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VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos metinė ataskaita (toliau – ataskaita) yra
parengta vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210,
2006 7 31, p. 25—78) (toliau – Reglamentas 1083/2006) ir 2006 m. gruodţio 8 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo,
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo
taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1—159) (toliau – Reglamentas 1828/2006)
nuostatomis.
Ataskaitos tikslas – apţvelgti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau − SSVP)
įgyvendinimo paţangą, išreikštą finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais, atlikti
nuodugnią rezultatų pasiekimo analizę, nustatyti ar veiksmų programoje nustatyti tikslai
išliko nepakitę ir bus pasiekti. Ataskaitoje pateikti duomenys leis laiku priimti sprendimus
dėl veiksmų programos įgyvendinimo sėkmės.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendra SSVP įgyvendinimo paţanga išreikšta finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais,
taip pat pateikiama socio-ekonominė analizė, sinergija su kitomis programomis (Baltijos
regiono strategija, Europos ţemės ūkio fondu kaimo plėtrai ir kt.) bei kitų finansinių
instrumentų panaudojimas (JESSICA);
- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo paţanga;
- didelės apimties projektų įgyvendinimas;
- Techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimo administravimui,
panaudojimas;
- informavimo ir viešinimo veiksmai.

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

Pasiekimas

(2) Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: Pasiekimas
vyrai
Tikslas
Pradinis taškas
(3) Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: Pasiekimas
moterys
Tikslas
Pradinis taškas
(34) Projektų skaičius (turizmas)

2008

0

0

2009
52,19*

2010
28,95

2011
NA¹

2012
NA

2013
NA

2014
NA

2015
NA

Tikslas
Pradinis taškas2
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2007

Pasiekimas

(36) Projektų skaičius (švietimas)

12,7
0

0

0

7

NA

NA

NA

NA

NA

7
250

3389

0

0

0

9

NA

NA

NA

NA

NA

9
250

9704

0

0

15

148

NA

NA

NA

NA

NA

148
120

Pradinis taškas

58

Pasiekimas

0

0

31

Tikslas
Pradinis taškas

28,95
100

Tikslas
6

Iš viso3

136

NA

NA

NA

NA

NA

136
182

186
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Rodikliai
(38) Projektų skaičius (sveikatos
7
apsauga)

Pasiekimas

2008

0

0*

2009
52*

2010
192

2011
NA

2012
NA

2013
NA

2014
NA

2015
NA

Tikslas
Pradinis taškas

(39) Projektų, uţtikrinančių tvarią
plėtrą ir gerinančių miestų
8
patrauklumą, skaičius

2007

Pasiekimas

Iš viso3
192
75

122
0

0

37

Tikslas

58

NA

NA

NA

NA

NA

58
300

Pradinis taškas

0
NA - rodo, kad atsiţvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
2
Nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradţioje, kaip nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė
nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta reikšmė atlikus vertinimą ir pateikiama prie atitinkamų metu informacijos. Pradinė reikšmė yra statinė, todėl duomenys
nurodomi tik vieną kartą (2007 m.)
3
Stulpelyje „Iš viso― pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė išraiška 2015 m nurodyta veiksmų programoje.
Reikšmė pateikiama kaip pokytis per SSVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės reikšmės).
1

3

4

Pateikiama informacija apie visą pritraukto privataus finansavimo sumą įgyvendinant SSVP. Šis rodiklis sumuojamas
iš 1 prioriteto 2 ir 3 uţdavinių. Didţiąja dalimi privatus finansavimas yra suprantamas kaip projekto vykdytojo nuosavas
įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas.
5
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, įgyvendinant 1 prioritetą.
6
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Šis rodiklis sumuojamas iš 2 prioriteto 2
ir 3 uţdavinių
7
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys įgyvendinant 2 prioriteto 1 uţdavinį.
8
Skaičiuojamos pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, įgyvendinant 1 prioritetą regioniniuose
ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose.
*

Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida:
netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą.
2010 metais pastebima paţanga įgyvendinant SSVP ir siekiant joje nustatytų tikslų:
sveikatos sektoriuje 2010 m. buvo įgyvendinami 192 projektai (12 iš jų uţbaigti), tai sudaro 256
proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus. Lyginant su 2009 m., kai rodiklio
„Projektų skaičius (sveikatos apsauga)― pasiekimas buvo 52, pastebimas ryškus rodiklio pasiekimo
progresas: sveikatos sektoriuje įgyvendinamų projektų per metus padaugėjo 140 projektų, t.y. 269
proc. Sprendţiant iš esamos situacijos galima daryti išvadą, kad iki finansavimo periodo pabaigos
rodiklis bus ne tik pasiektas, bet ir viršytas.
švietimo sektoriuje 2010 m. buvo įgyvendinami 136 projektai, tai sudaro 74,7 proc. nuo veiksmų
programoje suplanuoto projektų skaičiaus. Lyginant su 2009 m., kai rodiklio „Projektų skaičius
(švietimas)― pasiekimas buvo 31, pastebimas ryškus rodiklio pasiekimo progresas: švietimo
sektoriuje įgyvendinamų projektų per metus padaugėjo 105 projektais, t.y. 338 proc. Taigi,
atsiţvelgiant į 2010 m. pasiektus rodiklio rezultatus, galima teigti, kad iki finansavimo periodo
pabaigos rodiklis bus pasiektas.
turizmo sektoriuje 2010 m. buvo įgyvendinama 148 projektai (18 iš jų uţbaigti), tai sudaro 123,3
proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus. Lyginant su 2009 m., kai rodiklio
„Projektų skaičius (turizmas)― pasiekimas buvo 15, pastebimas ryškus rodiklio pasiekimo progresas:
turizmo sektoriuje įgyvendinamų projektų per metus padaugėjo 133 projektais, t.y. 886 proc.
Sprendţiant iš esamos situacijos galima daryti išvadą, kad iki finansavimo periodo pabaigos
rodiklis bus ne tik pasiektas, bet ir viršytas.
įgyvendinant turizmo projektus pritraukta 28,95 mln. eurų privačių investicijų, kas sudaro 30 proc.
veiksmų programoje planuojamos pritraukti investicijos sumos. Lyginant su 2009 m., kai rodiklio
„Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)― pasiekimas buvo 15,11 mln. eurų, pastebimas rodiklio
pasiekimo progresas: per metus papildomai pritraukta 13,84 mln. eurų, t. y. 109 proc. Rodiklis
„Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)― susideda iš tiesioginės privataus partnerio
(operatoriaus) privačių investicijų į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas ir netiesioginės
privačios investicijos. Didţiausią dalį turizmo plėtros projektų įgyvendina savivaldybės ir valstybės
įstaigos, kurių partneriai – privatūs juridiniai asmenys, todėl didţiausia dalis pritrauktų investicijų –
netiesioginės privačios investicijos, kurios pritraukiamos įgyvendinus (arba dalinai įgyvendinus)
projektų veiklas: 2010 m. gruodţio 31 d. buvo tik 17 baigtų įgyvendinti projektų. Todėl, darytina
išvada, kad stebėsenos rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)― įgyvendinamas
sėkmingai ir iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiektas.
įgyvendinami 58 projektai, uţtikrinantys tvarią plėtrą ir gerinantys miestų patrauklumą,
ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose, tai sudaro 19,3 proc. nuo veiksmų
programoje suplanuoto projektų skaičiaus. Lyginant su 2009 m., kai rodiklio „Projektų, uţtikrinančių
tvarią plėtrą ir gerinančių miestų patrauklumą, skaičius― pasiekimas buvo 37, pastebimas rodiklio
pasiekimo progresas: projektų uţtikrinančių tvarią plėtrą ir gerinančių miestų patrauklumą,
ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose, per metus padaugėjo 21 projektu, t.y.
57 proc. Ţemesnį rodiklio pasiekimą sąlygojo tai, kad projektų vykdytojai linkę į atrinktas
konkrečias plėtotinų regioninių ekonomikos augimo centrų teritorijas koncentruoti didesnes
investicijas, neskaidydami jų į smulkius projektus. Numatyta, kad jeigu projektų vykdytojai
suplanuotus regioninių centrų plėtros projektus įgyvendins panaudodami maţiau ES fondų lėšų, nei
4

šiems projektams yra skiriama, gali būti įgyvendinami ir tie regioninių centrų plėtros projektai,
kuriuos regionų plėtros tarybos patvirtino rezerviniais.
Naujai sukurtos 9 darbo vietos moterims, tai sudaro 3,6 proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto
tikslo. Naujai sukurtos 7 darbo vietos vyrams, tai sudaro 2,8 proc. nuo veiksmų programoje
suplanuoto tikslo. 2009 m. prie šio rodiklio pasiekimo dar nebuvo prisidėta. Rodiklio „Naujai
sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai (moterys)― sąlyginai neaukšto pasiekimo prieţastys: 2010 m.
gruodţio 31 d. buvo baigti tik 17 projektų, o į rodiklio skaičiavimą įtraukiamos projekto veiksmų
dėka sukurtos ir bent 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo, išlaikytos darbo vietos. Remiantis
sutarčių duomenimis, planuojama sukurti 1133 darbo vietas, taigi darytina išvada, kad rodiklis
„Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai (moterys)― bus pasiektas ir viršytas.
2 lentelė. Pagrindinių SSVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių planuojamų reikšmių ir pasiekimų
santykis
Nuo SSVP
įgyvendinimo
Planuojama
Pasiekimo
Rodikliai
pradţios iki
pasiekti reikšmė
procentas
2010.12.31
pasiekta reikšmė
(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)

100

28,95

30%

(2) Naujai sukurtų darbo vietų
skaičius: vyrai

250

7

2,8%

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

250

9

3,6%

120

148

123,3%

182

136

74,7%

(38) Projektų skaičius (sveikatos
apsauga)

75

192

256%

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

300

58

19,3%

(36) Projektų skaičius (švietimas)

2.1.2 Finansinė informacija
SSVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal VP
įgyvendinimo prioritetus.
Atsiţvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, visi finansinės
paţangos duomenys yra pateikiami eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 3,4528 Lt.
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3 lentelė. Informacija apie SSVP finansinę pažangą.
(eurai)
Bendras veiksmų
Sąjungos įnašo
programos finansavimas (viešojo ar bendrojo)
(Sąjungos ir
apskaičiavimo
nacionalinis)
pagrindas

1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išteklių
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
plėtrai“
2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“
3 prioritetas „Aplinka ir darnus
vystymasis“
4 prioritetas „Techninė parama
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui―

Bendra paramos gavėjų Atitinkamas viešasis
sumokėta finansavimo įnašas
reikalavimus
atitinkančiųjų
patvirtintųjų išlaidų
suma

Įgyvendinimas

a

b

c

d

e=c/a (jei bendros
išlaidos) arba d/a (jei
viešosios išlaidos)

995 033 313

bendrojo

303 613 697,13

283 135 582,69

30,5 (proc.)

