus, bus sukurtos vartotojui patogios, lengvai 

prieinamos ir naudingos viešosios elektroninės paslaugos, bus plėtojami elektroniniai sprendimai, 

didinantys viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir sukurta tolygi ir saugi elektroninių tinklų 

infrastruktūra šalyje. 

Įgyvendinamų projektų dėka išaugs įstaigų, įgyvendinančių projektus, veiklos efektyvumas, 

kadangi finansavimo lėšomis kuriamos informacinės sistemos leis greičiau ir našiau aptarnauti 

gyventojus ir/ar įmones, atlikti vidaus procedūras. Gyventojai ir įmonės galės patogiai, greitai, 

nevykdami į konkrečią paslaugos suteikimo vietą uţsisakyti paslaugą, stebėti jos atlikimo procesą ir 

paslaugą gauti. Paslaugų teikimas elektroniniu būdu didins jų prieinamumą, kokybę, skaidrumą bei 

maţins jų suteikimo trukmę, leis taupyti paslaugos suteikimui ir gavimui reikalingus išteklius (tiek 

iš paslaugos teikėjų, tiek iš jos gavėjų pusės – laiko, ţmogiškuosius, transporto ir kt.).  

Šio prioriteto priemonės projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį 

aplinkai. Projektuose numatomos vykdyti veiklos nėra įtrauktos į LR Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus, todėl galima teigti, kad projektų veiklos neturi 

neigiamo poveikio aplinkosaugai (aplinkos kokybei ir gamtos ištekliams, klimato kaitai, aplinkos 

apsaugai). Be to, Komitetas IVV prioriteto priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose 
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nustato reikalavimą pareiškėjams, pasirenkant priemones, susijusias su darnaus vystymosi politikos 

nuostatų įgyvendinimu, įvertinti aplinkai naudingų gaminių, pavyzdţiui, perdirbto popieriaus ar 

veiksmingai energiją vartojančios techninės įrangos naudojimo, administruojant projektą, 

galimybes. Taip pat tais atvejais, kai galima prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlikti 

taikant ţaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, pareiškėjui rekomenduojama bent 

dalyje projekte atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų nustatyti aplinkosaugos 

kriterijus. 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

 

Kryţminio finansavimo panaudojimo nėra.  

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

Netaikoma 

 

Svarbiausios problemos 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 8-asis audito departamentas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikos gaunamos Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos auditus― (Ţin., 2003, nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402; 2008, Nr. 126-4795), 

Komitete atliko valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (R. 1083/2006) 62 straipsnyje ir pateikė vieną pastebėjimą EX.219, 

kad nėra galimybės įsitikinti, kaip Komitetas atsiţvelgia į išlaidų patyrimo prognozes, rengdamas 

valstybės projektų sąrašus. Komitetas atitinkamai pakeitė savo vidaus procedūrų aprašą ir 2010 m. 

spalio mėn. įgyvendino rekomendaciją. 

Kitos problemos, su kuriomis Komitetas susidūrė 2010 m. ir kurios turėjo neigiamą įtaką 

IVV prioriteto priemonių įgyvendinimui ir lėšų įsisavinimui, buvo šios: 

 IVV prioriteto priemonių peržiūra ir lėšų perskirtymas -  Komitetas, vykdydamas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandţio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 

2.3.1 punkto pavedimą, viduryje programavimo periodo turėjo perskirstyti lėšas tarp IVV prioriteto 

priemonių, kas apsunkino ir kurį laiką sustabdė ES struktūrinės paramos lėšų kontraktavimo ir 

įsisavinimo procesus. Prognozuojama, kad dėl šio veiksnio gali sumaţėti kontraktavimas 2011 m., 

kadangi priemonės (didţioji dalis konkursinių priemonių), kurias buvo planuota pradėti įgyvendinti 

2010 m., bus pradėtos įgyvendinti tik 2011 m. 

 Neaktualizuota teisinė bazė – priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos― ir 

„Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse― negalėjo būti pradėtos įgyvendinti nustatytu 

laiku, nes nebuvo laiku parengti ir (ar) patvirtinti reikalingi reguliuojantys ir strateginiai teisės aktai.  

 Užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros – uţtruko didţioji dalis projektų vykdytojų 

paskelbtų viešųjų pirkimų dėl potencialių tiekėjų skundų ir teisminių procedūrų, tai turėjo įtakos 

lėšų įsisavinimą. Siekiant išspręsti šią problemą, pareiškėjams organizuojami seminarai ir teikiamos 

konsultacijos, projektų vykdytojams teikiama informacija, kaip paspartinti viešųjų pirkimų 

procedūras bei parengti kokybišką viešųjų pirkimų dokumentaciją.  
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3.4. 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 

 

3.4.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių  įgyvendinimas 

 

Įgyvendindama 4 prioriteto 1 uţdavinį „Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai 

į vieningą ES elektros ir dujų rinką ― (toliau – 1 uţdavinys) ir 2 uţdavinį „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą― (toliau – 2 uţdavinys), 

Ūkio ministerija siekia: 

- modernizuoti elektros perdavimo sistemą, siekiant didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES bendrąją elektros rinką; 

- modernizuoti elektros skirstymo sistemą, siekiant didinti elektros skirstymo patikimumą; 

- modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę; 

- keisti energetikos tinklų infrastruktūrą, taip sudaryti sąlygas optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą, siekiant darnios urbanistinės ir 

regioninės plėtros. 

 

3.4.1.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

50 lentelė. 1 uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

 (Naujai dujofikuotų 

vietovių skaičius) 
Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           10 

Pradinis taškas
 

1          

Rezultato rodikliai 

 (Papildomas 

gamtinių dujų 

vartotojų skaičius, 

aptarnaujamas dėl 

išplėsto tinklo) 

Pasiekimas 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           60000 

Pradinis taškas
 

540720          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 
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Naujai dujofikuotų vietovių skaičius. Naujai dujofikuota vietovė – miesto, miestelio arba kaimo gyvenamoji vietovė, kurioje pirmą kartą sudarytos 

galimybės juridiniams ir fiziniams asmenims tapti gamtinių dujų vartotojais, joje ar šalia jos pastačius gamtinių dujų skirstymo stotį, arba sudarytos techninės 

galimybės padidinti dujų tiekimo apimtis. 

Papildomas gamtinių dujų vartotojų skaičius, aptarnaujamas dėl išplėsto tinklo. Gamtinių dujų vartotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys: a) perkantys dujas, 

tiekiamas į vartotojo sistemą, b) šilumos vartotojai, aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma, kuriai gaminti naudojamos gamtinės dujos, naujai dujofikuotose 

vietovėse, c) potencialūs vartotojai, kuriems sudarytos techninės galimybės patekti į a) arba b) grupes. 

 

51 lentelė. 2 uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimų informacija 

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

Produkto rodikliai 

(Modernizuota 

centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų 

(sutartinių 100 mm 

skersmens viengubų 

vamzdţių) (km.)) 

Pasiekimas 0 0 51,3 228,82 NA NA NA NA NA 51,3 

Tikslas           1800 

Pradinis taškas
 7140          

Rezultato rodikliai 

 (Šilumos vartotojų, 

kuriems pagerėjo 

šilumos tiekimo 

patikimumas ir 

kokybė, skaičius) 

Pasiekimas 0 0 54540 172653 NA NA NA NA NA 54540 

Tikslas           300000 

Pradinis taškas
 600000          

Stebėsenos rodiklių planuojamų pasiekti reikšmių ir pasiekimo duomenys pateikiami remiantis Ekonomikos augimo veiksmų programa ir Informacinės 

kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis 

 
Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdţių. Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, 

susidedantis iš vamzdynų, uţdaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos 

šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti.   

Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė, skaičius. Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio 

naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. 

4 prioriteto 1 uţdaviniai tiesiogiai neprisideda prie pagrindinių rodiklių, nurodytų EK darbiniame dokumente Nr.7, pasiekimo. 

Prioriteto įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo analizė pateikiama Kokybinės analizės dalyje. 
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FINANSINĖ PAŢANGA 

 

52 lentelė. 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių finansinė paţanga (eurai) 

Uţdaviniai 

Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus 

mokėjimo prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-

ių) lėšų 

suma 

1 Uţdavinys  59.733.365,09 21.234.993,92 0,00 38.498.371,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Uţdavinys 105.404.250,55 43.061.822,89 0,00 62.342.427,66 29.816.364,65 14.449.800,31 0,00 15.366.564,34 

 

KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

53 lentelė. 1 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 
 

47.303.076,3 

 

 

21.234.993,9 

 

44,9 % 0,0 0,0 % 

PRODUKTO Naujai dujofikuotų 

vietovių skaičius 
10 0 0 % 0 0 %  

REZULTATO Papildomas gamtinių 

dujų vartotojų skaičius, 

aptarnaujamas dėl 

išplėsto tinklo 

60 000 0 0 % 0 0 %  

 

Pirmojo uţdavinio, kurio tikslas – sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į 

vieningą ES elektros ir dujų rinką, lėšomis finansuojamos elektros perdavimo sistemos modernizavimo bei plėtros veiklos: 
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- elektros perdavimo linijų tiesimas; 

- transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas; 

- transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba; 

- orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, 
bei gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros veiklos: 

- esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas; 

- naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių statyba. 

2010 m. buvo priimti politiniai sprendimai panaikinti gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros priemonę, todėl nėra 

pasiekti veiksmų programoje nustatyti rodikliai. 2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis, 2011 m. pirmąjį ketvirtį planuojama atkurti priemonę, pagal 

kurią projektams numatoma paskirstyti 23 mln. eurų. Priemonės aprašyme nustatyti stebėsenos rodikliai, kuriais bus matuojamas gamtinių dujų 

perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros priemonės įgyvendinimo efektyvumas, atitinka veiksmų programos 4 prioriteto 1 uţdavinio reikšmes.  

2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinant elektros perdavimo sistemos modernizavimo bei plėtros priemones buvo pasirašytos 3 sutartys, pagal 

kurias paskirstyto finansavimo suma sudarė – 21,2 mln. eurų, t. y. 45 proc. nuo priemonei skirtų ES lėšų. Preliminariais duomenimis 2011 metais 

elektros perdavimo sistemos modernizavimo bei plėtros veikloms vykdyti planuojama sudaryti sutarčių 10,1 mln. eurų, išmokėjimai sudarytų – 4,2 

mln. eurų.    

 

54 lentelė. 2 uţdavinio fizinių ir finansinių pasiekimų sąsajos 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 
 

96.749.048,9 

 

 

43.061.822,9 

 

44,5 % 

 

14.449.800,3 

 

14,9 % 

PRODUKTO Modernizuota 

centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų (sutartinių 

100 mm skersmens 

viengubų vamzdţių) 

(km) 

1800 
472,67 

 
26 % 228,82 13 % 

REZULTATO Šilumos vartotojų, 

kuriems pagerėjo 

šilumos tiekimo 

300 000 430.514 143 % 172.653 58  % 
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patikimumas ir kokybė, 

skaičius 

 

Įgyvendinant 2 uţdavinį yra finansuojami šilumos tiekimo sistemos modernizavimui skirti projektai, t. y. projektai skirti susidėvėjusių 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimui naujais, diegiant naujausias technologijas, bei naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statybai. 2010 

m. gruodţio 31 d., įgyvendinant šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektus, kurie prisideda prie 2 uţdavinio stebėsenos rodiklių pasiekimų, 

buvo pasirašyta 50 sutarčių, pagal kurias paskirstyto finansavimo suma sudarė 32,7 mln. eurų, t. y. 63,5 proc. šioms veikloms įgyvendinti skirtų lėšų. 

Net ir esant pakankamai aukštam sutarčių pasirašymo procentui, 2 uţdavinio stebėsenos rodiklio „Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų― 

planuojama pasiekti reikšmė, remiantis pasirašytų sutarčių duomenimis, gali būti nepasiekta. Galima išskirti kelias pagrindines stebėsenos rodiklio 

nepasiekimo prieţastis: 

– 2010 m. liepos mėnesį 30 proc. buvo sumaţinta šilumos tiekimo sistemos modernizavimo veikloms skirtas finansavimas; 

– socialinės – ekonominės situacijos pokyčiai: sumaţęs prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungusių vartotojų skaičius (pereita prie 

autonominio šildymo); 

– šilumos tiekimo įmonių apyvartinių lėšų trūkumas (vartotojų nemokumas, sumaţėjusios skolinimosi galimybės ir pan.). 

Stebėsenos rodiklio „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė, skaičius― pasiekimai, remiantis pasirašytų 

sutarčių duomenimis, gali viršyti net 2 kartus veiksmų programoje numatytus pasiekimus. Stebėsenos rodiklio planuojamos pasiekti reikšmės 

pakeitimus galėjo sąlygoti šilumos vartotojų skaičiaus apskaičiavimo metodikos pakeitimai.  

2011 m. planuojama sudaryti sutarčių, skirtų šilumos tiekimo sistemos modernizavimui, uţ 18,8 mln. eurų, išmokėjimai sudarytų – 10 mln. 

eurų.       

 Įgyvendinant 2 uţdavinį taip pat finansuojama elektros perdavimo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba, transformatorių pastočių 

ir skirstyklų modernizavimas, orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos 

sistemų diegimas bei energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas. 

 2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis, įgyvendinant elektros skirstymo sistemos modernizavimo projektus, buvo sudarytos 5 sutartys, pagal 

kurias skirto finansavimo ES lėšų suma sudarė 10 mln. eurų arba 47 proc. visų šioms veiklos įgyvendinti skirtų lėšų. Įgyvendinat elektros skirstymo 

sistemos modernizavimo projektus, remiantis 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytų sutarčių duomenimis, planuojama įrengti naujų ir (arba) modernizuoti 

36 transformatorių pastotes ir (arba) skirstyklas, kurias modernizavus 142,8 tūkst. elektros vartotojų elektros energija bus tiekiama patikimiau. Iki 2010 

m. pabaigos jau buvo modernizuotos 3 pastotės (skirtyklos), kurias modernizavus 10,4 tūkst. vartotojų elektros energija tiekiama patikimiau. 