740 717 535

viešojo

120 734 779,52

120 631 270,65

16,3 (proc.)

1 335 109 734

bendrojo

358 316 239,74

331 706 901,34

26,8 (proc.)

44 824 795

viešojo

5 065 151,22

5 065 151,22

11,3 (proc.)

3 115 685 377

−

787 729 867,61

740 538 905,90

−

Bendra suma
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2007–2013 m. programavimo laikotarpiui SSVP įgyvendinti iš viso buvo numatyta
2.648.332.571,00 EUR ES fondų lėšų. Iki 2010 metų pabaigos iš viso sudarytos 1477
projektų finansavimo ir administravimo sutartys (skaičiuojamos įgyvendinamų ir jau baigtų
projektų sutartys), kurių bendra vertė – 2.177.377.294,30 EUR (iš jų: 1.893.526.618,05 EUR
– ES fondų lėšų, 283.850.676,25 EUR – LR valstybės biudţeto lėšų). Lyginant su situacija
2009 m. pabaigoje įgyvendinamų projektų yra net 2,5 karto daugiau. 2010 metais
įgyvendinant SSVP buvo panaudota 622.228.385,57 EUR ES fondų lėšų (deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma). SSVP įgyvendinimo analizė pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei panaudotas lėšas pateikiama 1 paveiksle.
1 paveikslas. SSVP įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo
sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES fondų lėšos)

SSVP ĮGYVENDINIMAS

3.000.000.000 EUR

2.648,3 (100%)
1.893,5 (71,5%)

2.500.000.000 EUR
2.000.000.000 EUR
1.500.000.000 EUR

622,2 (23,5%)

1.000.000.000 EUR
500.000.000 EUR
0 EUR

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Panaudota

Siekiant uţtikrinti efektyvų ES fondų lėšų panaudojimą bei atsiţvelgiant į Reglamento Nr.
1083/2006 93 straipsnyje nustatytą automatiško įsipareigojimų panaikinimo principą,
planuojant ES fondų lėšų poreikį 2007–2013 m. ir veiksmų programų prioritetų bei priemonių
įgyvendinimą, daug dėmesio skiriama intensyviam ir tolygiam ES fondų lėšų panaudojimui
uţtikrinti.
Atsiţvelgdama į aukščiau išdėstytas nuostatas, 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. ES fondų lėšų suma tolygiai paskirstyta per visą veiksmų
programos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat įvertinant lėtesnę lėšų panaudojimo spartą
programavimo laikotarpio pradţioje ir pabaigoje.
Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų lėšų
panaudojimo rodiklių prieţiūra. ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008 m.–
2010 m. laikotarpiu pateikiamas 2 paveiksle.
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2 paveikslas. SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008–2010 m.
(mln. eurų)
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
(2008-2010 m.)
1.000,0 EUR
900,0 EUR
800,0 EUR
700,0 EUR
600,0 EUR
500,0 EUR
400,0 EUR
300,0 EUR
200,0 EUR
100,0 EUR
0,0 EUR
Iki 2008.12.31

Iki 2009.12.31
Siektinas

Kritinis

Iki 2010.12.31
Faktas

Lėšų panaudojimo sparta tarp SSVP priemones administruojančių institucijų 2010 m. buvo
labai netolygi. Bendra SSVP ES fondų naudojimo plano kritinio lygio įgyvendinimo situacija
2010 m. pateikiama 3 paveiksle. ES fondų naudojimo plano 2010 m. kritinis planas įvykdytas
81,7 proc. SSVP minėto plano nepakankamą vykdymą lėmė ypatingai vėluojanti 2007–2013
m. veiksmų programų įgyvendinimo pradţia pagal prioritetus, administruojamus Švietimo ir
mokslo bei Vidaus reikalų ministerijų. Siekiant paspartinti ES fondų lėšų panaudojimą
skiriamas didelis dėmesys sparčiam projektų veiklų įgyvendinimui, glaudţiai
bendradarbiaujant su projektų vykdytojais. 2011 m. smarkiai išaugo projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymas.
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3 paveikslas. SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais
(mln. eurų/proc.)

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
2010 m. (mln. eurų/proc.)
751,9 (100%)
614,2 (81,7%)

800 EUR
700 EUR
600 EUR
500 EUR
400 EUR
300 EUR
200 EUR
100 EUR
0 EUR
2010 m. kritinis planas

2010 m. kritinio plano
įvykdymas

Vertinant institucijų ES fondų lėšų naudojimo plano įvykdymą paţymėtina, kad minėtas
planas įvykdytas ir viršytas tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2010 m. kritinio
plano įvykdymas 127,9 proc.) bei Ūkio ministerijos (3 prioriteto) (2010 m. kritinio plano
įvykdymas 158,6 proc.). Maţiausia dalimi ES fondų lėšų naudojimo planą 2010 m. įvykdė
Vidaus reikalų ministerija (2010 m. kritinio plano įvykdymas 33,2 proc.) bei Švietimo ir
mokslo ministerija (2010 m. kritinio plano įvykdymas 47,7 proc.). Vidaus reikalų
ministerijos ES lėšų panaudojimo atsilikimą lėmė dėl nekokybiškai parengtų paraiškų
uţsitęsęs paraiškų vertinimo laikotarpis, dėl kritinės ekonominės situacijos, sumaţėjusios
savivaldybių finansinės galimybės, dėl ekonominės krizės kritusios paslaugų ir darbų
kainos. Siekiant paspartinti lėšų panaudojimą Vidaus reikalų ministerija ėmėsi tokių
veiksmų: uţtikrinta nuolatinė techninė pagalba ir konsultacijos pareiškėjams, siekiant
uţtikrinti spartų sprendimų skirti (neskirti) finansavimą priėmimą, finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymą, vykdyta šių procesų stebėsena, rengiami nuolatiniai
susitikimai su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl veiksmų, kurie prisidėtų prie
spartesnio ES lėšų panaudojimo. Nors Švietimo ir mokslo ministerija taip pat gan ţenkliai
atsilieka įgyvendindama ES fondų lėšų naudojimo planą 2010 m., tačiau imasi šių
priemonės, siekdama paspartinti lėšų panaudojimą: spartinami priemonių įgyvendinimo
procesai (projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų
sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo
priėmimo, sutarčių pasirašymo), kartu su CPVA organizuojami trišaliai susitikimai su
projektų vykdytojais, kurie nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų dėl lėšų
panaudojimo, trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos projekto veiklų
įgyvendinimo vėlavimo prieţastys ir nustatomi tų prieţasčių įveikimo veiksmų planai,
projektų vykdytojai konsultuojami, esant probleminėms situacijoms.
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2.1.3. Informacija apie ES lėšų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą.
4 lentelėje pateikiami SSVP sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių finansiniai duomenys (tik ES lėšos, be nacionalinių lėšų) pagal
šias kategorijas: prioritetinė sritis, finansavimo forma, teritorija, ekonominė veikla, vietovė.
4 lentelė. Užkontraktuotų ES lėšų paskirstymas pagal kategorijas.
(eurai)
Prioritetinės srities kodas

Finansavimo formos
kodas

Teritorija
LT

41 Atsinaujinantys energijos
šaltiniai: biomasės

01 Negrąţintina pagalba
LT

41 Atsinaujinantys energijos
šaltiniai: biomasės

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

Vietovė

01 Negrąţintina pagalba
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Suma, EUR

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

8947593

Miesto
gyvenamoji
vietovė

33994419

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

5687702

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Miesto
17 Viešasis
gyvenamoji
administravimas vietovė
Kaimo
gyvenamoji
18 Švietimas
vietovė
Miesto
gyvenamoji
18 Švietimas
vietovė

LT
43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

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

9865449

2605645

33402427

104307686

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

LT
01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

01 Negrąţintina pagalba
LT

43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas
43 Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

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

18 Švietimas
19 Ţmonių
sveikatos
prieţiūros
veikla
19 Ţmonių
sveikatos
prieţiūros
veikla
19 Ţmonių
sveikatos
prieţiūros
veikla
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės
paslaugos
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės
paslaugos
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės
paslaugos

Netaikytina

2983947

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

6582966

Miesto
gyvenamoji
vietovė

55017590

Netaikytina

1498994

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

5040332

Miesto
gyvenamoji
vietovė

5599376

Netaikytina

1308772

00 Netaikytina

Netaikytina

127000000

LT
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LT
44 Buitinių ir pramoninių atliekų
tvarkymas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

77377977

Netaikytina

99071747

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

52714091

Miesto
gyvenamoji
vietovė

328042778

Netaikytina

104013047

39922206

21 Su aplinka
susijusi veikla

Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

21 Su aplinka
susijusi veikla
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir

Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė

43084786

21 Su aplinka
susijusi veikla

01 Negrąţintina pagalba
LT

44 Buitinių ir pramoninių atliekų
tvarkymas
44 Buitinių ir pramoninių atliekų
tvarkymas

21 Su aplinka
susijusi veikla
21 Su aplinka
susijusi veikla
09 Vandens
rinkimas,
valymas ir
paskirstymas
09 Vandens
rinkimas,
valymas ir
paskirstymas
09 Vandens
rinkimas,
valymas ir
paskirstymas

01 Negrąţintina pagalba
LT
01 Negrąţintina pagalba
LT

46 Vandens valymas (nuotekos)

01 Negrąţintina pagalba
LT

46 Vandens valymas (nuotekos)

01 Negrąţintina pagalba
LT

46 Vandens valymas (nuotekos)
51 Biologinės įvairovės ir gamtos
apsaugos skatinimas (įskaitant
Natura 2000)
54 Kitos priemonės, skirtos
aplinkos išsaugojimui ir rizikos
prevencijai
54 Kitos priemonės, skirtos
aplinkos išsaugojimui ir rizikos
prevencijai
54 Kitos priemonės, skirtos
aplinkos išsaugojimui ir rizikos
prevencijai