 Planuojama, kad 2011 m. elektros skirstymo sistemos modernizavimo projektams įgyvendinti bus sudaryta sutarčių uţ 5,8 mln. eurų ir bus 

išmokėti 4 mln. eurų. 

  2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis, įgyvendinant projektus, skirtus energetikos tinklų infrastruktūros keitimui, pasirašytų sutarčių nebuvo. 

Planuojama, kad 2011 m. energetikos tinklų infrastruktūros keitimo projektams įgyvendinti bus sudaryta sutarčių uţ 17,4 mln. eurų ir bus išmokėta 4,3 

mln. eurų. Įgyvendinus energetikos objektų rekonstravimo ir perkėlimo veiklas planuojama, kad bus perkelti 3 objektai, kuriose energetikos įrenginių 

pralaidumas padidės 10 proc. ir bus atlaisvintas 38 ha plotas, skirtas viešajai infrastruktūrai plėtoti.  
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55 lentelė. Pagal 4 prioriteto 2 uţdavinį sėkmingai įgyvendinami projektai 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal 

sutartį, Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotin

a skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

UAB "Fortum 

Švenčionių 

energija" 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 

tinklų 

modernizavimas 

diegiant 

šiuolaikines 

technologijas 

UAB "Fortum 

Švenčionių 

energija" 

2009.08.13 2009.08.01 2011.12.31 954494,90 

 

477247,45 

 

179775.77 231391,80 

 

Trumpas 

projekto esmės 

aprašymas 

Pagrindinė UAB "Fortum Švenčionių energija" veikla - šilumos, garo, karšto vandens gamyba ir realizavimas gyventojams bei 

pramonės įmonėms. Įmonė tiekia šilumą Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų CŠT vartotojams Įmonė eksploatuoja 14,06 

km CŠT vamzdynų. Didesnės eksploatuojamų šiluminių trasų dalies (8,45 km arba 60,1 proc.) vidutinis eksploatacijos laikas 

siekia 22 metus, o 0,58 km trasų vidutinis naudojimo laikas sudaro 27 metus. Šie vamzdynai buvo klojami gelţbetoniniuose 

kanaluose, o patys vamzdţiai izoliuojami stiklo vata. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neuţtikrina keliamų šilumos 

laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio vamzdynų gelţbetoniniai kanalai daţnai yra semiami gruntinio vandens. 

Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdynų koroziją. Dėl to modernizuojamuose tinkluose patiriami nemaţi 

šilumos nuostoliai (2007 m. - 7819 MWh), įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai, kurių metu per metus prarandama iki 58733 m3 

termofikacinio vandens. Dėl senai paklotų vamzdynų daţnai pasitaikančios avarijos neleidţia patikimai ir efektyviai tenkinti 

vartotojų šilumos poreikių. Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių 

vamzdynų bei dalį kvartalinių trasų. Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliniu būdu, su integruota vamzdynų 

izoliacijos būklės (vamzdţių sandarumo) stebėsenos sistema. Šilumos tiekimo tinklų schemos Švenčionių ir Švenčionėlių 

miestuose yra šakotinė, jos yra maţiau patikimos nei ţiedinės, todėl dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdynus 

geroje būklėje.     

Rodiklis  Projektai  

(produkto) 

 Sukurti nauji 

ar sutvarkyti 

 Pritraukta 

turistų per 3 
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Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo ar 

vykdytojo 

pavadinimas 

Sutarties 

įsigaliojimo 

data 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradţia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Projekto 

išlaidų suma 

pagal 

sutartį, Eur 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšos, Eur 

Deklaruotina 

suma iš viso, 

Eur 

Deklaruotin

a skirto 

finansavimo 

suma iš ES 

fondo lėšų, 

Eur 

esami turistų 

traukos 

objektai  

(produkto) 

metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

(rezultato) 

Planuota 1 1 2500      

Pasiekta 1 1 2500      
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31 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas 

finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.) 

 
 

Pagal 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinius iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo pasirašytos 58 sutartys, 

pagal kurias paskirstyto finansavimo suma (ES lėšos) sudaro 64,3 mln. eurų; deklaruotinų lėšų 

suma – 14,4 mln. eurų. Pagal preliminarius planus 2011 metais pagal pasirašytas sutartis 

planuojama paskirstyti 52,1 mln. eurų sumą; išmokėjimai sudarytų – 22,5 mln. eurų.  

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. grąţintinų lėšų suma – 768 eurai. 

Faktoriai turėję didţiausią įtaką priemonių įgyvendinimui: 

- ilgos detaliųjų planų ir ţemės sklypų nuosavybės dokumentų rengimo bei tvarkymo 

procedūros, 

- viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni 

administraciniai gebėjimai, 

- nekokybiški techniniai projektai (papildomų rangos darbų poreikis, lėšų trūkumas objektų 

uţbaigimui), 

- nuosavo indėlio finansavimas – prasta projekto vykdytojų finansinė būklė, turto įkeitimo 

problemos, 

-  ekonominė krizė (teigiamas faktorius – kainų sumaţėjimas; neigiamas faktorius – 

apyvartinių lėšų trūkumas, kreditavimo perspektyvos, rangovų ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymas) 

- paraiškose nurodomos didesnės nei rinkos kainos, todėl ilgai uţtrunka kainos maţinimas 

pagal SISTELĄ, 

- ilgas paraiškų vertinimo procesas, kuriam įtakos turėjo visi aukščiau įvardinti veiksniai. 

Siekdama patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą Ūkio ministerijos kompetencijai 

priskirtuose ekonomikos sektoriuose, siekiant sukurti proaktyvią ES paramos panaudojimo poreikių 

vertinimo sistemą bei įvertinti Ūkio ministerijos administruojamų veiksmų programų įgyvendinamų 

priemonių aktualumą esant pakitusiai ekonominei situacijai, Ūkio ministerija įgyvendina vertinimo 

projektą „Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų 

lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas―. Numatoma vertinimo pabaiga – 2011 m. 

spalio mėn. Informacija apie vertinimo rezultatus, t. y. priemonių įgyvendinimo paţangą bei 

prognozes, bus pateikta metinėje ataskaitoje uţ 2011 m. Vertinimo ataskaitos bus viešai skelbiamos 

internetinėje svetainėje.
36

  

 

                                                 
36

 http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas.  

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas
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32 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių  ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

(mln. eurų/proc.) 

 
 

ES lėšų naudojimo plano maţesnį vykdymą sąlygojo:  

1) ilgiau, nei buvo planuota, uţtrukęs priemonės, kurios lėšomis finansuojamas šilumos 

tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra, paraiškų vertinimas (ilgesnio nei buvo planuota 

vertinimo prieţastys pateikiamos prie 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių įgyvendinimo analizės pagal 

pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas); 

2) energetikos srities politikos pokyčiai, įtakoję naujų priemonių kūrimą bei esamų 

priemonių finansavimo planų pakeitimus (pvz., dujų priemonė). 

2011 metų pirmąjį ketvirtį planuojama atkurti priemonę, kurios lėšomis finansuojamas 

gamtinių dujų modernizavimas ir plėtra (priemonė buvo panaikinta politiniu sprendimu 2010 m.); 

taip pat paskelbti trečiąjį kvietimą pagal priemonę, kurios lėšomis finansuojamas elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas ir plėtra. 

 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

56 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Alytaus 844.560,4 3 

Marijampolės 0,00 1 
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Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Tauragės 724.113,4 2 

Telšių 1.144.446,0 2 

Utenos 0,00 1 

Maţeikiai 411.457,0 1 

Visaginas 0,00 0 

 
* 

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno 

projekto įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams. 

 

Įgyvendinant 2 uţdavinio projektus, kurie atrenkami konkurso būdu, prioritetas suteikiamas 

projektams, vykdomiems probleminėse teritorijose, nustatytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų― (Ţin., 2007, Nr. 15-555) ir 

projektams, vykdomiems regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regioninės 

politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 

geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370). 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai nurodyti 

sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

Netaikoma 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

Įgyvendinant 4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinius, nėra nustatyti rodikliai, kurie matuotų poveikį 

uţimtumui. 

 

Svarbiausios problemos 

 

Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. buvo pateikta rekomendacija, 

kurioje rekomenduojama numatyti kontrolės priemones reikalavimui, susijusiam su pareiga surengti 

informacinius susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymus, kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, 

įgyvendinti. Įgyvendindama rekomendacija Ūkio ministerija 2010 m. liepos 12 d. papildė procedūrų 

vadovą (2010 m. liepos 12 d. redakcija), numatydami pavedimą/įpareigojimą įgyvendinančiajai 

institucijai organizuoti susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymus. 

Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 4 prioriteto įgyvendinimui, yra pateikiamos 

Kokybinės analizės dalyje. 
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3.4.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4, 5 uţdavinių  įgyvendinimo analizė 

 

3.4.2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

3 uţdavinys ,,Eismo saugos inţinerinių priemonių diegimas― įgyvendinamas vykdant priemonę ,,Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą 

ir maţinant neigiamą poveikį aplinkai―. Šiai priemonei skirtomis lėšomis planuojama įgyvendinti 3 projektus. Pirmasis projektas įgyvendintas 2009 m., 

2010 m. pasirašyta sutartis dėl antrojo projekto įgyvendinimo (projekto įgyvendinimo pabaiga - 2012 m.), trečiojo projekto įgyvendinimo pradţia –

2011 m. 

4 uţdavinys ,,Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas― įgyvendinamas vykdant priemones 

„Valstybinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas― ir „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir 

plėtra―.  

– Priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas― skirtos lėšos paskirstytos 24 

projektams. Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 22 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašytos dvi), likusias dvi planuojama pasirašyti 

2012 m. Dešimt finansavimo sutarčių baigtos įgyvendinti 2009 m., viena – 2010 m., 2011 m. jau baigtos dvi sutartys, dar aštuonios planuojamos baigti 

2011 m.  

– Priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra― skirtos lėšos paskirstytos 186 projektams. Iki 2010 m. pabaigos 

buvo pasirašytos 108 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. – 62 sutartys). Baigtos įgyvendinti 22 sutartys (visos 2010 m.). 

5 uţdavinys ,,Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra― įgyvendinamas vykdant priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, 

keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas―. Šiai priemonei skirtos lėšos paskirstytos 5 projektams. Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 2 

finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašyta viena), likusias tris planuojama pasirašyti 2011–2012 m. Viena finansavimo sutartis baigta 

įgyvendinti 2009 m. 

ES lėšomis finansuojami projektai atrenkami sudarant valstybės projektų sąrašus (išskyrus priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra―, kur sudaromi regionų projektų sąrašai). Visas finansavimo sutartis planuojama įgyvendinti iki finansinio laikotarpio 

pabaigos (ne vėliau, kaip 2015 m.). 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

57 lentelė. 3 uţdavinys: Eismo saugos inţinerinių priemonių diegimas 

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

Produkto rodikliai 

1. Įdiegtos didesnio 

avaringumo rizikos 

ruoţuose saugaus 

eismo gerinimo ir 

Pasiekimas 

 

 

 

 

0 

 

0 27 27 NA NA NA NA NA 27 
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aplinkosaugos 

priemonės (vnt) 

Tikslas  

 

 

         35 

Pradinis taškas
 

35          

Rezultato rodikliai 

1. Panaikintos 

„juodosios dėmės― 

(skaičius) 

Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           25 

Pradinis taškas
 

247          

* – Nėra duomenų. Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruoţuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių poveikis vertinamas keturis metus po jų 

įdiegimo. Kadangi  pirmosios prie šio rodiklio pasiekimo prisidedančio priemonės įdiegtos 2009 m., jų poveikis ,,juodųjų dėmių― sumaţėjimui bus nustatytas 

pasibaigus 2013 m. 

 

58 lentelė. 4 uţdavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

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

Produkto rodikliai 

1. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

automobilių keliai 

(valstybinės reikšmės 

keliai, nepriklausantys 

TEN-T tinklui) (km) 

Pasiekimas 

 

 
0 268,37 678,3 868,1 NA NA NA NA NA 868,1 

Tikslas 

 

 

         850 

Pradinis taškas
 

19711 
        

 

2. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

geleţinkelių keliai (km) 

Pasiekimas 

 
0 0 0 0,98** NA NA NA NA NA 0,98 

Tikslas 

 
         50 

Pradinis taškas
 

671          

Rezultato rodikliai 
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1. Sutaupytas laikas veţant 

krovinius rekonstruotais 

geleţinkeliais (mln. tonų 

valandų) 

Pasiekimas 0 0 0 0** NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           4 

Pradinis taškas
 

5,01*          

* – Pradinės reikšmės nustatytos atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas―.  Susisiekimo ministerija rengia 

pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo. 

** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. Preliminari analizė pateikta kokybinės analizės dalyje. 

 

59 lentelė. 5 uţdavinys: Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra 

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

Produkto rodikliai 

1. Pastatytos ir 

rekonstruotos 

prieplaukos (vnt) 

Pasiekimas 
0 

0 0 0** NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          2 

Pradinis taškas
 

8*          

Rezultato rodikliai 

1. Aptarnauta laivų 

vidutiniškai per metus 

(skaičius) 

Pasiekimas 0 0 0 0** NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           3000 

Pradinis taškas
 

732*          

* – Pradinės reikšmės nustatytos atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas―.  Susisiekimo ministerija rengia 

pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo. 

** – Projektai, prisidedantys prie stebėsenos rodiklių pasiekimo, nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus šiuos projektus. 

Preliminari analizė pateikta kokybinės analizės dalyje. 
 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

60 lentelė. 4 prioriteto finansinė paţanga pagal 3,4,5 uţdavinius (eurai) 

Uţdaviniai 
Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 
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suma 
Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo 

ir 

partnerio 

(-ių) lėšų 

suma 

3 Uţdavinys  
17.699.826,24 15.823.230,69 0,00 1.876.595,55 8.214.325,74 7.976.403,09 0,00 

237.922,6

5 

4 Uţdavinys 
431.695.793,24 347.410.771,83 7.247.516,98 77.037.504,42 342.038.019,07 270.145.483,26 2.790.531,72 

69.102.00

4,09 

5 Uţdavinys 3.917.571,25 3.329.935,56 587.635,69 0,00 738.412,30 627.650,46 110.761,85 0,00 

 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

61 lentelė. 3 uţdavinys: Eismo saugos inţinerinių priemonių diegimas 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 

 

25.356.232,6 

 

 

15.823.230,7 

 

         62,4 % 

 

        7.976.403,1 

 

          31,5 % 

PRODUKTO Įdiegtos didesnio 

avaringumo rizikos 

ruoţuose saugaus eismo 

gerinimo ir 

aplinkosaugos 

priemonės 

35 52 148 % 27 77 % 

REZULTATO Panaikintos „juodosios 

dėmės― (skaičius) 
25 16 64 % 0* 0 % 

Uţdavinys įgyvendinamas sėkmingai – planuojama, kad bus pasiekti ir viršyti EAVP šiam uţdaviniui nustatyti stebėsenos rodikliai. 
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* – Nėra duomenų. Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruoţuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių poveikis vertinamas keturis 

metus po jų įdiegimo. Kadangi  pirmosios prie šio rodiklio pasiekimo prisidedančio priemonės įdiegtos 2009 m., jų poveikis ,,juodųjų dėmių― 

sumaţėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 m. 

 

62 lentelė. 4 uţdavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos) 

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 

 

405.977.004,2 

 

347.410.771,83 85,6 % 270.145.483,26 66,5 % 

PRODUKTO Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

automobilių keliai 

(valstybinės reikšmės 

keliai, nepriklausantys 

TEN-T tinklui) (km) 

850 1.088,7 128,1  %* 868,1 102 % 

Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

geleţinkelių keliai (km) 

50 1,25 2,5 %** 0,98 2 % 

REZULTATO Sutaupytas laikas veţant 

krovinius rekonstruotais 

geleţinkeliais (mln. tonų 

valandų) 

4*** 0,69 17,2 %  0**** 0 %  

* – 2010 m., įgyvendinus projektus, susijusius su automobilių kelių tiesimu ir rekonstrukcija, buvo pasiekta ir viršyta stebėsenos rodiklio planuota 

reikšmė.   

** – Ţemas produkto stebėsenos rodiklio, susijusio su su geleţinkelio kelių tiesimu ir rekonstrukcija, įvykdymas sąlygojamas projektų, kurie turėtų 

generuoti pagrindinę stebėsenos rodiklio dalį, planais juos įgyvendinti 2012–2014 metais. Planuojama, kad sutartys dėl šių projektų finansavimo bus 

pasirašytos 2011 m. pabaigoje – 2012 m. pradţioje, šiuo metu derinami projektų techniniai projektai ir viešųjų pirkimų dokumentai. 
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*** – Atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas―, buvo nustatyta, kad planuojamos stebėsenos rodiklio 

reikšmės, įgyvendinus projektus, pasiekti nepavyks.  Studijos rengėjai siūlo stebėsenos rodiklio reikšmę sumaţinti 8 kartus (iki 0,5 mln.tonų valandų). 

Susisiekimo ministerija rengia pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo. 

**** – Projektai nebaigti. Rezultato rodiklio pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

 

 

63 lentelė. 5 uţdavinys: Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 

 

11.373.378,1 

 

 

3.329.935,6 

 

29,3 % 

 

627.650,5 

 

5,5 % 

PRODUKTO Pastatytos ir 

rekonstruotos 

prieplaukos (vnt) 
2 0 0 %* 0 0 % 

REZULTATO Aptarnauta laivų 

vidutiniškai per metus 

(skaičius) 
3000 0 0 %* 0 0 % 

 

* – Nulinis produkto stebėsenos rodiklio įvykdymas yra dėl to, kad projektus, kurie turėtų generuoti stebėsenos rodiklio skaitinę reikšmę, planuojama 

įgyvendinti 2012–2014 metais. Planuojama, kad sutartys dėl šių projektų finansavimo bus pasirašytos 2011 m. pabaigoje – 2012 m. pradţioje, šiuo 

metu derinami projektų techniniai projektai ir rengiami viešųjų pirkimų dokumentai.
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33 paveikslas. 4 prioriteto 3, 4, 5 uţdavinių įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas 

finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. 

eurų/proc.)

442,7 (100%)

365,8 (82,6%)

278,7 (63,0%)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Suplanuota VP programoje

ES lėšų

Paskirstyta pagal

pasirašytas sutartis ES

lėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

EAVP 4 prioriteto ,, Esminė ekonominė infrastruktūra“ 3, 4 ir 5 uždavinių įgyvendinimas  

nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
 

34 paveikslas. 4  prioriteto 3, 4, 5 uţdavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

(mln. eurų/proc.) 

118,7 (100%)

278,7 (234,8 %)

40

80

120

160

200

240

280

 ES fondų naudojimo plano kritinis

lygis 

 Įvykdymas

EAVP 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ 3, 4 ir 5 uždavinio ES fondų lėšų 

naudojimo plano įgyvendinimas nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. 

gruodžio 31 d. 
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Sutarčių pasirašymo ir paramos lėšų panaudojimo sparta atitinka ES lėšų naudojimo planą ir 

gerokai viršija šio plano kritinį lygį. Planuojama, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos 

pavyks įsisavinti visas numatytas lėšas. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 

64 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų projektų 

skaičius 

Alytaus 792.196,5 3 

Marijampolės 8.468.439,4 4 

Tauragės 8.897.763,9 9 

Telšių 5.942.249,3 10 

Utenos 4.824.901,2 6 

Maţeikiai 12.377.332,5 12 

Visaginas 98.360,7 3 

  

Prie regioninės plėtros tiesiogiai prisideda 4  prioriteto 4 uţdavinio ,,Valstybinės ir 

regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas― priemonė 

„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra―, kuri įgyvendinama vykdant 

regionų projektus. Priemonei skirtos lėšos (124,0 mln. Eurų ES fondų lėšų) paskirstytos 186 

projektams. Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 108 finansavimo sutartys (uţ 57,9 mln. Eurų, 

46,7 proc. priemonei skirtų ES fondų lėšų), iš jų 2010 m. – 62 sutartys. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 ir 5 prioritetus įgyvendinami projektai 

prisideda prie 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darniojo 

vystymosi tikslų: 

- vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, maţinant neigiamą 

poveikį aplinkai (pavyzdţiui, išasfaltavus ţvyrkelius, sumaţėja triukšmo lygis, ţenkliai sumaţėja 

tarša dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias įgyvendinami 

eismo saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas maţesnis autotransporto naudojimas 

vietinio susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo triukšmo lygio bei oro taršos 

sumaţėjimas); 

- maţinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo 

saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumaţinamas transporto aukų skaičius, plėtojami 

dviračių takai, maţinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas didesnis ţmonių 
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fizinis aktyvumas, maţinant autoįvykių skaičių prisidedama prie ţmonių sveikatos ir gyvybės 

išsaugojimo, asfaltuojant ţvyrkelius sumaţinamas aplinkos veiksnių neigiamas poveikis sveikatai). 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

 

Kryţminio finansavimo panaudojimo nėra. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

Netaikoma 

 

Svarbiausios problemos 

 

Nepakankamai sparčiai įgyvendinami regionų projektai. Iš 186 priemonės „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra― projektų 2010 m. buvo baigti įgyvendinti 23 

projektai (visi 2010 m.) uţ 1,7 mln. Eurų. Tai sudaro apie 1 proc. priemonei skirtų ES fondų lėšų. 

Regionų projektai įgyvendinami nepakankamai sparčiai dėl to, kad savivaldybės laiku nepasirūpino 

projektų technine dokumentacija, neįvertinamas darbų sezoniškumas, nesutvarkyti ţemės 

nuosavybės dokumentai, viešųjų pirkimų dokumentai daţnai būna nekokybiški. Dėl to vėluoja 

viešųjų pirkimų procedūros ir tenka vėlesniam terminui nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminus. 

Kai kurių kitų projektų (projektų vykdytojai: AB ,,Lietuvos geleţinkeliai―, VĮ Vidaus 

vandens kelių direkcija) įgyvendinimas buvo ne toks spartus, kaip planuota. Uţsitęsus viešųjų 

pirkimų procedūroms (teko skelbti tarptautinį viešojo pirkimo konkursą) 5 mėnesiams nukelta 

projekto ,,Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio 

E41 ruţe Kaunas–Atmatos ţiotys. Rekonstrukcijos darbai― įgyvendinimo pradţia. Kauno miesto 

savivaldybės tarybai nepatvirtinus detaliojo plano, 2010 m. nepasirašyta sutartis dėl projekto 

,,Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas― 

finansavimo. Vietoje projekto ,,IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos 

geleţinkelio mazgo plėtra III etapas― nusprendus finansuoti kitą projektą, 2010 m. nebuvo prisiimti 

projektui planuoti įsipareigojimai.  

 

 

3.5. 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 

 

3.5.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

1 uţdavinys ,,Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES 

valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo 

pritaikymas augančiam eismo intensyvumui― įgyvendinamas vykdant priemones „Transeuropinės 

reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas― ir 

„Transeuropinės reikšmės geleţinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros 

sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti―: 

– Priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas― skirtos lėšos paskirstytos 14 projektų. Iki 2010 m. 

pabaigos buvo pasirašytos 9 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašyta viena), dvi 

pasirašytos 2011 metais, likusias tris planuojama pasirašyti 2011–2013 m. Penki projektai baigti 

įgyvendinti (2010 m.). 

– Priemonei Transeuropinės reikšmės geleţinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, 

reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti― skirtos lėšos paskirstytos 
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– 20 projektų. Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 7 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašytos trys), dar tris planuojama 

pasirašyti 2011–2013 m. 

2 uţdavinys ,,Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo 

didinimas― įgyvendinamas vykdant priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste―. Šiai 

priemonei skirtos lėšos paskirstytos 12 projektų. Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 7 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašytos trys), 

likusias planuojama pasirašyti 2011 ir 2012 m. Vienas projektas baigtas įgyvendinti 2010 m.  

3 uţdavinys ,,Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas― įgyvendinamas vykdant priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių 

terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas―. Šiai priemonei skirtomis lėšomis planuojama įgyvendinti 15 projektų. 

Iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 10 finansavimo sutarčių (iš jų 2010 m. buvo pasirašytos penkios), dvi pasirašytos 2011 metais, likusias 

planuojama pasirašyti 2011–2012 m. Septyni projektai baigti įgyvendinti (iš jų du – 2010 m.). 

4 uţdavinys ,,Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle maţinimas― įgyvendinamas vykdant priemonę „Saugų eismą gerinančios 

inţinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas―. Šiai priemonei skirtomis lėšomis planuojama įgyvendinti 6  projektus. Iki 2010 m. 

pabaigos buvo pasirašytos 2 finansavimo sutartys (iš jų 2010 m. buvo pasirašyta viena), likusias planuojama pasirašyti 2011m.  

ES lėšomis finansuojami projektai atrenkami sudarant valstybės projektų sąrašus. Visas finansavimo sutartis planuojama įgyvendinti iki 

finansinio laikotarpio pabaigos (ne vėliau, kaip 2015 metais). 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

65 lentelė. 1 uţdavinys: Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto 

tinklais išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui 
Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

1. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

TEN-T tinklo 

automobilių keliai 

(km) 

Pasiekimas 0 2,25 95,61 186,95 NA NA NA NA NA  186,95 

Tikslas           315 

Pradinis taškas
  

1617 
        

 

 

2. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

TEN-T tinklo 

geleţinkelių keliai 

(km) 

Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           170 

Pradinis taškas
 1100 

 
        

 

 

Rezultato rodikliai 
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1. Padidėjęs TEN-T 

tinklo automobilių 

kelias gabentų 

krovinių kiekis (mln. 

t) 

Pasiekimas 0 0 0 0*** NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           12 

Pradinis taškas
  

110** 
        

 

 

2. Padidėjęs TEN-T 

tinklo geleţinkelių 

kelias gabentų 

krovinių kiekis (mln. 

t) 

Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           11 

Pradinis taškas
  

110** 
        

 

 

* – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

** – Bendras automobilių keliais ir geleţinkeliais perveţtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus. 

*** – Dėl ekonominės krizės bendras TEN-T tinklo automobilių kelias gabentų krovinių kiekis sumaţėjo. 
 

66 lentelė. 2 uţdavinys: Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo 

didinimas 

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

Produkto rodikliai 

1. Pastatytos ir 

rekonstruotos 

krantinės (m) 

Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           775 

Pradinis taškas
 

17859         
 

 

Rezultato rodikliai 

1. Padidėjęs ro-ro,  

ro-PAX laivais 

gabenamų krovinių 

kiekis (mln.t) 

Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           1,5 

Pradinis taškas
  

 
        

 

3 

2. Padidėjęs ro-ro,                    

ro-PAX laivais 
Pasiekimas 0 0 0 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           83 
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gabenamų keleivių 

kiekis (tūkst.keleivių) Pradinis taškas
 

 

166 

         

 

* – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

 

67 lentelė. 3 uţdavinys: Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 

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

Produkto rodikliai 

1.Įgyvendinti 

projektai (skaičius) 
Pasiekimas 0 0 4 5 NA NA NA NA NA  5 

Tikslas           6 

Pradinis taškas
 

5          

Rezultato rodikliai 

1. Papildomai 

aptarnauti keleiviai 

(mln. keleivių) 

 

Pasiekimas 0 0 0,43 1,36* NA NA NA NA NA  1,36* 

Tikslas           1,16 

Pradinis taškas
 

1,44          

* – TID komentaras: Registruojant duomenis SFMIS atsiranda iškraipymai. Pvz., ―Ataskaitoje po projekto  uţbaigimo― nurodyta faktiškai pasiekta 

reikšmė – 0,0085, tačiau tvirtinant duomenis (SFMIS funkcija), ši reikšmė automatiškai suapvalinama iki 0,01, o tai neatspindi realiai pasiekto rodiklio 

reikšmės (šio rodiklio mato vienetas –mln. Keleivių). 2011-02-23 MANTIS uţregistravome šią klaidą. 