01 Negrąţintina pagalba
LT

21 Su aplinka
susijusi veikla

01 Negrąţintina pagalba
LT

21 Su aplinka
susijusi veikla

01 Negrąţintina pagalba
LT
01 Negrąţintina pagalba

3841966

17735434

LT
01 Negrąţintina pagalba
LT

55 Gamtos turtų skatinimas

2262131

01 Negrąţintina pagalba
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13166741

verslo
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos

LT

55 Gamtos turtų skatinimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

55 Gamtos turtų skatinimas

21 Su aplinka
susijusi veikla

01 Negrąţintina pagalba
LT

55 Gamtos turtų skatinimas

21 Su aplinka
susijusi veikla
21 Su aplinka
susijusi veikla

01 Negrąţintina pagalba
LT

55 Gamtos turtų skatinimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

14 Viešbučiai ir
restoranai

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

14 Viešbučiai ir
restoranai
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

01 Negrąţintina pagalba
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

14 Viešbučiai ir
restoranai

04 Kitos finansavimo
formos
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Miesto
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

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

2354254

2238540

10448479
792285

2422634

4020758

1885262

2308341

12152446

1575213

LT
57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas
57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
04 Kitos finansavimo
formos

14 Viešbučiai ir
restoranai
14 Viešbučiai ir
restoranai
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos

LT
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos

18 Švietimas
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas
57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
04 Kitos finansavimo
formos

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos

21 Su aplinka
susijusi veikla
LT
21 Su aplinka
susijusi veikla
21 Su aplinka
susijusi veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT
LT

LT
57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
LT

57 Kita pagalba, skirta tobulinti
turizmo paslaugas

04 Kitos finansavimo
formos
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Miesto
gyvenamoji
vietovė

12490076

Netaikytina

1259276

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

2046951

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

2375541

197047

563917

3446522

Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

533276

1101998

Netaikytina

1685188

8947946

LT
58 Kultūros paveldo apsauga ir
išsaugojimas

16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo
paslaugos

01 Negrąţintina pagalba
LT

58 Kultūros paveldo apsauga ir
išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

58 Kultūros paveldo apsauga ir
išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

58 Kultūros paveldo apsauga ir
išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

58 Kultūros paveldo apsauga ir
išsaugojimas

01 Negrąţintina pagalba
LT

59 Kultūros infrastruktūros plėtra

01 Negrąţintina pagalba
LT

59 Kultūros infrastruktūros plėtra

01 Negrąţintina pagalba
LT

61 Miestų ir kaimo vietovių
atgaivinimo integruoti projektai
61 Miestų ir kaimo vietovių
atgaivinimo integruoti projektai

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas
15 Finansinis
tarpininkavimas

LT
01 Negrąţintina pagalba
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Kaimo
gyvenamoji
vietovė

12017559

Miesto
gyvenamoji
vietovė

21312781

Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji

10734413

2323873

92188

20273401

12176550

657935
971960

vietovė
Kaimo
17 Viešasis
gyvenamoji
administravimas vietovė
Miesto
17 Viešasis
gyvenamoji
administravimas vietovė
17 Viešasis
administravimas Netaikytina

LT
61 Miestų ir kaimo vietovių
atgaivinimo integruoti projektai

01 Negrąţintina pagalba
LT

61 Miestų ir kaimo vietovių
atgaivinimo integruoti projektai
61 Miestų ir kaimo vietovių
atgaivinimo integruoti projektai
73 Priemonės, skirtos didinti
dalyvavimą švietime ir mokyme
visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat
imantis veiksmų, skirtų sumaţinti
anksti mokyklą paliekančių
asmenų skaičių, lytimi pagrįstą
mokymosi dalykų segregaciją ir
sudaryti geresnes galimybes gauti
k

01 Negrąţintina pagalba
LT
01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas
LT

75 Švietimo infrastruktūra
75 Švietimo infrastruktūra
76 Sveikatos prieţiūros
infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas
18 Švietimas
19 Ţmonių
sveikatos
prieţiūros
veikla
19 Ţmonių
sveikatos
prieţiūros
veikla
19 Ţmonių
sveikatos

LT
LT

01 Negrąţintina pagalba
LT

76 Sveikatos prieţiūros
infrastruktūra
76 Sveikatos prieţiūros
infrastruktūra

102800896
1910841

LT

LT
75 Švietimo infrastruktūra

44124726

01 Negrąţintina pagalba
LT
01 Negrąţintina pagalba
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Netaikytina
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

1418797

74833988
56371269

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

857376

Miesto
gyvenamoji
vietovė

83026964

Netaikytina

99877844

3491045

prieţiūros
veikla
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės
paslaugos

LT

76 Sveikatos prieţiūros
infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba
LT

77 Vaikų prieţiūros infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas
LT

77 Vaikų prieţiūros infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
asmeninės
paslaugos

LT

78 Būsto infrastruktūra

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
17 Viešasis
gyvenamoji
administravimas vietovė
Miesto
17 Viešasis
gyvenamoji
administravimas vietovė
17 Viešasis
administravimas Netaikytina
20 Socialinis
darbas,
bendruomenė,
socialinės ir
Miesto
asmeninės
gyvenamoji
paslaugos
vietovė
17 Viešasis
Netaikytina

01 Negrąţintina pagalba
LT

79 Kita socialinė infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba
LT

79 Kita socialinė infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba
LT

79 Kita socialinė infrastruktūra

01 Negrąţintina pagalba
LT

79 Kita socialinė infrastruktūra
85 Rengimas, įgyvendinimas,

01 Negrąţintina pagalba
01 Negrąţintina pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT
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462077

61544

110780

336985

4649754

28408288
3206005

33405048
13108983

stebėsena ir tikrinimas
86 Vertinimas ir studijos;
informacija ir komunikacija

administravimas
17 Viešasis
administravimas Netaikytina

LT
01 Negrąţintina pagalba
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580983

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes
VP yra bendrai finansuojama Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
lėšomis, todėl informacija pagal tikslines grupes, nurodytas Reglamento 1828/2006
XXIII priede, neteikiama.
2.1.5. Grąţinta ar pakartotinai panaudota parama
2010 m. buvo grąţinta 215.222,4 eurai. Lyginant su 2009 m. (kai buvo grąţinta 139.526,6 eurai)
2010 m. grąţinta 75.695,8 eurais daugiau.
2.1.6. Kokybinė analizė
Socio- ekonominis SSVP įgyvendinimo kontekstas
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 strategijos įgyvendinimo tikslams― yra išskirtas ES struktūrinės
paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais. Apie 3,699 mlrd.
eurų (54,6 proc.) 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos yra numatyta sritims,
susijusioms su pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais. Iš jų beveik
334,032 mln. eurų numatyti panaudoti pagal SSVP. Nacionalinėje bendrojoje strategijoje
Lisabonos strategijos prioritetams, susijusiems su sanglaudos skatinimu, iš viso numatyta
334,032 mln. EUR ES lėšų. Lisabonos strategijos prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES
struktūrinės paramos dalis skaičiuojama pagal įsipareigojimus projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse, 2010 metais siekė 116,960 mln. EUR ES lėšų, o tai sudaro 35
proc. visų Lisabonos strategijos prioritetams susijusiems su sanglaudos skatinimu
numatytų ES lėšų. ES lėšų finansavimo srautai pasiskirsto pagal šias dvi pagrindines
prioritetines sritis:
- 41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės (12,4 mln. EUR);
- 43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas (104,5 mln. EUR).

3 Paveikslas. ES struktūrinės paramos panaudojimas įgyvendinant Lisabonos strategiją (proc.)
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Lisabonos strategijos įgyvendinimas
(mln. eurų/proc.)
3.000,0
2.648,3(100% )
2.500,0
1.894,0 (100% )
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0

334,0 (13% )
117,0 (6% )

0,0
Pagal SSVP
Iš viso skirta ES lėšų

Pagal sutartis
Iš jų, Lisabonos strategijai įgyvendinti numatyta

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė
Horizontalieji prioritetai, jų įgyvendinimas – 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 panaudojant 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
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institucijoms, rengiant veiksmų programų ataskaitų dalis apie horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimą.
Turizmo sektoriaus apţvalga
Turizmo palydimųjų sąskaitų metodu įvertinta turizmo pridėtinė vertė 2009 m. buvo 2,15
mlrd. litų, 9 proc. maţesnė nei 2007 m.. Lietuvoje turizmo dalis BPV 2009 m. buvo 2,61
proc., 2007 m. – 2,72 proc. Išankstiniais duomenimis, 2010 m. I-III ketv. viešbučių ir
restoranų sukurta pridėtinė vertė buvo 9,8 proc. maţesnė nei 2007 m. I-III ketv.
Komercinio turistų apgyvendinimo sektorius (be kaimo turizmo)
Lietuvoje vietiniai turistai į atostogų ir laisvalaikio keliones 2010 m. I-III ketv. vyko 1,71
mln. kartų, 0,9 proc. maţiau nei 2009 m. I-III ketv. Išankstiniais duomenimis, ES šalyse
vietiniai turistai į tokio pobūdţio keliones 2010 m. I-III ketv. vyko 0,6 proc. daugiau nei
2009 m. I-III ketv.
Lietuvos pajamos iš vietinių turistų atostogų ir laisvalaikio kelionių 2010 m. I-III ketv.
siekė 258 mln. litų ir buvo didesnės uţ 2009 m. I-III ketv. pajamas 2,3 proc. Išankstiniais
duomenimis, ES šalių pajamos iš vietinių turistų atostogų ir laisvalaikio kelionių 2010 m.
I-III ketv. buvo didesnės uţ 2009 m. I-III ketv. pajamas 3,1 proc.
Lietuvos pajamos iš vietinių turistų verslo kelionių 2010 m. I-III ketv. siekė 36 mln. Litų
ir buvo didesnės uţ 2009 m. I-III ketv. pajamas 0,3 proc. Išankstiniais duomenimis, ES
šalių pajamos iš vietinių turistų verslo kelionių 2010 m. I-III ketv. buvo didesnės uţ 2009
m. I-III ketv. pajamas 8,9 proc.
Lietuvoje komercinio turistų apgyvendinimo sektorių 2010 m. sudarė 907 įmonės, 159
įmonėm (21 proc.) daugiau nei 2007 m. Viešbučių tipo apgyvendinimo subsektoriaus
(viešbučiai, svečių namai ir moteliai) įmonės 2010 m. sudarė 42 proc. komercinio turistų
apgyvendinimo sektoriaus (2007 m. 47 proc.). 2010 m. viešbučių, svečių namų ir motelių
buvo 381, 33 įmonėm (9,5 proc.) daugiau nei 2007 m.
2010 m. svečių buvo priimta 1,55 mln. (13 proc. maţiau nei 2007 m.) ir jie nakvojo 4,33
mln. nakvynių (17 proc. maţiau nei 2007 m.), vidutinė viešnagės trukmė buvo 2,79
nakvynės (4,4 proc. trumpesnė nei 2007 m.). Viešbučių tipo apgyvendinime 2010 m.
svečių viešėjo 1,21 mln. ( 9 proc. maţiau nei 2007 m.), jie nakvojo 2,36 mln. nakvynių (
9 proc. maţiau nei 2007 m.), vidutinė viešnagės trukmė buvo 1,95 nakvynės (0,4 proc.
daugiau nei 2007 m.).
4 paveikslas. Svečių komerciniame turistų apgyvendinime, mln.
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2010 m. svečių iš uţsienio buvo priimta 0,84 mln. (1 proc. maţiau nei 2007 m., bet 12
proc. daugiau nei 2009 m.) ir jie nakvojo 2 mln. nakvynių (2,4 proc. maţiau nei 2007 m.,
14 proc. daugiau nei 2009 m.), vidutinė viešnagės trukmė buvo 2,38 nakvynės (1,4 proc.
trumpesnė nei 2007 m.). Viešbučių tipo apgyvendinime 2010 m. uţsieniečių viešėjo 0,76
mln. (0,8 proc. maţiau nei 2007 m., 11 proc. daugiau nei 2009 m.), jie nakvojo 1,51 mln.
nakvynių (0,04 proc. daugiau nei 2007 m. ir 14 proc. daugiau nei 2009 m.), vidutinė
viešnagės trukmė buvo 1,98 nakvynės (0,9 proc. daugiau nei 2007 m.).
5 paveikslas. Uţsieniečių svečių dalis komerciniame turistų apgyvendinime, proc.