 

68 lentelė. 4 uţdavinys. Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle maţinimas 

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

Produkto rodikliai 

1. Nutiesti ir 

rekonstruoti keliai 

(km) 

Pasiekimas 0 0 0* 0* NA NA NA NA NA  0 

Tikslas           24 

Pradinis taškas
 

4          

Rezultato rodikliai 

1. Sutaupytas laikas Pasiekimas 0 0 0* 0* NA NA NA NA NA  0 
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(mln. automobilių 

h) 

 

Tikslas           18,4 

Pradinis taškas
 

2,92**          

* – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. 

** – Pradinės reikšmės nustatytos atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas―.  Susisiekimo ministerija rengia 

pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo. 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

69 lentelė. 5 prioriteto finansinė paţanga (eurai) 

Uţdaviniai 

Iki ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 

suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-

ių) lėšų suma 

1 Uţdavinys  414.008.463,17 350.913.147,16 0,00 63.095.316,01 245.584.739,32 197.330.653,26 0,00 48.254.086,07 

2 Uţdavinys 50.957.639,84 43.313.993,86 0,00 7.643.645,98 19.820.521,89 16.847.443,59 0,00 2.973.078,30 

3 Uţdavinys  64.665.873,29 37.303.628,80 6.583.197,76 20.779.046,73 60.501.730,51 33.815.808,89 5.967.700,13 20.718.221,49 

4 Uţdavinys 71.780.239,70 57.345.631,35 5.869.542,17 8.565.066,18 49.406.188,18 39.642.841,85 4.249.193,39 5.514.152,94 

 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

70 lentelė. 1 uţdavinys: Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto 

tinklais išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos) 

ir pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai)  

703.661.532,1 
350.913.147,2 49,9 % 

 

197.330.653,3 
28,0 % 
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PRODUKTO Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

TEN-T tinklo 

automobilių keliai 

(km) 

315 251,9 80 %  187,0 59 %  

Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

TEN-T tinklo 

geleţinkelių keliai 

(km) 

170 146,5 86 %  0 0 %  

REZULTATO Padidėjęs TEN-T 

tinklo automobilių 

kelias gabentų 

krovinių kiekis (mln. t) 

12 5,5 46 % 0 0 %  

Padidėjęs TEN-T 

tinklo geleţinkelių 

kelias gabentų 

krovinių kiekis (mln. t) 

11 0,4 3,9 %  0 0 % 

 

Atsiţvelgiant į produkto rodiklius, uţdavinys įgyvendinamas sėkmingai – pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys apima didţiąją 

dalį veiksmų programoje suplanuotų pasiekti rodiklių, vyksta darbai. Vertinant rodiklių pasiekimą būtina atsiţvelgti į tai, kad infrastruktūros 

statybos/rekonstrukcijos atveju, rodiklio pasiekimas fiksuojamas tik visiškai uţbaigus darbus ir gavus statybos uţbaigimo aktus, todėl lentelėje 

matomos nulinės reikšmės, nors atskiruose projektuose darbai gali būti didţiąja dalimi atlikti.  

Kelių sektoriaus projektų įgyvendinimas įsibėgėjęs ir juda link pabaigos – iš 14 į valstybės projektų sąrašą įtrauktų projektų devyniems 

pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 5 iš jų baigti įgyvendinti, dar 4 bus uţbaigti iki 2011 m. pabaigos. 2011 m. lieka pasirašyti 

3, o 2012 m. – tik 2 projektų administravimo ir finansavimo sutartis.   

Geleţinkelių transporto sektoriuje daugeliu atveju planuojama rangos darbus pradėti 2012 m. Taip yra dėl Susisiekimo ministerijos projektų 

finansavimo sąlygų aprašuose įtvirtinto reikalavimo, kad teikiant paraišką statybos darbams finansuoti būtų parengta techninė dokumentacija ir atlikti 

pagrindiniai viešieji pirkimai. Nors tai pavėlina projektų pradţią, tačiau ţenkliai sumaţėja rizika, kad projektai, kuriems pasirašomos finansavimo ir 

administravimo sutartys, nebus laiku įgyvendinti dėl problemų, susijusių su techninės dokumentacijos rengimu/derinimu ar viešaisiais pirkimais. Šiuo 

metu yra baigiami arba uţbaigti techninės dokumentacijos rengimo projektai (t. p. finansuojami iš uţdavinio įgyvendinimui skirtų lėšų). Atsiţvelgiant į 

visa tai, nėra pagrindo manyti, kad 1 uţdavinio produkto stebėsenos rodikliai nebus pasiekti iki programavimo laikotarpio pabaigos.  
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Rezultato stebėsenos rodiklių reikšmės didele dalimi priklauso nuo ekonominės situacijos šalyje. Dėl ekonominės krizės 2009 m. ir 2010 m, 

rezultato rodiklių reikšmės, lyginant su pradine reikšme, yra sumaţėjusios: į EAVP kaip pradinė rodiklio reikšmė įrašytas 2005 m. bendras TEN-T 

tinklo automobilių keliais ir geleţinkeliais perveţtų krovinių kiekis per metus – 110 mln. t, tačiau 2009 m. ši reikšmė nukrito ţemiau 94 mln. t, o 2010 

m. fiksuotas nedidelis augimas iki beveik 100 mln. t. Egzistuoja tikimybė, kad suplanuotos absoliučios rodiklių reikšmės nebus pasiektos. 

 

71 lentelė. 2 uţdavinys: Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo 

didinimas 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 
 

137.210.190,3 

 

 

43.313.993,9 

 

31,6 % 

 

16.847.443,6 

 

12,3 % 

PRODUKTO Pastatytos ir 

rekonstruotos 

krantinės (m) 

775 0  0 %  0 0 %  

REZULTATO Padidėjęs ro-ro,  

ro-PAX laivais 

gabenamų krovinių 

kiekis (mln.t) 

1,5 0,23  15 %   0 0 %  

Padidėjęs ro-ro,                    

ro-PAX laivais 

gabenamų keleivių 

kiekis (tūkst.keleivių 

83 0 0 %  0 0 %  

 

Uţdaviniui įgyvendinti skirti projektai nebaigti. Tiek produkto, tiek rezultato rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. Didţiąją 

dalį projektų planuojama pradėti 2011 m. antroje pusėje dėl Susisiekimo ministerijos projektų finansavimo sąlygų aprašuose įtvirtinto reikalavimo, kad 

teikiant paraišką statybos darbams finansuoti būtų parengta techninė dokumentacija ir atlikti pagrindiniai viešieji pirkimai. Kai kurie 2 uţdavinio 

projektai, tiesiogiai prisidedantys prie EAVP stebėsenos rodiklių pasiekimo, įgyvendinami ne taip sparčiai kaip planuota: ilgai trunka techninės 

dokumentacijos rengimas bei derinimas su įvairiomis institucijomis, Europos Komisija delsia priimti sprendimą dėl projekto ,,Keleivinių ir krovininių 

keltų terminalo infrastruktūros įrengimas― finansavimo. 
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72 lentelė. 3 uţdavinys: Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 

 

48.092.852,2 

 

 

37.303.628,8 

 

77,6 % 

 

33.815.808,9 

 

70, 3% 

PRODUKTO Įgyvendinti projektai 

(skaičius) 
6 10 166,7 %  5 90 %  

REZULTATO Papildomai aptarnauti 

keleiviai (mln. 

keleivių) 

1,16 3,33 287 %  1,36 117,2 %  

3 uţdavinys įgyvendinamas sėkmingai. Tikėtina, kad bus pasiektos didesnės nei planuota rodiklių reikšmės. 

 

73 lentelė. 4 uţdavinys: Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle maţinimas 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurai) 198.502.023,0 

 

57.345.631,4 

 

28,9 % 

 

39.642.841,9 

 

20 % 

PRODUKTO Nutiesti ir rekonstruoti 

keliai (km) 
24 3,05 13 %  0 0 % 

REZULTATO Sutaupytas laikas 

(mln. automobilių h) 

 

18,4 1,41 8 %  0 0 %  
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Uţdavinio įgyvendinimas vyksta pagal planą, tačiau uţbaigtų projektų kol kas nėra. Dviejų projektų, „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus 

vakarinio aplinkkelio I etapas― ir „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)―, statybos 

darbai yra baigti, kelio atkarpos atidarytos eismui atitinkamai 2011 m. sausio 27 d. ir 2010 m. rugpjūčio 30 d., tačiau oficiali projektų pabaiga 2011 m. 

geguţės mėn. Dar 2 didelės apimties projektų paraiškos šiuo metu vertinamos. Paskutiniai valstybės projektų sąraše numatyti šio uţdavinio 

įgyvendinimui skirti 2 projektai bus pradėti įgyvendinti 2011 m. pabaigoje, šiuo metu ruošiama techninė dokumentacija. Stebėsenos rodiklių 

pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus. Planuojama, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos bus pasiekta numatyta produkto rodiklio 

reikšmė. 

Parengus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas― nustatyta, kad pradinė rezultato rodiklio reikšmė (2,92 mln. 

automobilių valandų per metus) yra ţenkliai maţesnė uţ EAVP nustatytą rodiklio reikšmę, todėl nėra realu tikėtis, kad programavimo laikotarpio 

pabaigoje ji bus pasiekta. Susisiekimo ministerija rengia atitinkamus pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo. 

 

35 paveikslas. 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uţdavinių įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei 

įsisavintas ES  lėšas (mln. eurų/proc.) 

1.087,5 (100%)

471,4 (43,4%)

287,6 (26,5%)

50 200 350 500 650 800 950 1.100

Suplanuota VP programoje 

ES lėšų

Paskirstyta pagal

pasirašytas sutartis ES lėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

EAVP 5 prioriteto ,, Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1, 2, 3 ir 4 uždavinių 

įgyvendinimas  nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Sutarčių pasirašymo ir paramos lėšų panaudojimo sparta atitinka ES lėšų naudojimo planą. Salyginai nedidelę deklaruotinomis pripaţintų lėšų 

dalį lėmė tai, kad daugelį stambiausių projektų planuojama pradėti įgyvendinti 2011–2012 m., o šiuo metu rengiama reikalinga techninė 

dokumentacija. 
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36 paveikslas. 5 prioriteto 1,2, 3 ir 4  uţdavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

(mln. eurų/proc.) 

275,1 (100%) 287,6 (104,5%)

50

100

150

200

250

300

 ES fondų naudojimo plano kritinis

lygis 

 Įvykdymas

EAVP 5 prioriteto ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1, 2, 3, ir 4 uždavinio ES fondų lėšų 

naudojimo plano įgyvendinimas nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. 

gruodžio 31 d. 

 
 

Sutarčių pasirašymo ir paramos lėšų panaudojimo sparta atitinka ES lėšų naudojimo planą ir 

viršija šio plano kritinį lygį. Planuojama, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos pavyks 

įsisavinti visas numatytas lėšas. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

74 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose 

(miestuose) 

Apskritys 

(regionai) 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Alytaus 1.776.700,5 24 

Marijampolės 6.219.117,9 25 

Tauragės 8.212.764,4 26 

Telšių 1.776.700,5 24 

Utenos 1.776.700,5 24 

Maţeikiai 17.436.028,3 26 

Visaginas 1.776.700,5 24 

  

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai neutralus. 
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 ir 5 prioritetus įgyvendinami projektai 

prisideda prie 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darniojo 

vystymosi tikslų: 

- vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, maţinant neigiamą 

poveikį aplinkai (pavyzdţiui, išasfaltavus ţvyrkelius, sumaţėja triukšmo lygis, ţenkliai sumaţėja 

tarša dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias įgyvendinami 

eismo saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas maţesnis autotransporto naudojimas 

vietinio susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo triukšmo lygio bei oro taršos 

sumaţėjimas); 

- maţinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo 

saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumaţinamas transporto aukų skaičius, plėtojami 

dviračių takai, maţinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas didesnis ţmonių 

fizinis aktyvumas, maţinant autoįvykių skaičių prisidedama prie ţmonių sveikatos ir gyvybės 

išsaugojimo, asfaltuojant ţvyrkelius sumaţinamas aplinkos veiksnių neigiamas poveikis sveikatai). 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

 

Kryţminio finansavimo atvejų nėra. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

Prioriteto įgyvendinimas tiesioginio poveikio uţimtumui neturi. 

 

Svarbiausios problemos 

 

- Derinant projektų techninius dokumentus, gaunant leidimus statybai dėl įvairių 

prieţasčių procedūrų vykdymas uţtrunka, iškyla iš anksto nenumatytų reikalavimų, kurie brangina 

projektus, dėl kurių neįmanoma laiku pradėti projektų įgyvendinimo; 

- dėl ekonominės krizės poveikio, padidėjusios konkurencijos beveik visuose viešuosiuose 

konkursuose dalyvaujančios įmonės (nelaimėjusios) skundţia konkurso sąlygas arba rezultatus. Dėl 

to ilgiau nei planuota trunka viešųjų pirkimų procedūros; 

projektų įgyvendinimo eigoje kilo problemų dėl statybos ir rekonstrukcijos darbų sezoniškumo 

transporto sektoriuje. 
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3.6. 6 prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinimui“ 

 

3.6.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

75 lentelė. Informacija apie Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama  Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimui“ finansinę paţangą (EUR) 

 

Bendras veiksmų 

programos 

finansavimas 

(Sąjungos ir 

nacionalinis) 

Sąjungos įnašo 

(viešojo ar 

bendrojo) 

apskaičiavimo 

pagrindas 

Bendra paramos 

gavėjų sumokėta 

finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančiųjų 

patvirtintųjų išlaidų 

suma 

Atitinkamas viešasis 

įnašas 
Įgyvendinimas 

a b c d e=c/a (jei 

bendros 

išlaidos) arba 

d/a (jei viešosios 

išlaidos)  

6 prioritetas: Techninė 

parama Ekonomikos 

augimo veiksmų 

programos įgyvendinti 

Sanglaudos fondas 

44.824.795,00 Viešasis 5.757.316,11 5.757.316,11 12,8 % 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 
 

76 lentelė. 1 uţdavinys. Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimą įgyvendinant šią Ekonomikos augimo veiksmų programą 

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

Produkto rodikliai 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje 

Pasiekimas
 0 0 99 157 NA NA NA NA NA 157 
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dirbančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

kurie patobulino 

kvalifikaciją ne maţiau 

kaip kartą per 

metus, skaičius 

Tikslas  90 90 90 90       

Pradinis taškas
 

430 430 352 291       

Rezultato rodikliai 

Valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją ir 

dirba ne 

trumpiau kaip vienerius 

metus Ekonomikos 

augimo veiksmų 

programos 

įgyvendinimo srityje, 

procentas  

Pasiekimas
 0 0 

27 % 

93 

83 % 

(90) 
NA NA NA NA NA 83 

Tikslas
 387 

90 % 

387 

90 % 

26 

90 % 

98 

90 % 

      

Pradinis taškas
 

430 430 29 

 

109 
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2010 m. produkto ir rezultato rodiklių pasiekimai 
 

Produkto rodiklio pasiekimai 

 

Pradinis taškas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad produkto rodiklio 

pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), dirbančių 

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Vadovaujantis Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Techninės paramos veiksmų programų 

prieduose numatytų veiksmų programų administravimo priemonių įgyvendinimo stebėsenos 

rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika (toliau – metodika), techninės paramos gavėjai kasmet 

ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pagal metodikos priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai 

teikia informaciją apie visus ataskaitiniais metais įgyvendintus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus 

duomenis, nustatyta, kad 2010 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

dirbo 291 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. 

Tikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad ne maţiau kaip 90 

darbuotojų, dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje turėtų pakelti 

kvalifikaciją kiekvienais metais, t. y. dalyvauti mokymuose bent kartą per 2010 metus. 

Pasiekimas. 2010 m. 157 darbuotojai dirbantys Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai sudaro 174 % nuo Ekonomikos augimo veiksmų 

programoje numatyto tikslo. Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.  

 

Rezultato rodiklio pasiekimai 

 

Pradinis taškas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad rezultato rodiklio 

pradinis taškas – 430 darbuotojų, dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo 

srityje, kurie patobulino kvalifikaciją. Vadovaujantis metodika, techninės paramos gavėjai kasmet 

ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pagal metodikos priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai 

teikia informaciją apie visus ataskaitiniais metais įgyvendintus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus 

duomenis, nustatyta, kad iš visų 2009 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo 

srityje dirbusių darbuotojų 109 darbuotojas bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. 

nustatytas rodiklio pradinis taškas – 109 darbuotojas, dirbantys Ekonomikos augimo veiksmų 

programos įgyvendinimo srityje, kuris bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. 

patobulino kvalifikaciją. 

Tikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje nustatyta, kad ne maţiau kaip 90 % 

darbuotojų, dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie 

patobulino kvalifikaciją, ir toliau turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo 

programos uţbaigimo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. 

Pasiekimas. Iš 201 2009 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2009 m., 90 darbuotojų 2010 m. ir 

toliau liko dirbti Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, t. y. 83 % visų 

2009 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie 

bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją, 2010 m. ir toliau liko 

dirbti Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis 7 % 

atsilieka nuo tikslo. Rodiklio neįgyvendinimo prieţastis – nuolatinė darbuotojų, dirbančių 

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kaita. 
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77 lentelė. 2 uţdavinys. Gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo 

rezultatus, vykdyti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą 

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

Produkto rodiklis: įgyvendintų informavimo ir 

viešinimo iniciatyvų (informavimo kampanijos, 

konferencijos, seminarų ciklai, tinklalapiai ir kt.) 

skaičius 

Pasiekti 

rezultatai 
0 0 2 2 NA NA NA NA NA 2

37
 

Tikslas           21 

Pradinis taškas 0          

Rezultato rodiklis: Galimi paramos gavėjai, kurie 

ţino apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimo 

skatinimui, procentais 

Pasiekti 

rezultatai 
0 81 86 70

38
 NA NA NA NA NA 70 

Tikslas           75  

Pradinis taškas  26         

 

Detali informacija apie viešinimo rodiklius bei jų pasiekimą pateikiama ataskaitos 7 dalyje.  

Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui― priemonė 

VP2-6.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― prisideda prie uţdavinio - gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo 

veiksmų programos teikiamą paramą ir įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo. 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje priemonei nenumatyti uţdavinio lygmens stebėsenos rodikliai. 

 

78 lentelė. Stebėsenos rodiklių (nacionalinių) pasiekimas priemonės lygmeniu 

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

Produkto rodikliai 

Atlikti vertinimai 

(procentai) 
Pasiekimas

 - 
0 0 100      100 

Tikslas  - 100 100 100      100 

Pradinis taškas
 

0 0 0 1      
1 

Rezultato rodikliai 

                                                 
37

 Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra Ţmogiškųjų išteklių  veiksmų programa. 
38

 Sumaţėjusį veiksmų programos ţinomumą lėmė pasikeitusi galimų paramos gavėjų imtis. Didţioji dalis „vienetinių― paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas valstybiniu ar 

regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir yra apklausiami paramos gavėjų nuomonės tyrimuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad 

remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis minimų respondentų informuotumas apie 2007-2013m. ES SF paramos etapą bei apie visas veiksmų programas yra didelis. 
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Vertinimo 

rekomendacijos, 

priimtos įgyvendinti 

(procentai) 

Pasiekimas
 - 0 0 100      100 

Tikslas
 - 70 70 70      70 

Pradinis taškas
 

0 0 0 8      
8 

 

Priemonės VP2-6.2-FM-02 „ES struktūrinės paramos vertinimas“ įgyvendinimas, atsiţvelgiant į produkto ir rezultato rodiklių 

pasiekimus 

 

2010 m. pagal priemonę VP2-6.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― buvo įgyvendinti (įgyvendinami) keturi vertinimai ir į 2011 

m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti du vertinimai (detaliau apie tai aprašoma 2.7 skyriuje „ES struktūrinės paramos vertinimo 

koordinavimas―). 

Per 2010 m. priemonės produkto ir rezultato rodikliai buvo pasiekti. Kaip ir buvo planuota, 2010 m. buvo baigtas įgyvendinti vienas priemonės 

VP2-6.2-FM-02 „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis finansuojamas vertinimas „Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo 

rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas― (produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (%)―). Jo rezultatas – gautos 8 rekomendacijos, iš jų 100 % 

pripaţinta įgyvendintinomis (rezultato rodiklis „Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti (proc)―). Pastarojo rodiklio pasiekimui įtakos turėjo ir 

vertinimas (šios atskaitos rengimo metu baigiamas) „ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų finansinės inţinerijos priemonių steigimo ir 

valdymo Lietuvoje teisinės ir institucinės sistemos tinkamumo vertinimas―, kuriame pateiktos 22 aktualios rekomendacijos, iš jų 100 % pripaţinta 

įgyvendintinomis. 

Priemonės lėšų panaudojimas 2008–2010 m. buvo nepakankamai spartus, tačiau intensyvesnis, negu 2009 m.: sutarčių pasirašyta 9,2 % 

priemonei skirto finansavimo (2009 m. – 1,34), išmokėta ir pripaţinta deklaruotinomis lėšomis – 2,05 % priemonei visam programavimo laikotarpiui 

skirtų lėšų arba 22,3 proc prisiimtų įsipareigojimų (ţiūr 3.6.5 lentelę).  

Vertinimų atlikimas, taip pat irlėšų panaudojimas  vėluoja dėl uţsitęsusių viešojo vertinimo paslaugų pirkimo procedūrų, taip pat dėl 

ţmogiškųjų išteklių trūkumo institucjose.. 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plane numatytų trijų Ekonomikos augimo veiksmų programos 

priemonės VP2-6.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis finansuojamų vertinimų (ţiūrėti įgyvendinamų vertinimų aprašymą 

skyriuje 2.7) įgyvendinimas planuojamas baigti 2011 metais. 

Numatoma, kad 2011 m. lėšų, skirtų priemonės įgyvendinimui panaudojimas paspartės, nes į 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą 

įtraukti du aktualūs Ekonomikos augimo veiksmų programos einamieji veiklos vertinimai (ţiūrėti numatomų vertinimų aprašymą 2.7 skyriuje). 2011 

metais numatoma pasirašyti 2 paramos teikimo sutartis aukščiau aprašytiems vertinimams finansuoti uţ 130 tūkstančių EUR. (iš viso per 2008–2011 

m. – uţ 377 tūkst. EUR, arba 14 proc. priemonei 2007–2013 m numatyto finansavimo).  

Rizikos nepanaudoti priemonei skirtų lėšų nėra, nepanaudotos lėšos 2012 m. bus perskirstytos kitiems programos prioritetams. 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 
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79 lentelė. Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ 

finansinė paţanga pagal uţdavinius (EUR) 

Uţdaviniai 

Iki ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus 

mokėjimo prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos 

LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo 

ir 

partnerio 

(-ių) lėšų 

suma 

1 Uţdavinys  14.831.904,54 14.831.904,54 0,00 0,00 5.690.227,44 5.690.227,44 0,00 0,00 

2 Uţdavinys 319.450,88 319.450,88 0,00 0,00 67.088,67 67.088,67 0,00 0,00 

 

 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

80 lentelė. 1 uţdavinys: Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimą įgyvendinant šią Ekonomikos augimo veiksmų programą 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

numatyta ES lėšų suma ir suplanuoti 

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 

 

35.859.836 

 

 

14.831.904,54 

 

41,3 % 
 

5.690.227,44 
15,9 % 

PRODUKTO Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje 

dirbančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

kurie patobulino 

kvalifikaciją ne maţiau 

kaip kartą per 

metus, skaičius 

90 118 131 % 157 174 % 
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REZULTATO Valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją* 

ir dirba ne 

trumpiau kaip vienerius 

metus Ekonomikos 

augimo veiksmų 

programos įgyvendinimo 

srityje, procentas 

90% 90 % 100 % 83 % 92,2 % 

 

81 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo 

rezultatus, vykdyti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos suplanuotos 

veiksmų programoje 

Finansavimo ir administravimo sutartyse 

numatyta ES lėšų suma ir suplanuoti 

pasiekti rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 

plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 

 VISO ES lėšos (eurai) 

 

8.964.958,9 

 

319.450,9 

 

3,6 % 

 

67.088,7 

 

0,7 % 

VP2-6.2-FM-01-V priemonė „2VP. 

Informavimas ir viešinimas 
6.275.471,2 71.825,76 1,1 % 11.803,1 0,2 % 

PRODUKTO Įgyvendintų 

informavimo iniciatyvų 

skaičius (informavimo 

kampanijos, 

konferencijos, seminarų 

ciklai, interneto puslapiai 

ir t.t.) 

21 7 33,3 % 2 9,5 % 

REZULTATO Galimi paramos gavėjai, 

kurie ţino apie ES 

struktūrinę paramą 

ekonomikos augimo 

skatinimui, procentais 

75   70 % 93.3 % 

VP2-6.2-FM-02-V priemonė ,,ES 2.689.487,7 247.625,12 9,2 % 55.285,6 2 % 
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struktūrinės paramos vertinimas― 

PRODUKTO Atlikti vertinimai 

(procentai) 

100 %  

(iš suplanuotų 

vertinimų) 

100 %  100 %  100 %  100 % 

REZULTATO Vertinimo 

rekomendacijos, 

priimtos įgyvendinti 

(procentai) 

≥ 70 %   100 % 143 % 
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37 paveikslas. 6 prioriteto įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir 

administravimo sutartis bei įsisavintas ES  lėšas (mln. eurų/proc.) 

44,8 (100%)

15,1 (33,7%)

5,7 (12,8%)

5

15

25

35

45

Suplanuota VP

programoje  ES lėšų

Paskirstyta pagal

pasirašytas sutartis ES

lėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

EAVP 6 prioriteto ,,Techninė parama EAVP įgyvendinimui“ 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas  nuo 

veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas 

projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaro 33,7 % nuo Ekonomikos augimo veiksmų 

programoje 6 prioritetui „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimui― numatytų ES fondų lėšų, bet apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 

2010 m. sudaro tik 12,8 % nuo Ekonomikos augimo veiksmų programoje 6 prioritetui „Techninė 

parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui― numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2009 m. pasirašytų sutarčių vertė 2010 m. padidėjo 10,2 % (4,56 mln. EUR). 

Apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 8,5 

% (3,8 mln. EUR). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 66,2 % (29,7 mln. EUR) nuo 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje 6 prioritetui „Techninė parama Ekonomikos augimo 

veiksmų programos įgyvendinimui― numatytų ES fondų lėšų. 

  

38 paveikslas. 6 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.) 

11,3 (100%)

5,7 (50,5%)

0

5

10

15

 ES fondų naudojimo plano kritinis lygis  Įvykdymas

EAVP 6 prioriteto ,,Techninė parama EAVP įgyvendinimui“ 1 ir 2 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo 

plano įgyvendinimas nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
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Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos 

augimo veiksmų programos įgyvendinimui― pripaţintų deklaruotinomis EK ES fondų lėšų suma 

sudarė 50,5 % nuo ES fondų lėšų naudojimo plano 2010 m. kritinio lygmens.  

 

39 paveikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama 

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ ES fondų lėšų naudojimo plano 

įgyvendinimo prognozė
39

 2011–2015 metais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant dabartiniam lėšų panaudojimo lygiui, prognozuojama, kad Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimui― siektinas ir kritinis plano lygmenys per visą laikotarpį nebus pasiekti. Svarstoma 

galimybė perskirstyti lėšas tarp Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto priemonių. 