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus apţvalga
Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas
kartu su CO2 išmetimų maţinimo tikslu yra kertiniai Energetinės nepriklausomybės
strategijoje numatyti darnios Lietuvos energetikos principai.
Įgyvendinant Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos, Lietuvos būsto
strategijos nuostatas ir vykdant Būsto modernizavimo programą bei siekiant „Europa
2020‖ strategijoje iškeltų tikslų energijos efektyvumo srityje, buvo toliau renovuojami
daugiabučiai namai ir modernizuojamos šildymo sistemos. Šiuo metu efektyviai
šilumos energiją vartoja 4,6 proc. visų Lietuvos daugiabučių namų. Patenkinamai
šiluma vartojama 17,3 proc. šalies daugiabučių. Didţioji dalis – 55,7 proc. – šalies
daugiabučių yra pasenę ir pasiţymi nepakankama šilumos energijos izoliacija.
Visuomeniniame sektoriuje energijos vartojimo efektyvumas buvo didinamas
apšiltinant ir modernizuojant pastatus bei jų inţinerinę įrangą, atliekant energetinį
pastatų sertifikavimą, gilinant pastatų savininkų, valdytojų ir kitų rinkos dalyvių ţinias
bei stiprinant gebėjimus priţiūrėti ir modernizuoti pastatus.
Nustatant pastatų energetinio naudingumo klasę, 2010 m. sertifikuota 1314
gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų.
2010 m. elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių buvo pagaminta apie 0,9
TWh - tai sudaro apie 16 proc. šalies elektros energijos gamybos. Didţioji dalis buvo
pagaminta naudojant vandens ir vėjo energiją (atitinkamai 0,54 TWh ir 0,22 TWh),
naudojant biomasę pagaminta 0,15 TWh.
Sveikatos sektoriaus apţvalga
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Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslą – sukurti patikimą ir
efektyviai veikiančią sveikatos prieţiūros sistemą, 2010 m. Sveikatos apsaugos ministerija,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetais, įgyvendino šiuos
prioritetinius tikslus:
optimizuoti asmens sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą ir restruktūrizuoti paslaugų struktūrą;
maţinti vaistų kainas ir gerinti jų prieinamumą;
stiprinti šeimos gydytojo instituciją ir kitą pirminę sveikatos prieţiūrą;
tobulinti sveikatos prieţiūros finansavimo sistemą;
gerinti verslo aplinkos sąlygas ir maţinti biurokratinę naštą, optimizuoti visuomenės sveikatos
prieţiūros įstaigų tinklą;
plėtoti e. sveikatos sistemą.
Siekiant teikti saugias ir kokybiškas sveikatos prieţiūros paslaugas gyventojams efektyviau
panaudojant sveikatos prieţiūrai skirtas lėšas, buvo vykdomas stacionarinių sveikatos
prieţiūros įstaigų tinklo optimizavimas ir jų teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų
restruktūrizavimas. Sudėtinga medicininė įranga koncentruojama didţiųjų miestų sveikatos
prieţiūros įstaigose teikiančiose kompleksines ir sudėtingiausias asmens sveikatos
prieţiūros paslaugas. Taip pat gerinama antrinių ambulatorinių asmens sveikatos prieţiūros
paslaugų kokybė ir prieinamumas modernizuojant asmens sveikatos prieţiūros įstaigų
patalpas ir atnaujinant turimą ar įsigijant trūkstamą medicininę įrangą, modernizuojami
priėmimo ir skubios pagalbos skyriai, plėtojamos reabilitacijos bei palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugos.
Įgyvendinant Sveikatos prieţiūros įstaigų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą
(toliau– Programa) ir siekiant suformuoti efektyvesnį sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą,
2010 m. sumaţinta 16 sveikatos prieţiūros įstaigų juridinių asmenų – įstaigos sujungtos į
stambesnius juridinius vienetus pagal Programoje nurodytus kriterijus.
Siekiant suformuoti racionalesnę sveikatos prieţiūros įstaigų teikiamų paslaugų struktūrą,
kuri uţtikrintų saugias geros kokybės paslaugas, parengti įvairūs teisės aktai, įgalinantys
restruktūrizuojamose ligoninėse organizuoti paslaugų teikimą taip, kad paslaugos pagal
galimybes būtų teikiamos ne stacionariniu, o pacientui priimtinesniu ir ekonomiškai
efektyvesniu būdu – dienos stacionare. Siekiant prisidėti prie šio uţdavinio įgyvendinimo
ES struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdoma asmens sveikatos prieţiūros įstaigų,
teikiančių dienos chirurgijos paslaugas, modernizavimas (remontuojamos /
rekonstruojamos operacinės, įsigyjama medicininė įranga). Taip pat plėtojant psichikos
sveikatos prieţiūros paslaugų tinklą ir siekiant didinti psichikos sveikatos paslaugų
prieinamumą numatoma įsteigti 25 psichikos dienos stacionarus (centrus). Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos pasirašyta 20 finansavimo ir administravimo sutarčių dėl šių
stacionarų (centrus) įkūrimo.
Siekiant maţinti vaistų kainas ir gerinti jų prieinamumą gyventojams, buvo įgyvendinamas
Vaistų prieinamumo gerinimo ir jų kainų maţinimo priemonių planas, kuris apima visas su
vaistų gamyba, prekyba ir jų išrašymu susijusias grandis.
Siekiant padidinti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldţių institucijų ir įstaigų vykdomų
funkcijų ir veiklos efektyvumą, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, efektyviau naudoti
ţmogiškuosius išteklius bei sumaţinti administravimo sąnaudas ir atsisakyti valstybės
valdymo politikos formavimo funkcijų dubliavimo, 2010 m. toliau buvo tobulinamas
Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldţių įstaigų valdymas ir finansavimas.
Siekiant uţtikrinti, kad gydymo įstaigų finansavimas tiesiogiai priklausytų nuo jų suteiktų
paslaugų apimties ir kokybės bei siekiant įdiegti šalies mastu stacionarinių paslaugų
apmokėjimą, taikant giminingų diagnozių grupių (toliau – DRG) metodą, 2010 m. buvo
atliekami darbai diegiant DRG sistemą: įvykdytas asmens sveikatos prieţiūros paslaugų
grupavimo pagal AR DRG programinės įrangos sukūrimo ir prieţiūros paslaugų pirkimas,
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įsigytos DRG grupavimo programinės įrangos licencijos, sukurtas medicininių intervencijų
klasifikacijos ir kodavimo standartų elektroninis vadovas ir kt.
Parengtas papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos projektas bei
Sveikatos sistemos plėtros 2011–2015 m. metmenų projektas, kuriame išdėstytos
pagrindinės Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos kryptys, vadovaujantis svarbiausiais
valstybės siekiais, išreikštais per sveikatos sistemos misiją, viziją ir pagrindinius principus.
Plėtojant prevencines programas buvo siekiama maţinti sergamumą ir mirtingumą nuo
širdies ir kraujagyslių ligų, vėţinių susirgimų. Siekiant prisidėti prie šio uţdavinio
įgyvendinimo ES struktūrinės paramos lėšomis buvo įsigyta diagnostinė įranga (pvz.
echoskopai, endoskopai, mamografai, rentgeno aparatai), kuri sveikatos prieţiūros
įstaigoms sudarė galimybę teikti geresnės kokybės diagnostines paslaugas, bet ir vykdyti
ligų prevenciją.
Siekiant formuoti sveikos gyvensenos pagrindus bei skatinant sąmoningą visuomenės narių
apsisprendimą atsisakyti ţalingų sveikatai įpročių bei formuoti sveiko gyvenimo nuostatas,
buvo skleidţiama informacija visuomenei apie psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo ţalą ir
pasekmes sveikatai, rengiami įvairūs straipsniai, atmintinės, videoreportaţai, radijo laidos.
Siekiant prisidėti prie šio uţdavinio įgyvendinimo ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
modernizuojami savivaldybės visuomenės sveikatos biurai (remontuojamos /
rekonstruojamos patalpos, įsigyjama įranga ir darbo priemonės) taip pagerinant
visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą bei kokybę.
Švietimo sektoriaus apţvalga
Aukštasis mokslas
2010 metais Lietuvoje buvo tęsiamas mokslo ir studijų reformos įgyvendinimas,
kuriam naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos. Dar 2009 metais pradėtos reformos tikslai
numatė gerinti studijų kokybę, studijų prieinamumą, gerinti mokslo kokybę, pertvarkyti
valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo sąrangą, tobulinti mokslo institucijų sistemą, steigti
integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus.
2010 metais prasidėjo intensyvus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos
Nacionalinės studijų programos (toliau – NSP) įgyvendinimas. Programa 2009 metais
perorientuota į reformos keliamų tikslų įgyvendinimą. Pagal NSP numatyti įgyvendinti
esminiai aukštojo mokslo reformos aspektai. Siekiant stiprinti studijų sistemos
veiksmingumą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, 2010 metais skirtas finansavimas
daugiau nei 150 studijų programų atnaujinimui kolegijose ir universitetuose. Siekiant, kad
studijos kolegijose ir universitetuose atitiktų šiuolaikinius darbo rinkos poreikius,
bendradarbiaujant su įmonėmis pradėti kurti įvairių studijų krypčių studentų praktikos
atlikimo modeliai, kurie 2011-2012 m. numatyti išbandyti studijų procese.
Pagal NSP 2010 metais lėšos buvo skirtos aukštųjų mokyklų valdymui pertvarkyti, kas
paskatino intensyvų valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo ir teisinio statuso
persitvarkymo (iš biudţetinių įstaigų į viešąsias) procesą. Šiuo persitvarkymu siekiama
išplėsti aukštųjų mokyklų autonomiją ir pagerinti jų valdymą perduodant joms turto
disponavimo teises ir stiprinant aukštųjų mokyklų tarybų vaidmenį – taip didinant
aukštosios mokyklos atsakomybę uţ savo veiklos rezultatus, tarybose dalyvaujant ne tik
akademinėms bendruomenėms, bet ir socialiniams partneriams bei plačiosios visuomenės
atstovams.
Visas pertvarkos procedūras šiuo metu yra uţbaigusios 3 valstybinės aukštosios mokyklos:
Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didţiojo universitetas ir Šiaulių valstybinė
kolegija. Naujus statutus jau turi 13 aukštųjų mokyklų – 8 universitetai, 5 kolegijos.
Naujos tarybos suformuotos 9 valstybinėse aukštosiose mokyklose – 5 universitetuose ir 4
kolegijose. Teisinį statusą iš biudţetinės į viešąją įstaigą jau yra pakeitusios 7 aukštosios
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mokyklos – 4 universitetai ir 3 kolegijos. Rengiantis aukštųjų mokyklų išoriniam
vertinimui patvirtinti tam reikalingi teisės aktai.
Persitvarkymo procesas numatytas įgyvendinti iki 2011 m. gruodţio 31 d.
Taip pat paţymėtina, kad 2010 metais vyko aukštųjų mokyklų optimizavimo veiksmai sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją buvo įkurtas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Taigi ES struktūrinių fondų lėšomis buvo
finansuojami aukštųjų mokyklų projektai, kurie padeda tobulinti jų valdymą atsiţvelgiant į
vykstančius pertvarkymus.