Atsiţvelgiant į tai, kad VP2-6.1-FM-01-V priemonės ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistemos funkcionavimas― lėšos panaudojamos sparčiau, negu kitų priemonių, svarstoma 

būtent šios priemonės įgyvendinimui ir skirti daugiau lėšų. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Nacionaliniai teisės aktai numato, jog ţmogaus teisių negalima varţyti ir teikti jam 

privilegijų dėl jo lyties. Techninės paramos gavėjai, įgyvendindami veiklas, finansuotinas iš ES 

2007–2013 m. techninės paramos, prisideda prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos, 

finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės paramos turi prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimo: darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo uţtikrinimo. Tai yra 

vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų, t. y. veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės 

paramos turi atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Atsiţvelgiant į tai, techninės 

                                                 
39

 Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimu― 2011–2015 m. prognozuojami duomenis pateikti remiantis preliminariais UAB 

„PricewaterhouseCoopers― 2011 m. kovo 14 d. vertinimo ataskaitos „2007 – 2013 M. ES struktūrinės paramos 

įsisavinimo spartos vertinimas― duomenimis. 

EAVP 6 prioriteto panaudojimo sparta, mln. eurų

5,7

11,3

17

22,7

28,4

36,3

44,8

1,95

5,76

11,4

17

22,8

28,8

34,9

0
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40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Siektinas planas
Kritinis planas
Pripažintos deklaruotinomis išlaidos
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paramos gavėjai, administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, uţtikrina, kad veiklų, 

finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Netaikoma 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 

Netaikoma 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Netaikoma 

 

JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

Informacija apie kryţminį finansavimą 

 

Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioritetui „Techninė parama Ekonomikos 

augimo veiksmų programos įgyvendinimui― kryţminio finansavimo būdas nėra taikomas. 
 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui 

 

Netaikoma 

 

4. ESF PROGRAMOS: DARNA IR KONCENTRACIJA 
 

Netaikoma 
 

4.1. Baltijos jūros strategijos įgyvendinimas 

 

Įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (toliau – ES BJRS), 

techninės paramos lėšos naudotos: 1) Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–

2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimui, 2) ES BJRS viešinimui ir 3) renginiams, 

susijusiems su ES BJRS (organizuoti ir dalyvauti) finansuoti. 

 

Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą 

vertinimas 

 

Siekdama įvertinti ES BJRS įgyvendinimo galimybes panaudojant ES struktūrinę paramą, 

Finansų ministerija inicijavo Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES 

struktūrinę paramą vertinimą. Šio vertinimo, kuris atliktas remiantis Europos Komisijos gairėmis 

dėl veiksmų programų suderinamumo su ES BJRS, metu nustatyta, kad 52 % visų ES struktūrinės 

paramos lėšų, skirtų veiksmų programų įgyvendinimui, tiesiogiai prisideda prie ES BJRS ir jos 

veiksmų plane numatytų prioritetinių sričių įgyvendinimo. Vertinimo rezultatai taip pat parodė, kad: 

 Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programų (toliau – veiksmų programos) įgyvendinimas prisideda prie trijų ES BJRS ramsčių 

įgyvendinimo (ekologiškai tvarus, klestintis, prieinamas ir patrauklus regionas); 
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 didţiausią indėlį į ES BJRS įgyvendinimą turi veiksmų programų priemonės, kurios 

įgyvendinamos tokiose srityse kaip transportas, energetika, vandentvarka, moksliniai tyrimai ir 

inovacijos; 

 veiksmų programų įgyvendinimas labiausiai prisideda prie pastarųjų trijų prioritetinių 

sričių įgyvendinimo: Klimato kaitos derybos ir įgyvendinimas (5-oji prioritetinė sritis), Maksimaliai 

pasinaudoti regiono potencialu moksliniams tyrimams ir inovacijoms (7-oji prioritetinė sritis) ir 

Pagerinti vidines ir išorines transporto jungtis (11-oji prioritetinė sritis). 

 

ES BJRS viešinimas 

 

Siekiant didinti ES BJRS ţinomumą visuomenėje ir jos sąsajas su ES struktūrine parama, 

ES struktūrinės paramos internetinėje svetainėje www.esparama.lt buvo sukurta atskira skiltis, 

skirta ES BJRS (http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/viskas_apie_es_parama/bjrs). Šioje skiltyje 

pateikiama visa pagrindinė informacija, susijusi su ES BJRS (Strategijos tikslai, ištakos, finansiniai 

aspektai ir kt.), ES sanglaudos politikos vaidmuo ES BJRS kontekste, Lietuvos dalyvavimas 

įgyvendinant ES BJRS ir kt. Svetainėje taip pat pateikiami visi esminiai su ES BJRS įgyvendinimu 

susiję dokumentai, svarbiausieji renginiai, apibendrinta informacija apie potencialius ES BJRS 

finansavimo šaltinius pagal ES BJRS veiksmų plano prioritetines sritis ir kita aktuali informacija. 

Visa svetainėje pateikiama informacija yra reguliariai atnaujinama.   

 

Renginiai, skirti ES BJRS 

 

2010 m. Finansų ministerijos atstovai aktyviai dalyvavo įvairiuose nacionalinio ir regioninio 

lygmens renginiuose (seminaruose, darbiniuose susitikimuose, konferencijos ir kt.), skirtuose ES 

BJRS, skaitė juose pranešimus. Finansų ministerijos atstovai drauge su kitų institucijų atstovais 

nuolatos dalyvavo Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo 

prieţiūros komisijos, įsteigtos 2010 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 133 „Dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo 

Lietuvoje―, veikloje.  

2010 m. geguţės 31 d. Vilniuje Finansų ministerija drauge su Švedijos ekonominio ir 

regioninio augimo agentūra (Tillväxtverket) ir Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros 

agentūra (SIDA) surengė tarptautinį susitikimą „ES Baltijos jūros regiono strategijos 

įgyvendinimas―. Susitikime, kuriame buvo aptariami įvairūs ES BJRS finansavimo aspektai, 

dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Švedijos, Suomijos ir Vokietijos, tiesiogiai dirbantys su 

Europos Sąjungos (toliau – ES) parama ir ES BJRS įgyvendinimu. Paţymėtina, kad šio susitikimo 

metu įkurtas neformalus Baltijos jūros regiono strategijos finansavimo tinklas, skirtas ES BJRS 

finansavimui, lankstesniam egzistuojančių ES fondų panaudojimui ES BJRS įgyvendinimui. 

Pastarasis tinklas, kuris glaudţiai siejasi su pirmuoju ES BJRS horizontaliuoju veiksmu – „Turimas 

lėšas ir politikos kryptis derinti su ES Baltijos jūros regiono strategijos prioritetais ir veiksmais―, 

siekia suburti visų Baltijos jūros regiono šalių koordinuojančių/vadovaujančių 

nacionalinių/regioninių veiksmų programų atstovus ir kitus veikėjus (pvz., Europos Komisiją ir kt.), 

kurie dalyvauja ES BJRS įgyvendinime.  

Išsamesnė informacija, apie veiksmų programų indėlį įgyvendinant ES BJRS, pateikiama 

ataskaitoje apie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos indėlį įgyvendinant ES BJRS. 

 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/viskas_apie_es_parama/bjrs
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5. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI 

 

82 lentelė. Numatomi įgyvendinti didelės apimties projektai 

Eil. 

Nr. 
Sektorius 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas 

Fondas 

ERPF/

SF 

Numatoma 

bendra 

projekto 

vertė, 

(eurais), iš 

jų ES lėšų 

suma, 

(eurais) 

(Numatoma) 
projekto 

paraiškos 

pateikimo 

Europos 

Komisijai 

data 

(Numatoma) 

projekto fizinių 

darbų 

pradţios/pabaigos 

data 

(Numatomas) 

JASPERS* 

ekspertų 

paramos 

statusas 

(Guidance Note, 

Completion 

Note, etc.) 

Informacija apie būtiną 

parengti dokumentaciją 

dokumentai 
parengta / 

neparengta 

1. Transportas Transeuropinio 

tinklo kelias E85. 

Vilniaus miesto 

pietinio 

apvaţiavimo 

tiesimas 

 

 

 

Lietuvos 

automobilių 

kelių direkcija 

prie Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerijos 

VP2/SF 66.927.389, 

(50.199.044) 

2011 m. II 

ketv. 

2011 m. II  

ketv./2014 m.III 

ketv. 

Pateiktas 

„Completion 

note―  projektas 

Projekto 

aprašymas 
Parengta 

Galimybių 

studija 
Parengta 

Įgyvendinim

o planas 

(grafikas) 

Parengta 

Kaštų 

naudos 

analizė 

Parengta 

Poveikio 

aplinkai 

vertinimas 

Parengta 

Finansavimo 

planai 

(įskaitant 

preliminariu

s metinius 

planus pagal 

fondus 

SF/ERPF ) 

Parengta 

2. Transportas Transeuropinio 

tinklo jungtis – 

Vilniaus miesto 

vakarinio 

aplinkkelio II 

etapas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

VP2/SF 49.099.253, 

(38.994.500) 

2011 m. II 

ketv. 

2011 m. II ketv. 

/2014 m. III ketv. 

Pateiktas 

„Completion 

note― projektas. 

Projekto 

aprašymas 
Parengta 

Galimybių 

studija 
Parengta 
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Įgyvendinim

o planas 

(grafikas) 

Parengta 

Kaštų 

naudos 

analizė 

Parengta 

Poveikio 

aplinkai 

vertinimas 

Parengta 

Finansavimo 

planai 

(įskaitant 

preliminariu

s metinius 

planus pagal 

fondus 

SF/ERPF ) 

Parengta 

3. Transportas IXB koridoriaus 

Vilniaus 

aplinkkelio 

Kyviškės–

Valčiūnai 

antrojo kelio 

statyba 

AB „Lietuvos 

geleţinkeliai“ 

VP2/SF 79.218.567, 

(41.382.356) 

 

2011 m. II 

ketv. 

2011 m. II ketv./ 

2014 m.III ketv. 

„Completion 

note― laukiamas 

2011 m. II ketv. 

Projekto 

aprašymas 
Parengta 

Galimybių 

studija 
Parengta 

Įgyvendinim

o planas 

(grafikas) 

Parengta 

Kaštų 

naudos 

analizė 

Parengta 

Poveikio 

aplinkai 

vertinimas 

Parengta 
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Finansavimo 

planai 

(įskaitant 

preliminariu

s metinius 

planus pagal 

fondus 

SF/ERPF ) 

 

 

83 lentelė. Pradėti įgyvendinti didelės apimties projektai 

Eil. Nr. Sektorius 
Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

vykdytojas 

Fondas 

(ERPF/SF) 

Projekto vertė 

pagal pasirašytą 

sutartį, (iš jų  ES 

lėšos) eurais 

Iki ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos išmokėtų 

deklaruotinų lėšų 

suma (iš jų ES 

lėšos) eurais 

Projekto 

įgyvendinimo 

pradţios 

data 

Numatoma 

projekto 

įgyvendinimo 

pabaigos 

data 

(Numatomas) 

JASPERS* 

ekspertų paramos 

statusas 

(Guidance Note, 

Completion Note, 

etc.) 

(Numatoma) 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

Europos 

Komisijai 

data 

1. Informacinių 

technologijų 

 

„Kaimiškųjų 

vietovių 

informacinių 

technologijų 

plačiajuosčio 

tinklo RAIN 

plėtra‖ 

 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

 

ERPF 

 

50125469,66 

(42606649,21) 

 

21515704,67 

(18153400,21) 
2009-12-07 2013-03-31 1. JASPERS 

parama buvo 

teikiama. 

2. Parengta 

JASPERS tarpinė 

išvada (Guidance 

note). 

3. Parengta 

JASPERS galutinė 

išvada 

(Completion note 

2008 050 LT ENV) 

(2009-12-15). 

2009-11-12 

 

2009 m. kovo 23 d. valstybės pagalbos pranešimas buvo uţregistruotas Europos Komisijos konkurencijos direktorate. 2009 m. liepos 17 d. 

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl valstybės pagalbos Nr. N 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra― ir patvirtino valstybės pagalbos schemą šiam projektui. 2009 m. gruodţio 15 d. JASPERS ekspertas pateikė galutines išvadas, 2009 m. 

gruodţio 7 d. pasirašyta didelės apimties projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, projekto kodas 

Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001, finansavimo ir administravimo sutartis ir pradėtas projekto įgyvendinimas, nelaukiant Europos Komisijos išvadų.  

Europos Komisija 2010 m. II ketv. pateikė pastabas dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) netinkamumo finansuoti ES fondų lėšomis ir poveikio 

aplinkai vertinimo poreikio projekte. Atsiţvelgiant  į tai, buvo patikslinta projekto paraiška ir 2010 III  ketv. pakartotinai išsiųsta Europos Komisijai. 
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Taip pat Komiteto direktoriaus įsakymu buvo pakeistas finansavimas projektui, atitinkamai 

jį sumaţinant PVM dalimi, ir 2010 m. rugsėjo 16 d. pasirašytas papildomas susitarimas dėl projekto 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra― finansavimo ir 

administravimo sutarties pakeitimo. Šiuo metu atsakinėjama į Europos Komisijos papildomai 

pateiktus klausimus. Galutinės Europos Komisijos išvados dėl projekto finansavimo priėmimo 

tikimasi sulaukti 2011 m. I ketv. Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra― įgyvendinamas sklandţiai, nėra atsilikimo nuo patvirtinto darbų 

grafiko. 

Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetus, administruojamus Ūkio 

ministerijos, didelės apimties projektai nėra įgyvendinami. 

 

6. TECHNINĖ PAGALBA 
 

ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis gali būti finansuojamos tik tokios išlaidos ar 

jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijos 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 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, techninės 

paramos projektų administravimo, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 

administravimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.  

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto 

„Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui― VP2-6.1-FM-01-V 

priemonę ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas―, VP2-6.2-FM-

01-V priemonę „2 VP. Informavimas ir viešinimas― ir VP2-6.2-FM-02-V priemonę ,,ES 

struktūrinės paramos vertinimas― techninės paramos projektams įgyvendinti skirtas finansavimo 

lėšas institucijos naudojo tikslingai, atitinkamai finansavimo reikalavimams, nustatytiems, 

Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų 

atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu 

Nr. 1179. 

Detali informacija apie techninės paramos lėšų panaudojimą yra pateikiama ataskaitos 3 

dalyje. 

 

7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 

1K-492 „Dėl 2010 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos 

Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo―, pagrindiniai informavimo ir 

viešinimo tikslai 2010 m. buvo: 

1. Įtvirtinti ţinias ir nuostatas, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos padeda ekonomikos 

sunkmečio laiku išlaikyti ekonomikos stabilumą, darbo vietas ir gyvybingą verslą, ir taip prisideda 

prie kiekvieno ţmogaus asmeninės gerovės. 

2. Skatinti galimus pareiškėjus ir paramos gavėjus naudotis ES parama ir taip uţtikrinti 

efektyvų Lietuvai skirtos ES paramos panaudojimą. 

3. Sutvirtinti ţinias ir nuostatas, kad ES parama administruojama efektyviai ir skaidriai.  

 

85 ir 86 lentelėje pateikiama informacija apie informavimo ir viešinimo veiklas finansuotas 

iš Ekonomikos augimo veiksmų programos, toliau skyriuje aprašytos veiklos susijusios su 

Ekonomikos augimo veiksmų programa ir daugiausiai finansuotos iš Techninės paramos veiksmų 

programos. 
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FINANSINĖ INFORMACIJA 

 

85 lentelė. Finansinė informacija 2010 m. 

Veiksmų 

programos 

prioriteto 

priemonė 

Bendras 

veiksmų 

programos 

finansavimas 

(Sąjungos ir 

nacionalinis)
40 

Sąjungos 

įnašo 

(viešojo ar 

bendro) 

apskaičia- 

vimo 

pagrindas 

Bendra 

paramos 

gavėjų 

sumokėta 

finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančių 

patvirtintųjų 

išlaidų 

suma41 

Atitinka-

mas 

viešasis 

įnašas 

Įgyvendi-

nimas ( %) 

Paskirstyta 

lėšų pagal 

pasirašytų 

sutarčių 

vertę iki 

2010-12-31 

Deklaruotos 

Eoropos 

Komisijai išlaidos 

iki 2010-12-31 

EUR 
%
42 

EUR %3 

a)  b)  c) d) e = c/a (jei 

bendros 

išlaidos) 

arba e = 

d/a (jei 

viešosios 

išlaidos) 

f) g) h) i) 

„Informa

vimas ir 

viešinima

s― 

6.275.471,

21 

Viešojo 67.088,67 67.088,6

7 

1 % 319.4

50,88 

5,1 

% 

43.970,

62 

0,7 

% 

                                                 
40

 Veiksmų programos priede priemonei numatyta finansavimo lėšų suma; 
41

 Pripaţinta deklaruotina Europos Komisijai išlaidų suma; 
42 

Procentinė dalis nuo veiksmų programos priede priemonei numatytos finansavimo lėšų sumos. 
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KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

86 lentelė. uţdavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo  veiksmų 

programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus 

Stebėsenos 

rodiklio 

tipas 

Stebėsenos 

rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir 

administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos 

ir suplanuoti  pasiekti 

rodikliai 

Įsisavintos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo 

plano 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 6.275.471,21 319.450,88 5,1 67.088,67 1 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Įgyvendintų 

informavimo 

iniciatyvų 

skaičius 

(informavimo 

kampanijų, 

konferencijų, 

seminarų 

ciklų, 

interneto 

puslapių, 

etc.) 

21 7 
33.3 

(proc.) 
2 9,5 (proc.) 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Galimi 

pareiškėjai, 

kurie ţino 

apie ES 

struktūrinę 

paramą 

ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtrai, proc. 

75 (proc.)   70 (proc.) 
93,3 

(proc.) 

 

Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas 

 

2010 m. vyko šios su Ekonomikos augimo veiksmų programa susijusios didelio masto 

informavimo kampanijos: 

 Rudenį vykdyta informacinė kampanija „Kas gali būt graţiau―, skirta pristatyti ES 

struktūrinės paramos teikiamą naudą visose srityse (Ţr. priedą Nr. 1),  

 Ištisus metus vyko informacinė kampanija pristatanti ES struktūrinių fondų lėšomis 

įgyvendinamų Ekonomikos skatinimo plano priemonių galimybes, naudą, rezultatus. Informacija 

tikslinėms grupėms skelbta nacionalinėje, regioninėje spaudoje, televizijoje tiek ir interneto 

portaluose, parengti ir publikuoti 2 dienraščio „Verslo ţinios― priedai „Valstybė ir verslas― (Ţr. 

priedą Nr. 2). Ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros atstovai bei sėkmingai 

įgyvendinamų projektų vykdytojai dalyvavo dienraščio „Verslo ţinios― 9 renginiuose „Gazelė 

2010―, kur pristatė ES struktūrinių fondų galimybes verslo plėtrai bei vykdomus projektus.   

2010 m. gruodţio mėn. taip pat buvo suorganizuotas jau tradicija tapęs metinis renginys ES 

finansuojamų projektų vykdytojams – kontaktų mugė. Jos metu vyko dvi diskusijos. Pirmojoje „ES 

investicijos – rykštė ar pyragas?― buvo kalbama apie tai, kokią iš tiesų įtaką Lietuvai daro ES 

struktūrinė parama. Šioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos finansų ministrė Ingrida 

Šimonytė, politinės ekonomikos ekspertė Aušra Maldeikienė ir „Danske― banko vyresnioji analitikė 

Baltijos šalims Violeta Klyvienė. Antrojoje diskusijoje „Lietuviškas sėkmės genas ar savikliovos 
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deficitas?― nuomonę ir vertinimus, ar lietuviai moka dţiaugtis ir didţiuotis savo ir valstybės 

laimėjimais bei kodėl, išsakė gydytojas psichoterapeutas, docentas Eugenijus Laurinaitis, sociologė 

ir SIC rinkodaros vadovė Rūta Gaudiešienė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto 

prodekanas, Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius ir projekto BIOTEFA C/D vadovas 

Osvaldas Rukšėnas bei Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė 

Kovaliova. 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 metais, taip ir 2010 m. renginyje buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai, 

kuriems įteiktos „Europos burės―. Išrinkti ir įvertinti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei 

ir valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai ir jų vykdytojai. 

„Europos burių― nugalėtojus viešoje erdvėje išrinko Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo įvardyti 

ir interneto portale www.delfi.lt išrinkti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei 

teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai bei jų vykdytojai. 

Geguţės mėn. vyko Europos dienai skirtas renginys Druskininkuose. Šiame renginyje, 

atsiţvelgiant į tai, kad 2010 m. buvo paskelbti „Kovos su skurdu bei socialine atskirtimi ir 

tolerancijos metais― todėl pasirinktos renginio koncepcijos tikslas – pristatyti ir per jutiminius 

pojūčius šventės dalyviams leisti susipaţinti su socialinėje atskirtyje gyvenančio ţmogaus 

kasdienybe bei ugdyti visuomeninę toleranciją ir pristatyti ES finansuojamus projektus skirtus 

socialinių atskirčių grupių problemoms spręsti. 

2010 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos 

informacinės rubrikos. Informacinės rubrikos buvo publikuojamos nacionalinėje, televizijoje, 

nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje ir verslo spaudoje, internetinėje ţiniasklaidoje, radijuje.  

2010 m. buvo įgyvendintos tokios pagrindinės informacinės kampanijos: 

 ES paramos bendroji kampanija. Jos metu skelbta informacija, padedanti pristatyti ir 

išaiškinti visuomenei ir atskiroms jos grupėms prioritetines valstybės iniciatyvas, kurios 

įgyvendinamos ES paramos lėšomis. Jos metu informacija buvo publikuota tiek nacionalinėje 

spaudoje, televizijoje ir radijuje bei internete. 

 ES struktūrinė parama verslui. Ši kampanija buvo skirta pristatyti ekonomikos skatinimo 

planą ir ES struktūrinių fondų galimybes verslui, verslumui skatinti. Kampanija buvo įgyvendinta  

nacionalinėje televizijoje, spaudoje bei internete. 

 Struktūrinė parama darbo vietų išlaikymui ir kūrimui. Kampanijos metu pristatytos 

galimybės ES struktūrinių fondų lėšomis  bedarbiams grįţti į darbo rinką, persikvalifikuoti, 

susikurti darbo vietą sau ir kt. kampanija buvo įgyvendinama nacionalinėje televizijoje, spaudoje 

bei internete. 

Siekiant uţtikrinti geresnį informacijos apie ES struktūrinę paramą prieinamumą maţesnių 

miestų ir miestelių gyventojams, stiprinant paramos rezultatų svarbos suvokimą, ugdant visuomenės 

domėjimąsi ES parama buvo inicijuotas projektų konkursas, kurio metu nepriklausomų ekspertų 

atrinkti ir įgyvendinti regioninės, rajoninės ir tautinėms maţumoms skirtų leidinių projektai. 

Remiantis regioninės ţiniasklaidos programos dalyvių apklausų rezultatais, absoliuti dauguma 

programos dalyvių šios programos įgyvendinimu yra labai patenkinti (98 proc. apklaustųjų savo 

dalyvavimą įvertino visiškai teigiamai ir teigiamai ir dalyvautų tokiame projekte ir ateityje). 

Programoje dalyvavusių leidėjų apklausos duomenys rodo, kad ţurnalistams pakako informacijos 

apie jų regione ES lėšomis įgyvendinamus projektus, o įdomių ir aktualių idėjų bei temų netrūko 

(taip teigė atitinkamai 71 proc. ir 63 proc. apklaustųjų. Itin teigiamai vertintina, kad leidėjai patys 

galėjo rinktis straipsnių temas (94 proc.). Beveik visi leidėjai patenkinti jų ir ES lėšomis 

įgyvendinamų projektų vykdytojų bendradarbiavimu. Taip pat ţurnalistams gana lengvai sekėsi 

rasti pašnekovų projektams pristatyti ir aptarti (67 proc.). Taip pat didelė dalis dalyvių sutiko, jog 

pagerėjo jų leidinio santykiai su ES paramos projektų vykdytojais ir regioninės/ vietos valdţios 

atstovais. Projektas turėjo teigiamos įtakos regionų ţurnalistų kvalifikacijai ir motyvacijai.  

2010 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007-2013 m. 

techninės paramos, suorganizuotos šios veiklos, susijusios su Ekonomikos augimo veiksmų 

programos įgyvendinimu:  

http://www.delfi.lt/
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1. Pavasarį reklaminė kampanija „Programa 2015― per televiziją ir radiją pristatė mokslo 

sistemos pertvarką ES lėšomis. Kartu su šia reklamine kampanija ES investicijoms švietimo, 

mokslo ir studijų srityse pristatyti sukurta interneto svetainė www.programa2015.lt, parengtas ir  mokslo ir 

studijų parodoje, mokymo įstaigose, LR švietimo ir mokslo ministerijos renginiuose platintas 

laikraštis „Programa 2015― (Ţr. priedas Nr. 3). 

2. 2010 m. geguţės mėn. Vilniuje buvo suorganizuotas renginys „Versli Lietuva―. Renginys 

buvo skirtas ne tik norintiems pradėti verslą, kurie patarimų galėjo pasisemti iš institucijų, 

administruojančių ES struktūrinių fondų paramą, atstovų, patyrusių verslininkų pranešimų, bet ir 

norintiems plėtoti verslą ar pritraukti į jį naujų investicijų.  

3. 2010 m. lapkričio mėn. suorganizuota apskrito stalo diskusija „Rizikos kapitalo 

panaudojimo galimybės verslo plėtrai, pasitelkiant ES struktūrinių fondų lėšas―. Diskusijos metu 

Lietuvos ir uţsienio specialistai, verslo atstovai dalinosi patirtimi, susijusia su rizikos kapitalo 

panaudojimo galimybėmis, „verslo angelų― priemonės įgyvendinimu. 

 

Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas 

 

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 gauti ES struktūrinę paramą, įgyvendinančiosios institucijos publikuoja 

„Valstybės ţinių― priede „Informaciniai pranešimai―, bent viename iš šalies dienraščių, taip pat jie 

skelbiami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt (skiltyje kvietimai). 

Įgyvendinančioji institucija, atsiţvelgdama į tikslines pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas 

skelbimus gali papildomai publikuoti ir kituose leidiniuose.  

Vykdant valstybės ir regionų projektų atranką, sudaryti ir patvirtinti valstybės ir regionų 

projektų sąrašai taip pat skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt (skiltyje 

kvietimai). 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. 

Be centralizuotai įgyvendinamų viešinimo ir informavimo apie 2007–2013 m. ES 

struktūrinę paramą projekto veiklų, atskiras informavimo ir viešinimo veiklas vykdė ir tarpinės bei 

įgyvendinančios institucijos.  

 

87 lentelė. Atskirų institucijų renginiai 

Institucija Renginių kiekis Dalyvių skaičius 
Transporto investicijų direkcija 5 ~ 122 
Švietimo ir mokslo ministerija 19 ~ 350 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas 7 ~ 240 
Lietuvos verslo paramos agentūra 20 ~ 700 

 

Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas 

 

2010 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę 

paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų 

atstovams. 2010 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: „Socialinių medijų 

panaudojimas informavimo ir viešinimo veikloje―, „Komunikacijos krizių valdymas―, „Kūrybinė 

psichotechnika. Informacijos kūrybinė interpretacija informavimo ir viešinimo veikloje―, „Viešas 

kalbėjimas―.  