Bendrasis ugdymas
Uţsitęsę teisėkūros procesai, priimant švietimo sritį administruojančius teisės
aktus, įtakoja ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. 2010 metais buvo parengtas Švietimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. 237 pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti bei tvirtinti. Įstatymo
projektas siūlo liberalizuoti švietimo paslaugų tiekimą, siūlo įteisinti naują mokyklos tipą –
progimnaziją, reglamentuoja šiuolaikišką poţiūrį į mokyklų veiklos kokybės stebėseną ir
prieţiūrą Įgyvendinant Nacionalinę bendrojo lavinimo mokyklų tobulinimo programą plius
vykdomi projektai atitinkantys Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatas:
atnaujinamas ugdymo turinys, plėtojamas mokinių registras, atnaujinama švietimo valdymo
informacinės sistemos programinė įranga, kuriama regioninė Švietimo valdymo informacinė
sistema, modernizuojama bendrojo ugdymo infrastruktūra, vystoma paramos mokiniui sistema.
Atsiţvelgiant į tai, kad maţdaug trečdalyje šalies savivaldybių apskritai trūko vietų
ikimokyklinio ugdymo įstaigas norintiems lankyti vaikams, 2009 m. pabaigoje pradėti vykdyti
priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas― projektai. Vienas pagrindinių šių
projektų taikinių – ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas kaime steigiant ugdymo
vietas.

Profesinis mokymas
Siekiant racionaliai naudoti profesiniam mokymui skiriamas lėšas, Švietimo ir mokslo
ministerija nuo 2010 m. balandţio 1 d. iš Darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos perėmė 9-rių VšĮ darbo rinkos mokymo centrų valstybės
dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises ir pareigas.
2009–2010 mokslo metais pastebimos priimamų į profesines mokyklas mokinių skaičius
augimo tendencijos (ţr. lentelė apačioje). Didţiausias priimtų mokinių skaičiaus pokytis
stebimas mokymo programose, skirtose asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Todėl
stebint šiuos pokyčius ir siekiant uţtikrinti tinkamą profesinio mokymo įstaigų
prieinamumą ir profesinio mokymo kokybę yra steigiami sektoriniai praktinio mokymo
centrai, kurių iš viso numatoma įsteigti 42. 2010 m. buvo pradėti įgyvendinti 8 projektai,
skirti sektorinių praktinio mokymo centrų sukūrimui (vykdymo laikas – 2010–2012 m.).
Tačiau jie neapėmė visų Lietuvos ūkio sektorių ir nepadengtos liko tokios sritys kaip
melioracija, ţuvivaisa, energetika, variklinių transporto priemonių remontas. Be to,
atsiţvelgiant į nedidelį pradėtų vykdyti projektų skaičių, planuojami įkurti sektoriniai
praktinio mokymo centrai nebūtų galėję patenkinti visų praktinio mokymo poreikių. Kitos,
modernia praktinio mokymo įranga neaprūpintos profesinio mokymo įstaigos taip pat nėra
pajėgios rengiamiems specialistams suteikti darbdavių lūkesčius atitinkančią profesinę
kvalifikaciją, nes rengiant būsimus specialistus yra svarbu atsiţvelgti į sparčiai
modernėjančias šalies ūkyje naudojamas technologijas ir įrangą. Atsiţvelgiant į tai, kad
sektorinių praktinio mokymo centrų skaičius turi būti tapatus realiai paslaugų paklausai ir
atitikti profesinio mokymo išteklių optimizavimo ir koncentravimo tikslus bei siekiant
išsiaiškinti ir įvertinti papildomų sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo poreikius ir
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perspektyvas, 2010 metais Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programoje
įvardintos profesinio mokymo įstaigos buvo pakviestos pateikti sektorinių praktinio
mokymo centrų kūrimo projektines idėjas. Atrenkant tinkamas finansuoti projektines
idėjas buvo atlikta profesinio mokymo įstaigų veiklos rodiklių analizė, socialiniaiekonominiai partneriai (atitinkamo ūkio sektoriaus moderniausios įmonės, darbdavių,
verslo savivaldos organizacijos, taip pat atitinkamą ūkio sektorių koordinuojančios
valstybinės institucijos) buvo pakviesti bendradarbiauti vertinant numatomą įsigyti
modernią praktinio mokymo įrangą, aktyviai dalyvavo šiame procese ir sutiko uţtikrinti
tolimesnį bendradarbiavimą įgyvendinant sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo
projektus bei uţtikrinant efektyvią įkurtų centrų veiklą.
6 paveikslas. Besimokančiųjų viduriniame profesiniame mokyme 2000-2010 m. skaičius
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Socialinės apsaugos sektoriaus apţvalga
Valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūra
Lietuvos ekonomika dėl pasaulinės finansų krizės 2010 m. išgyveno ekonominio
nuosmukio pasekmes. Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai atspindi, jog: maţėjo
vidutinis darbo uţmokestis, gyventojų uţimtumas, didėjo nedarbas, tačiau pradėjo kilti
BVP lygis. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Statistikos departamentas) duomenimis, 2010 m. BVP lyginant su praėjusiais
metais padidėjo 1,3 proc. ir siekė 94625 mln. Lt. Techniškai šis augimas rodo
nuosmukio pabaigą ir naujo ekonomikos ciklo pradţią. BVP atsigavimą sąlygojo
eksporto padidėjimas, atsargų lygio atkūrimas ir investicijų atsigavimas.
Tačiau remiantis Gyventojų uţimtumo tyrimo duomenimis, situacija, susijusi su
gyventojų uţimtumu, nedarbo lygiu, bedarbių skaičiumi šalyje, nėra tokia dţiuginanti.
Statistikos departamento duomenimis per 2010 m. uţimtųjų gyventojų šalyje sumaţėjo
5 proc. (72,2 tūkst.) lyginant su 2009 m. ir jų skaičius siekė 1343,7 tūkst. asmenų. Kaip
ir praėjusiais metais uţimtųjų Lietuvos gyventojų tarpe buvo daugiau moterų nei vyrų.
Uţimtųjų gyventojų skaičius šalyje maţėja nuo 2007 m., kai šis rodiklis siekė 1534,2
tūkst. asmenų.
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7 paveikslas. Nedarbo ir užimtumo lygio kitimas
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Pastaraisiais metais toliau maţėjo gyventojų uţimtumas ir kilo nedarbo lygis.
Gyventojų uţimtumo tyrimo duomenimis 2010 m. nedarbo lygis šalyje padidėjo 4,1
procentiniu punktu ir siekė 17,8 proc. Lyginant 2008-2010 m. ketvirtinius nedarbo lygio
duomenis, pastebėtina, kad nuo 2008 m. II ketvirčio nedarbo lygis pradėjo sparčiai
didėti ir piką pasiekė 2010 m. II ketvirtį, kai šis rodiklis siekė 18,3 proc. Pirmą kartą po
beveik dvejų metų pertraukos 2010 m. rugpjūčio mėn. buvo fiksuotas registruoto
nedarbo maţėjimas, kuris tęsėsi iki gruodţio mėn. Nedarbo lygio augimą, lyginant su
praėjusiais keliais metais vis dar sąlygoja sunkmečio iššaukti įmonių bankrotai bei dėl
reorganizacijos atleidţiami darbuotojai. Moterų nedarbo lygis 2010 m. išliko maţesnis
nei vyrų ir sudarė 14,4 procento (vyrų – 21,2 procentus). Lyginant su 2009 m. moterų ir
vyrų nedarbo lygis išaugo panašiai, atitinkamai 4 ir 4,2 procentinio punkto.
Ataskaitiniu laikotarpiu bedarbių skaičius išaugo 66 tūkst. lyginant su 2009 m. 2010 m.
jis siekė 291,2 tūkst. asmenų, iš kurių: 172,4 tūkst. sudarė vyrai, 118,8 tūkst. – moterys.
Bedarbių netolygus pasiskirstymas pagal lytį pradėjo ryškėti 2008 m. prasidėjus
ekonomikos nuosmukiui.
Lietuvos darbo birţos duomenimis daugiausia darbingo amţiaus gyventojų 2010 m.
pabaigoje buvo registruota bedarbiais Ignalinos (21,3 proc.), Maţeikių (19,8 proc.) ir
Zarasų (19,4 proc.) rajonų savivaldybėse. Maţiausiai bedarbių buvo Neringoje (5,7
proc.), Birštone (10,7 proc.) ir Šiaulių mieste (11,3 proc.). Didţiuosiuose šalies
miestuose registruotas nedarbas buvo maţesnis nei vidutinis šalyje, tik Panevėţyje jis
viršijo šalies vidurkį ir siekė 16,2 proc.
Per 2010 m. šalies teritorinėse darbo birţose įregistruota 303,1 tūkst. bedarbių arba
vidutiniškai po 25,3 tūkst. kiekvieną mėnesį. Darbo jėgos pasiūla palyginti su 2009 m.
sumaţėjo apie 18 proc. Per 2009 m. buvo registruota 369,4 tūkst. bedarbių.
27

Atsiţvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ypač svarbu ir toliau modernizuoti valstybės
uţimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūrą, siekiant gerinti šių
įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, labiau pritaikyti šias paslaugas
konkrečių asmenų poreikiams.
Socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūra
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama –
SD) duomenimis, 2009 m. šalyje, palyginti su ankstesniais metais, padaugėjo pagalbos į
namus ir socialinę globą namuose gavusių asmenų ir teikusių šias paslaugas specialistų
skaičius, dienos centrų lankytojų skaičius, daugiau paslaugų buvo suteikta nakvynės
namuose ir krizių centruose.
2010 m. pradţioje veikė apie 750 įvairaus pavaldumo (savivaldybių, nevyriausybinių
organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų. Socialinės paslaugos šiose įstaigose
nuolat buvo teikiamos daugiau nei 100 tūkst. asmenų, dar apie 13 tūkst. asmenų gavo
socialines paslaugas savo namuose. Be to, 123 tūkst. asmenų naudojosi bendrosiomis
socialinėmis paslaugomis (nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais,
asmens higienos, transporto paslaugomis).
Padaugėjo naujo tipo socialinių paslaugų įstaigų – savarankiško gyvenimo namų,
kuriuose gyvenantys neįgalūs ir senyvo amţiaus asmenys (šeimos) iš dalies padedant
socialiniams darbuotojams patys tvarkosi savo buitį. 2010 m. pradţioje 13 (2009 m. –
9) tokio pobūdţio namų buvo 253 vietos, juose gyveno 230 ţmonių.
2010 m. pradţioje veikė 23 nakvynės namai su 1166 vietų ir 266 laikino prieglobsčio
vietomis. 2009 metų pabaigoje nakvynės namuose gyveno 2 tūkst. asmenų, tai 4
procentais daugiau nei 2008 m. Du iš penkių nakvynės namų gyventojų gyveno ilgiau
nei 6 mėnesius, kas dešimtam buvo suteikta nakvynė iki 3 parų. Maţdaug kas penktas
nakvynės namų gyventojas – moteris. Be to, kasdien dar vidutiniškai 94 ţmonės
gaudavo laikiną prieglobstį vienai nakčiai.
Ekonominės krizės akivaizdoje socialinės paslaugos vaidina ypatingai svarbų vaidmenį.
Tokių paslaugų poreikis šalyje visą laiką buvo didelis, tačiau pastaruoju metu jis dar
labiau išaugo. Tiek senyvo amţiaus ţmogui, neįgaliajam, tiek socialinėje rizikoje
atsidūrusiam ţmogui yra ypač svarbu turėti galimybes laiku gauti pagalbą. Dėl to ypač
svarbu organizuoti kuo daugiau socialinių paslaugų bendruomenėse, skatinti
bendruomenių plėtrą ir kūrimąsi.
Paslaugų neįgaliesiems (įskaitant profesinę reabilitaciją) infrastruktūra
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. pabaigoje šalyje gyveno
266 645 asmenys, gaunantys netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y.
iš viso Lietuvoje tokių asmenų yra apie 8 procentai. Lyginant su ankstesniais metais
pastebimos neįgaliųjų skaičiaus maţėjimo tendencijos t.y. neįgaliųjų skaičius sumaţėjo
2388 asmenimis. Šalyje būtina sudaryti prielaidas teisingai ir efektyviai neįgaliesiems
teikti socialinės apsaugos priemones bei siekti jų darbingumo, savarankiškumo
atstatymo ir integracijos į visuomenę.
Siekiant atkurti ar padidinti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją bei
pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, 2010 metais toliau buvo teikiamos profesinės
reabilitacijos paslaugos. Šių paslaugų poreikio augimo tendencijos pastebimos nuo pat
2005 m. kai pradėtos teikti šio tipo paslaugos. 2005 metais profesinės reabilitacijos
programoje dalyvavo 12 asmenų, o profesinės reabilitacijos paslaugas teikė viena
įstaiga – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Vilniuje. 2010 m. profesinės reabilitacijos
paslaugas teikė 11 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos.
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2010 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 287 asmenys, iš jų 151 asmuo arba 37
proc. įsidarbino. Vystantis profesinės reabilitacijos infrastruktūrai, augo ir asmenų,
dalyvaujančių profesinės reabilitacijoje skaičius.
Siekiant gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, 2007 m. birţelio 6 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-157 patvirtinta Profesinės
reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategija, kurioje numatyti ilgalaikiai
profesinės reabilitacijos sistemos vystymo tikslai: tobulinti profesinės reabilitacijos
sistemos teisinę bazę, didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei
įvairovę, gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę. Atsiţvelgiant į strategijoje
numatytus tikslus bei uţdavinius, bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birţa,
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba bei Neįgaliųjų reikalų departamentu,
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A1-128
patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos
įgyvendinimo 2010 metų priemonių planas.
Poreikį profesinės reabilitacijos paslaugoms nustato Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba. Per 2010 m. profesinės reabilitacijos poreikis nustatytas 489
asmenims. Daugiausia jų įsiregistravo Vilniaus darbo birţoje – 182 asmenys, Kauno –
105, Šiaulių – 65, Klaipėdos –46 asmenys.
Siekiant neįgaliesiems sudaryti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeniniame
gyvenime bei maţinti jų socialinę atskirtį, neįgalieji, turintys specialiųjų poreikių
aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Per 2010 metus 25205 neįgalieji buvo
aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis (išduota priemonių ir išmokėta kompensacijų
41506). Suaugusių judėjimo techninės pagalbos priemonių išduota 35923 vnt. uţ
5635,4 tūkst. Lt, regos techninės pagalbos priemonių – 3972 vnt. uţ 452,0 tūkst. Lt,
klausos techninės pagalbos priemonių – 469 vnt. uţ 101,2 tūkst. Lt. Buvo išmokėta 311
kompensacijų uţ techniniės pagalbos priemonių įsigijimą (uţ 582,9 tūkst. lt.)
Pakartotiniam naudojimui buvo išduota 13824 vnt. įvairių techninės pagalbos
priemonių.
2010 m. aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis ir aptarnautų gyventojų skaičius –
25205, jiems išduota per 40000 vnt. techninių pagalbos priemonių (t.y. naujų, Centro ir
savivaldybių įstaigų gautų paramos būdu, grąţintų bei atnaujintų techninių pagalbos
priemonių). Šiuo metu yra 10 veikiančių Techninės pagalbos neįgaliesiems centro
skyrių: Klaipėdos skyrius, Šiaulių skyrius, Kauno skyrius, Vilniaus skyrius, Alytaus
skyriaus, Utenos skyrius, Panevėţio skyrius, Telšių skyrius, Marijampolės skyrius,
Tauragės skyrius. Nepakankamas šių skyrių išvystymas regionuose dėl patalpų ir
modernios įrangos juose trūkumo neleidţia efektyviai panaudoti turimų išteklių, t.y.
nepakankamas prieinamumas neįgaliesiems iš tolimesnių nuo Centro šalies regionų,
nepakankamos išduodamų priemonių parinkimo bei pritaikymo galimybės, nėra sąlygų
grąţintas techninės pagalbos priemones renovuoti ir panaudoti pakartotinai.
Aplinkos sektoriaus apţvalga
Vanduo
Lietuvoje yra apie 1240 nuotekų valymo įrenginių. Maţuose miesteliuose ir kaimo
gyvenvietėse apie 600 nuotekų valymo įrenginių susidėvėję, todėl juos būtina
modernizuoti ar pastatyti naujus. Nuotekų tvarkymo paslauga prieinama 62 procentams
visų Lietuvos gyventojų (apie 91 procentą didţiųjų miestų ir apie 16 procentų kaimo
gyventojų). Viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinama 73 proc. gyventojų (apie
93 proc. didţiųjų miestų ir apie 49 proc. kaimo gyventojų). Naudojantis ES struktūrine
parama, nuotekoms tvarkyti ir viešai tiekiamam geriamajam vandeniui reikalinga
infrastruktūra pastaraisiais metais yra sėkmingai atnaujinama.
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ES struktūrinės paramos lėšomis taip pat sprendţiamas nuotekų valyklose susidarančio
dumblo utilizavimo klausimas. Uţ ES paramos lėšas įrengiamos dumblo dţiovinimo,
dumblo kompostavimo aikštelės, statomi dumblo dţiovinimo ir pūdymo įrenginiai.
Dumblo tvarkymo infrastruktūros projektai įgyvendinami 23 didţiuosiuose
regioniniuose centruose, taip pat maţesniuose miestuose. Šiuose įrenginiuose dumblas
pūdomas anaerobiniu būdu, gauta medţiaga išdţiovinama ir gali būti naudojama
energijai išgauti.
ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų paramos panaudojimas padeda likviduoti
pavojingiausius poţeminio ir paviršinio vandens taršos ţidinius bei taip pagerinti
vandens telkinių ekologinę bei cheminę būklę. Lietuvoje didţiausia dalis (68%) visų
pagrindinių teršalų išleidţiama trijuose regionuose, kuriuose išsidėstę stambiausi
didmiesčiai: Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Pastaraisiais metais vandens telkinių būklė
pamaţu gerėjo, tačiau daugelio vandens telkinių būklė nėra gera ne vien dėl esamos
ūkinės veiklos poveikio, bet ir dėl praeities taršos poveikio, statinių likučių,
hidromorfologinės būklės paţeidimų ir pan.