 

 

 

 

http://www.programa2015.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
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Informavimo ir viešinimo priemonių vertinimas 

 

Vadovaujantis Europos Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 reikalavimais ir siekiant 

nustatyti, kaip efektyviai yra vykdomos viešumo ir informavimo veiklos, yra privaloma atlikti šių 

veiklų vertinimą. Atsiţvelgiant į tai 2010 m. LR Finansų ministerija uţsakymu buvo atliktas 

įgyvendintų viešinimo ir informavimo veiklų vertinimas, kurį atliko išorės ekspertai. Atliktas 

vertinimas apima viešinimo ir informavimo veiksmų kiekybinius, kokybinius ir efektyvumo 

aspektus. 

ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų žinomumo vertinimas rėmėsi 2010 

metų gruodţio mėn. atliktu visuomenės nuomonės tyrimu. Dauguma apklausoje dalyvavusių 

Lietuvos gyventojų – 74 proc. – yra girdėję/ţino apie naują ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos 

Lietuvai etapą. Apie Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programą, remiantis galimų pareiškėjų nuomonės 

tyrimo (2011 m. vasario mėn.) rezultatais, yra girdėję/ţino 59 proc. respondentų. 

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens 

suvokimui, galima identifikuoti tam tikras sritis, kuriose ES įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos 

vaidmuo geriausiai suprantamas. Fokusuotų grupinių diskusijų rezultatai rodo, kad šalies gyventojų 

spontaninės asociacijos, išgirdus ţodį ES, yra pozityvios ir susijusios su tokiais aspektais kaip 

„investicijos į mūsų atsilikusią šalį―, „parama―, „ekonomika―, „daug laisvų darbo vietų―. Bendrijos 

vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES paramos naudos vertinimas visuomenėje. 

Vadovaujantis 2010 m. atliktos gyventojų apklausos rezultatais, galima išskirti dvi nuomonių 

„stovyklas―: 58% respondentų nurodė pajutę arba greičiau pajutę asmeninę ES paramos naudą, o 42 

% teigė asmeniškai jos nepajutę arba greičiau nepajutę. Lyginant 2010 m. duomenis su ankstesnių 

metų apklausų rezultatais, pastebėtina, kad šalies gyventojų, pajutusių asmeninę paramos naudą, 

skaičius išaugo 8 % (lyginant su 2009 m. II ketvirčiu). Pastebėtina, kad dėl ES paramos teikimo 

Lietuvoje Bendrijos vaidmuo geriausiai ţinomas transporto, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos 

apsaugos srityse. Pavyzdţiui, transporto sektoriui teiktos paramos naudą jaučia net 60% 

apklaustųjų, o švietimo sektoriui – 36% respondentų.  

 

88 lentelė. Bendrijos vaidmens suvokimas per ES paramos asmeninės naudos vertinimą 

  
Šaltinis „Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES SF paramą Lietuvai―. 2010 m. gruodis. 

 

Pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį sumaţėjo informacijos apie ES struktūrinius 

fondus trūkumą jaučiančių gyventojų dalis nuo 22 proc. 2009 m. iki 15 proc. 2010 m. Labiausiai 

dominanti informacija išlieka panaši: apie paramos naudą pačiam gyventojui ir Lietuvai (42 proc.), 

informacija apie savivaldybėje, kurioje gyvena įgyvendinamus projektus (30 proc.); kokių 

įgyvendinamų projektų nauda būtų galima pasinaudoti (30 proc.). Pagrindiniai informacijos 

šaltiniai, iš kurių Lietuvos gyventojai suţino apie  ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą, pasak 

respondentų, yra televizija (68%), spauda (37%) ir internetas (30%).  

Apibendrinant esamą situaciją ir 2010 m. pasiekimus,  galima pateikti šią lentelę: 
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89 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2010 m. (lyginant su 2008 m.) 

Rodiklis 
 

2008 m. gruodis 
2010 m. gruodis Pokytis 

Visuomenės dalis, ţinanti apie ES 

struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 

m.  

Daug ţino – 6 proc. 

Girdėjo – 38 proc. 

 

Daug ţino – 15 proc. 

Girdėjo – 59 proc. 

Augimas 2,5 karto 

ir  

Augimas 1,6 karto 

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi 

ES paramos naudą 

50 proc. 

(2008 m. gruodţio 

mėn. duomenys) 

58 proc. Augimas16 proc. 

 

Visuomenės dalis, palankiai vertinanti 

ES struktūrinės paramos skirstymo: 

efektyvumą  

skaidrumą 

 

 

38 proc. 

31 proc. 

 

 

 

39 proc.  

35 proc. 

 

 

Augimas 3 proc. 

Augimas 13 proc. 

Ţiniasklaidos tonas 11125 paminėjimai 17560 paminėjimai Augimas 58 proc. 

Interneto svetainės www.esparama.lt  

lankomumo pokytis 

22.318 unikalių 

lankytojų per mėn. 

22.430 unikalių 

lankytojų per mėn. 

Augimas 0,5 proc. 

 

2011 m. vasario mėn. atliktas galimų pareiškėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos priemones nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi galimi pareiškėjai ţino 

apie ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (iš kurių trečdalis pareiškėjų teigia apie tai turintys 

daug informacijos).  Veiksmų programos ţinomumas tarp potencialių pareiškėjų sumaţėjo. Galima 

daryti prielaidą, kad daugiausiai įtakos tam turėjo ne informavimo ir viešinimo veiklų 

įgyvendinimas ir rezultatai. Didţioji dalis „vienetinių― paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas 

valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir 

yra apklausiami paramos gavėjų nuomonės tyrimuose, todėl potencialių pareiškėjų imties didţiąją 

dalį sudarė privačių įmonių ir organizacijų atstovus, kurie apie ES struktūrinę paramą ir veiksmų 

programas ţino maţiau nei valstybinių institucijų ar organizacijų darbuotojai.  
 

90 lentelė. Potencialių pareiškėjų ţinios apie veiksmų programą 
 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programa 

81%* 86%* 70%* 

*Respondentų dalis nuo visų apklausoje dalyvavusių potencialių pareiškėjų. Sumaţėjusį veiksmų programos ţinomumą 

lėmė pasikeitusi galimų paramos gavėjų imtis. Didţioji dalis „vienetinių― paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas 

valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir yra apklausiami 

paramos gavėjų nuomonės tyrimuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis 

minimų respondentų informuotumas apie 2007-2013m. ES SF paramos etapą bei apie visas veiksmų programas yra 

didelis. 

Šaltinis: „Potencialių pareiškėjų tyrimas―. 2011 m.; „Potencialių pareiškėjų tyrimas. 2010 m. „Potencialių pareiškėjų 

tyrimas. 2009 m. 

 

Įgyvendintos informavimo ir viešinimo veiklos vertinamos ne tik kiekybiniu, bet ir 

kokybiniu aspektu. Į nuomonės tyrimų apklausas yra įtraukiami klausimai apie tai, kaip tam tikros 

informavimo ir viešinimo veiklos (pvz. renginiai, leidiniai, interneto svetainės ir kt.) atitinka 

vartotojų informacijos lūkesčius ar pan.. Be to atliekami ir kiti kokybiniai įgyvendintų veiklų 

vertinimai. Pvz. įgyvendinant regioninės, rajoninės ir tautinėms maţumoms skirtos ţiniasklaidos 

programą ir siekiant surinkti informaciją bei konkurso dalyvių (leidėjų) nuomonę apie  regioninės 

ţiniasklaidos priemonės konkurso procedūras, eigą, galimą  programos įgyvendinimo poveikį 

regioninės spaudos leidėjams ir visuomenei, buvo atlikta leidėjų apklausa. 

2010 m. Informavimo ir viešinimo priemonių plane pagrindinės veiklos buvo skirtos 

visuomenei, galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Didesnė dalis centralizuotai 

įgyvendinamų informavimo ir viešinimo priemonių buvo skirta visuomenei. Analizuojant 

visuomenei skirtas informavimo ir viešinimo priemones, pastebėtina, kad 2010 m. svarbiausios iš jų 
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buvo komunikacijos kampanijos, apėmusios įvairius informacijos pateikimo būdus ir komunikacijos 

kanalus (spaudoje, televizijoje, radijuje ir internete). Reiktų paminėti, kad buvo naudojami ne tik 

nacionaliniai ţiniasklaidos kanalai (televizijas, spauda, radijas), bet ir regioninė, vietinė bei 

tautinėms maţumoms skirta spauda, kurie apėmė visus Lietuvos regionus. Naudojamų 

komunikacijos kanalų įvairovė leido uţtikrinti didesnį auditorijos pasiekiamumą ir pagrindinės 

ţinios įsidėmėjimą. 

Komunikacijos kampanijų ţiniasklaidoje planas buvo sudarytas informacinių kampanijų 

principu, kada pagrindinė tema buvo išplėtojama į keletą smulkesnių elementų, padedančių 

atskleisti svarbiausius akcentus. Teigiamai vertintina tai, kad komunikacijos kampanijos buvo 

įgyvendinamos atsiţvelgiant į skirtingas visuomenės grupių charakteristikas ir diferencijuojant 

auditoriją į maţesnes grupes (pavyzdţiui, pagal amţių, gaunamas pajamas, gyvenamąją vietą, 

išsilavinimą) bei uţtikrinant kiekvienai grupei aktualiausios informacijos teikimą. Be to, nemaţai 

specifinių kampanijų buvo skirta verslo auditorijai, siekiant pristatyti paramos galimybes 

ekonominio sunkmečio sąlygomis.  

Informavimo ir viešinimo priemonių plane taip pat buvo numatytos iniciatyvos, skirtos 

potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, siekiant teikti jiems specializuotą ir jų poreikius 

atitinkančią informaciją bei skatinti pasinaudoti ES paramos teikiamomis galimybėmis. 2010 m., 

šioms tikslinėms grupėms skirtos priemonės buvo įgyvendinamos tiek centralizuotai (apskritųjų 

stalų diskusijos, informaciniai renginiai, projektų mugė, geriausių ES struktūrinės paramos projektų 

apdovanojimai, elektroninis naujienų laikraštis, kvalifikacijos mokymai), tiek decentralizuotai (ES 

paramą administruojančios institucijos teikė specializuotą informaciją pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams mokymų, seminarų metu ir kt). Apklausoje dalyvavę paramos gavėjai palankiai 

įvertino tiek administruojančių institucijų darbuotojų teikiamas konsultacijas (67 % respondentų), 

tiek seminarus ir specialius leidinius (59 % apklaustųjų).  

Išanalizavus situaciją galima pateikti šias pagrindines rekomendacijas:  

 Stiprinti ţinomumą apie ES paramos skaidrumą ir efektyvumą 

 Didinti veiksmų programų ţinomumą; 

 Akcentuoti paramos regioninį aspektą; 

 Komunikuoti tiesioginę ir ilgalaikę ES projektų naudą; 

 Labiau diferencijuoti komunikacijos tikslines auditorijas; 

 Toliau didelį dėmesį skirti ES indėlio į verslumo skatinimą, nedarbo maţinimą, socialinių 

problemų sprendimą išryškinimui. 
Išskirtini gerosios praktikos pavyzdţiai: 

 Atsiţvelgiat į tai, kad viena iš svarbiausių ir naudingiausių paramos gavėjams buvo 

internetinėje svetainėje www.esparama.lt teikiama informacija ir net 84 % respondentų pirmiausiai 

reikiamų duomenų ieškojo būtent šiame tinklalapyje, jį būtų galima priskirti gerosios praktikos 

pavyzdţiams. Be to, šis tinklapis 2010 m. Apdovanojimuose RegioStars (Regionų ţvaigţdės) 

kategorijoje „Komunikacija: tinklalapis, siūlantis vertingą informaciją ir parodantis ES pridėtinę 

vertę― buvo pripaţintas geriausiu. Apdovanota ES struktūrinės paramos svetainę www.esparama.lt 

administruoja Finansų ministerija ir dar 14 ES paramą administruojančių institucijų.  

 Taip pat kaip gerosios praktikos pavyzdţius būtų galima paminėti jau tradicija tapusį 

renginį „Kontaktų mugė‖, kurio tikslas socialiniams-ekonominiams partneriams, visuomenei, 

projektų vykdytojams ir potencialiems pareiškėjams pristatyti jau įgyvendinamus ES struktūrinių 

fondų lėšomis finansuojamus projektus, skatinti dialogą.  

 Gerosios praktikos pavyzdţiams būtų galima priskirti ir jau minėtą regioninės 

ţiniasklaidos konkursą. Pagal visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų pastebėjusių informaciją 

apie ES paramą regioninėje spaudoje per 2010 m. išaugo 5 proc.  Remiantis 2010 m. gruodţio mėn. 

atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, gyventojus ir toliau labiausia domina 

informacija yra apie jų savivaldybėje ES paramos lėšomis įgyvendinamus projektus, apie projektus, 

kurių rezultatais galėtų pasinaudoti, apie ES struktūrinės paramos naudą kiekvienam gyventojui ir 

Lietuvai, tad arčiausiai gyventojų esanti spauda tam puikiai tinka. Taip pat pastebimas  išaugęs 

maţesnių miestų ir miestelių gyventojų pasitikėjimas ES paramos skaidrumu. 2009 m. visuomenės 

http://www.esparama.lt/
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apklausų duomenimis maţesnių miestų ir miestelių gyventojai palyginti maţiau pasitikėjo ES fondų 

skaidrumu. 2010 m. šios tikslinės grupės pasitikėjimas ES fondų skaidrumu išaugo ir beveik 

susilygino su didţiųjų miestų gyventojų nuomone. 
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1 priedas  

 

Informacinė reklaminė kampanija „Kas gali būt graţiau“  

 

Spaudos ir lauko maketas. 

 
 

Videoklipas skelbiamas čia:  
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800f71b4&gal_ir=0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800f71b4&gal_ir=0
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2 priedas 

 

Dienraščio „Verslo ţinios― priedas „Valstybė ir verslas― 
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3 priedas 

 

 

 Interneto svetainė www.programa2015.lt skirta pristatyti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

investicijas švietimo, mokslo ir studijų sistemai 

 

 
 

 

Reklaminės kampanijos „Programa 2015― klipą galima rasti adresu : 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb  
 

 

 

 

 

http://www.programa2015.lt/
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb
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