Atliekos
Atsiţvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojų skaičius maţėja, o atliekų, tenkančių
vienam gyventojui, kiekis auga, galima daryti išvadą, kad atliekų Lietuvoje
generuojama vis daugiau. Nepaisant to, atliekų apdorojimas šalyje nuolat didėja. Vis
dėlto šis rodiklis ţymiai atsilieka nuo ES šalių vidurkio, kur apdorojama virš 90
procentų atliekų. Pastaraisiais metais atliekų tvarkymui Lietuvoje skiriama vis daugiau
dėmesio: investuojama į atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtrą,
pasinaudojant ES finansine parama, sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas,
perdirbimas ir šalinimas. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą skatina ne tik Europos
Sąjungos finansinė parama, bet ir gamintojų ir importuotojų atsakomybės uţ atliekų
tvarkymą nustatymas. Vyksta komunalinių atliekų tvarkymo valdymo reforma, sukurti
regioninių atliekų tvarkymo sistemų pagrindai: įkurta dešimt regioninių atliekų
tvarkymo centrų, pradėti statyti regioniniai nepavojingų atliekų sąvartynai, kita
regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės,
„ţaliųjų atliekų― kompostavimo aikštelės, perkrovimo stotys ir kita), naudojamas
Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalinis finansavimas moderniai nepavojingų
atliekų tvarkymo infrastruktūrai sukurti, aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos
saugos reikalavimų neatitinkantiems sąvartynams uţdaryti. Lietuvos darnaus vystymosi
prioritetai – gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimas, atliekų maţinimas,
racionalus tvarkymas ir pakartotinis naudojimas – išlieka svarbūs ir bus toliau
įgyvendinami pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą.
Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė
Šiuo metu Lietuvos saugomų teritorijų sistema uţima apie 15 proc. šalies ploto, o pagal
savo tipologinę įvairovę ir loginį išbaigtumą neatsilieka nuo kitų ES šalių. Saugomų
teritorijų sistema kokybiškai išvystyta, į ją įtraukiamos aktualios teritorijos, saugomų
teritorijų prieţiūra nuolat gerinama. Didėjant visuomenės susidomėjimui Lietuvos
gamtine aplinka, kraštovaizdţio vertybėmis ir biologine įvairove bei spartėjant
paţintiniam (ekologiniam) turizmui, didėja saugomų teritorijų apkrova. Tačiau vis dar
labai trūksta tinkamai pritaikytų vietų, objektų lankymui saugomose teritorijose,
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lankytojų ir ekologinio švietimo centrų. Nepritaikius lankymui vietų, t. y.
nesureguliavus lankytojų srautų, iškyla grėsmė natūralių, vertingų teritorijų, kuriose
lankymas nepageidaujamas, išlikimui. Tvarkymo darbų apimtis saugomose teritorijose
labai išaugo, pradėjus panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas. ES struktūrinių fondų
lėšomis saugomose teritorijose pradėti griauti apleisti pastatai, rekultivuojami karjerai
ir uţšlamštintos teritorijos, atkuriami paţeisti kraštovaizdţio kompleksai ir objektai,
saugomose teritorijose kuriamos lauko informacinės sistemos, įrengiami lankytojų
centrai, įgyvendinamos rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonės.
Būstas
Lietuvoje 2009 metų pabaigoje buvo 1266915 būstų (įskaitant individualius
gyvenamuosius namus), kurių naudingasis plotas siekė apie 83,2 mln. kv. metrų. Būsto
statyba Lietuvoje pastaraisiais metais labai sumaţėjo. Lyginant su 2008 metais, 2009
metais pastatyta 20,5 % maţiau butų (9400 butų), o 2010 metais pastatyta tik 3670
butų.
Dauguma Lietuvos gyventojų (66 procentai) gyvena daugiabučiuose namuose,
pastatytuose 1961–1990 metais. Sparčiai privatizavus valstybei priklausiusį butų fondą,
nebuvo sukurta tinkama teisinė ir institucinė šių namų prieţiūros bei eksploatavimo
sistema. Tik apie 30 procentų daugiabučių namų valdo ir priţiūri patys būstų
savininkai, įsteigę bendrijas. Dėl nepakankamos prieţiūros ir blogų termoizoliacinių
savybių, suvartojama nepagrįstai daug energijos šių pastatų šildymui. Senstant
gyvenamajam fondui ir brangstant energijos ištekliams, itin aktualus tokių namų
atnaujinimas (modernizavimas). 2005 m. pradėtas įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų
namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo kreditavimo mechanizmas naudojant
komercinių bankų, gyventojų lėšas, valstybės biudţeto, savivaldybių lėšas sudarė
sąlygas gyventojams modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus. 2005 m.
pradėta įgyvendinti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, pagal
kurią teikiama valstybės parama įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų projektus. Su valstybės parama 2005–2010 metais
modernizuoti 357 daugiabučiai namai. 2009 metais parengtas naujas daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo iš kontroliuojančiojo fondo pagal JESSICA
iniciatyvą modelis, pagal kurį gyventojams teikiamos ilgalaikės lengvatinės paskolos
su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis. 2010 m. prasidėjo šio modelio
įgyvendinimas: buvo atrenkami komerciniai bankai, su jais pasirašomos sutartys dėl
paskolų teikimo namų bendrijoms, taip pat parengta valstybinių aukštųjų mokyklų ir
profesinio mokymo įstaigų bendrabučių renovavimo finansavimo schema.
Vietinės ir urbanistinės plėtros apţvalga
2010 m. šalies savivaldybėms skirta ţenkli ES, valstybės biudţeto ir kitų finansavimo
šaltinių parama, daug investuota į gyvenimo kokybės gerinimą ir investicinio
patrauklumo didinimą regioniniuose centruose, probleminėse teritorijose (įskaitant
daugiabučių renovaciją ir socialinio būsto plėtrą), ekonominės veiklos diversifikaciją
kaimo vietovėse, kaimo ir miesto vietovių integraciją. Įgyvendinant projektus perkami
darbai, prekės, paslaugos, taip skatinama atsiliekančių regionų ekonomika. Vykdant
darbus išsaugomos ir sukuriamos darbo vietos, didėja vartojimas, surenkami papildomi
mokesčiai į savivaldybių biudţetus. Be to, vykdant gyvenamosios aplinkos tvarkymo
darbus, panaudojama daugiau šalyje pagamintų, o ne importuotų prekių, išnaudojami
vietos ţmogiškieji ištekliai, o tai prisideda prie efektyvaus vietos potencialo panaudojimo
ūkio plėtros procesuose. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu pastebimai maţėjo uţimtumo
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lygio skirtumai tarp regionų, taip pat tarp probleminių teritorijų ir šalies vidurkio, ES ir
kitų šaltinių parama tapo vienu pagrindinių veiksnių, kad socialiniai skirtumai tarp
regionų maţėtų net ir ekonominiu sunkmečiu.
Dėl ekonominės krizės metu kritusių paslaugų ir darbų kainų projektuose numatyti
viešieji pirkimai vykdomi uţ maţesnes kainas, nei buvo planuota. Be to, sumaţėjo
savivaldybių, kaip projektų pareiškėjų, galimybė prisidėti nuosavomis (bendrojo
finansavimo) lėšomis.
Uţimtumo lygio skirtumai tarp probleminių teritorijų ir šalies nuolat maţėja. 2009–2010
metais dėl ekonomikos nuosmukio nedarbui visoje šalyje išaugus iki 14,5 proc., t.y.
daugiau kaip 4 kartus, pastebimai padidėjo nedarbo lygis ir probleminėse teritorijose,
tačiau šis augimas buvo lėtesnis negu visoje šalyje. Registruotų bedarbių ir darbingo
amţiaus gyventojų santykis probleminėse teritorijose pasiekė nuo 14,5 proc. (Skuodo
rajono savivaldybė) iki 19,7 proc. (Ignalinos rajono savivaldybė). Anksčiau nepalankioje
situacijoje buvusios probleminės teritorijos pagal nedarbo rodiklį nuo šalies vidurkio
atsiliko maţiau. Besikeičiant situacijai darbo rinkoje, maţėjo savivaldybių, kuriose
nedarbo lygis buvo daug aukštesnis uţ vidutinį, skaičius. 2010 metais visose
probleminėse teritorijose vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus
gyventojų santykis nebuvo didesnis daugiau kaip 50 proc. uţ šalies vidurkį.
Ryškiausias projektų rezultatų poveikis vietinei ir urbanistinei plėtrai turėtų būti stebimas
2011 m. pabaigoje – 2012 metais, savivaldybėms kartu su rangovais baigus vykdyti
konkrečius darbus.
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2010 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams
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
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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.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 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 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
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 panaudojimą 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
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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 (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 veiksmų programą administruojančiose institucijose atliekamas
VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2010 m. deklaruotų išlaidų valstybinis
finansinis (teisėtumo) auditas, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. Atlikus numatytas audito procedūras, Audito institucija
veiksmų programą administruojančioms institucijoms uţ 2010 metus pateiks pastebėjimus
ir rekomendacijas, kad būtų sudaryta galimybė institucijoms operatyviai šalinti audito
metu nustatytus trūkumus ir uţtikrinti tinkamą VKS veikimą ir veiksmų programos
administravimą. Galutinė audito ataskaita uţ 2010 metus bus pateikta 2011 metų gruodţio
mėn.
2010 metais taip pat buvo įgyvendinamos 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. FAP-80-3-82 ir 2009 m. gruodţio 24 d. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos
tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008 m. valstybinio
audito ataskaitoje Nr. FA-P-80-2-83 (pagal reglamento (EB) nr. 1083/2006 62 straipsnio
nuostatas) pateiktos rekomendacijos: keičiami ir (ar) tobulinami nacionaliniai teisės aktai,
reglamentuojantys ES struktūrinės paramos panaudojimą, atnaujinamos ir (ar) keičiamos
vidaus darbo procedūros. Atkreiptinas dėmesys, kad Audito institucijos 2010 m. gruodţio
23 d. pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 metus veiksmų programą
administruojančioms institucijoms buvo pateikti bendro pobūdţio pastebėjimai susiję su
nepakankamu nacionalinių teisės aktų nuostatų perkėlimu į vidaus procedūras.
Atsiţvelgiant į pastebėjimus, vidaus tvarkos aprašai yra arba bus atitinkamai pakoreguoti.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
Atsiţvelgiant į socialinės–ekonominės situacijos pokyčius, 2010 m. buvo perţiūrėti kai
kurie Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai ir
atitinkamai pakeista SSVP. SSVP pakeitimu, kuriam pritarė Europos Komisija 2010 m.
lapkričio 16 d. sprendimu Nr. K(2010) 7825, patikslintas 3 prioriteto „Aplinka ir darnus
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vystymasis‖ poskirsnio „Oro kokybės gerinimas‖ aprašymas, atsisakant nuostatų susijusių
su išmetamų į orą teršalų valymo įrangos diegimu didţiuosiuose energetikos objektuose ir
tam skirtas lėšas panaudojant kitų oro kokybės gerinimo, t. y. švaraus transporto sistemos
diegimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai, priemonių
finansavimui (lėšos perskirstytos 3 prioriteto viduje). Taip pat patikslinti 3 prioriteto
stebėsenos rodikliai, išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas ir bendras veiksmų
programų išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas.
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
Esminių pakeitimų 2010 m. nebuvo.
2.6. Papildomumas su kitomis priemonėmis
ES Baltijos jūros regiono strategija
Įgyvendinant SSVP prioritetus, finansuojamus iš ERPF ir SF, iki 2010 m. gruodţio 31 d.
baigti įgyvendinti arba įgyvendinami 747 projektai, tiesiogiai1 prisidedantys prie ES
BJRS, kuriems skirta daugiau kaip 1189 mln. eurų. Absoliučiai didţioji dauguma projektų
(740) įgyvendinami aplinkos apsaugos srityje. Įvairių projektų, susijusių su energijos
vartojimo efektyvumo didinimu atnaujinant, modernizuojant daugiabučius gyvenamuosius
namus, biologinės įvairovės išsaugojimu, pavojingomis medţiagomis uţterštų vandens
telkinių, teritorijų valymu, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymu, atliekų tvarkymu,
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu ir kt. įgyvendinimu prisidedama prie aplinkos
kokybės gerinimo, klimato kaitos maţinimo ir darnaus vystymosi skatinimo. Taip pat
įgyvendinama keletas projektų, susijusių su Lietuvos turizmo įvaizdţio gerinimu uţsienio
rinkose, turizmo galimybių Lietuvoje pristatymu tarptautiniuose turizmo renginiuose
siekiant pritraukti turistus į regioną ir kt. Daugiausiai prie ES BJRS įgyvendinimo
prisideda pastarieji SSVP prioritetai: Aplinka ir darnusis vystymasis ir Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
plėtrai.
SSVP atveju absoliučiai didţiosios dalies projektų įgyvendinimu prisidedama prie 5-osios
ES BJRS veiksmų plano prioritetinės srities Mažinti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos
įgyvendinimo. Taip pat tam tikra apimti prisidedama ir prie 12-osios ES BJRS veiksmų
plano prioritetinės srities – Išsaugoti ir didinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač
švietimo, jaunimo, turizmo, kultūros ir sveikatos srityse.
5 lentelė. SSVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos2
Šalis:
Tikslas:
Programa:
Pagrindinės
ES
BJRS prioritetinės
sritys

Lietuva
Konvergencijos
2007–2013 m. SSVP
Projektų, prisidedančių prie Projektų,
tiesiogiai ES lėšos, skirtos pagal
ES BJRS veiksmų plane prisidedančių prie ES pasirašytas
sutartis
paminėtų
pavyzdinių BJRS, skaičius
(mln. EUR)

1

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).
2
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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iniciatyvų
skaičius

įgyvendinimo,
–
–
–

Aplinka
Turizmas
Iš viso pagal sritis:
Iš viso SSVP:

740
7
747

1186,91
2,36
1189,27
1894,96

Remiantis atliktu ekspertiniu Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES
struktūrinę paramą vertinimu bei papildomai atlikta analize, apie 200 projektų priskirtini kaip netiesiogiai3
prisidedantys prie ES BJRS įgyvendinimo. Šių projektų įgyvendinimui iki 2010 m. gruodţio 31 d. skirta
daugiau kaip 243,75 mln. eurų ES lėšų. Kartu su tiesioginiu ES struktūrinės paramos indėliu tai sudaro per
1433 mln. eurų ES lėšų.

8 paveikslas. SSVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška
Aplinka
Turizmas

37,2%

kita SSVP
dalis

62,6%
0,1%

6 lentelė. SSVP stebėsenos rodikliai, atspindintys VP indėlį įgyvendinant ES BJRS
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Produkto

uţdarytų ir sutvarkytų
sąvartynų/šiukšlynų
skaičius
energijos
taupymo
poţiūriu
atnaujintų
viešosios
paskirties
pastatų

Matavimo
vienetas

Kiekybinė išraiška
laikotarpio
pabaigoje
(2015
metais)4

skaičius

249

skaičius

200

Per
ataskaitinį Rodiklio
laikotarpį
(iki paskirtis
2010 m. gruodţio
31 d.) pasiekta
reikšmė
62
Veiksmų
programos
rodiklis
254
Veiksmų
programos
rodiklis

Ţemiau pateikiamas ES fondų pasiskirstymas įgyvendinant SSVP ES BJRS kontekste.

7 lentelė. ERPF (SSVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos
Šalis:
Tikslas:
Programa:
Pagrindinės ES BJRS
prioritetinės sritys

Lietuva
Konvergencijos
2007–2013 m. SSVP
Projektų, prisidedančių prie ES Projektų,
tiesiogiai ES lėšos, skirtos
BJRS veiksmų plane paminėtų prisidedančių prie ES pagal pasirašytas
pavyzdinių
iniciatyvų BJRS, skaičius
sutartis
(mln.
įgyvendinimo, skaičius
EUR)

3

Netiesioginis veiksmų programų indėlis apima tuos projektus, kurių veiklos yra susijusios su ES BJRS ir jos
veiksmų plane paminėtais bendraisiais, strateginiais veiksmais, pavyzdinėmis iniciatyvomis, tačiau neapima
tarptautiškumo aspekto.
4
Stebėsenos rodiklio siekiama ir pasiekta reikšmė paimta tik iš tų priemonių, kurios priskirtinos, kaip tiesiogiai
prisidedančios prie ES BJRS.
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–
–
–

Aplinka
Turizmas
Iš viso pagal sritis:
Iš viso ERPF
(SSVP):

160
7
167

246,59
2,36
248,95
939,51

9 paveikslas. ERPF (SSVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška
Aplinka
26,2%
Turizmas
0,3%

kita ERPF
dalis

73,5%

8 lentelė. SF (SSVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos
Šalis:
Tikslas:
Programa:
Pagrindinės
ES
BJRS prioritetinės
sritys

Aplinka
Iš viso pagal sritis:
Iš viso SF (SSVP):

Lietuva
Konvergencijos
2007–2013 m. SSVP
Projektų, prisidedančių Projektų,
tiesiogiai ES lėšos, skirtos pagal
prie ES BJRS veiksmų prisidedančių prie ES pasirašytas sutartis (mln.
plane
paminėtų BJRS, skaičius
EUR)
pavyzdinių
iniciatyvų
įgyvendinimo, skaičius
–
580
940,32
–
580
940,32
955,45

10 paveikslas. SF (SSVP) indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška
1,6%
Aplinka

kita SF
dalis

98,4%

Išsamesnė informacija, apie veiksmų programų, įskaitant SSVP, indėlį įgyvendinant ES
BJRS, pateikiama Ataskaitoje apie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos indėlį
įgyvendinant ES BJRS.
ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir
suderinamumą užtikrinančios 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
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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 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
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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.
2.7. Susitarimai dėl stebėsenos
ES fondų lėšų panaudojimo prieţiūra 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 panaudojimo 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.
Informacinė sistema
2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir panaudojimo stebėsenai atlikti,
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir
išplėsta ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė valdymo
ir prieţiūros sistema (toliau – SFMIS), sukuriant papildomą 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos posistemę (toliau – SFMIS2007).
SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius
su 2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu, ES
struktūrinės paramos lėšų panaudojimu, uţtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę,
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apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą, nepaţeidţiant duomenų
tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
2010 metais SFMIS2007 buvo toliau tobulinami ir diegiami funkcionalumai siekiant
uţtikrinti įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą pasikeitusiems teisės
aktams (jei tokių buvo). Atsiţvelgiant į tai, kad per pirmuosius etapus buvo sukaupta
nemaţai patirties ir išaiškėjo aiškesnės SFMIS2007 optimizavimo bei poreikių kryptys,
2010 metais SFMIS2007 buvo įdiegti šie sistemos funkcionalumai:
Patobulintas DMS funkcionalumas, sudarant galimybę pateikti daugiau informacijos
projekto vykdytojui;
Administravimo aplikacija papildyta naujais funkcionalumais;
Optimizuotos SFMIS2007 duomenų analizės galimybės;
Įdiegti projektų informacijos atvaizdavimo, pateikimo ir įvedimo patobulinimai;
Patobulinti mokėjimų prašymų pateikimo ir įvedimo funkcionalumai;
Sukurtas naujas procesų, priemonių įgyvendinimo būklės ir ES fondų lėšų naudojimo plano
stebėsenos modulis;

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, 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 1K-383 „Dėl 2010 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 1 vertinimas, finansuojamas iš SSVP (43 tūkst. 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.
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Siekiant uţtikrinti sklandų ir kokybišką SSVP vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti
(įgyvendinami) šios programos Techninės paramos prioriteto priemonės „ES
struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis finansuojami projektai:
9 lentelė. Techninės paramos prioriteto priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis
finansuojami projektai
Vertinimo pavadinimas

Vykdytojas

SSVP informavimo apie
aplinką
priemonių
stebėsenos
rodiklių
skaičiavimo
metodikos
parengimas ir jų pradinės
situacijos nustatymas

LR Aplinkos
ministerijos

Įgyvendinimo
laikotarpis
Įgyvendintas
2010 m.

Sveikatos
pertvarkos
2007–2013
struktūrinei
vertinimas

sistemos
poveikio
m.
ES
paramai

LR sveikatos
apsaugos
ministerija

2010 m. II
ketv.– 2011 m.
I ketv.

Sveikatos
apsaugos
ministerijos
administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo
stebėsenos
rodiklių
sistemos tinkamumo bei
efektyvumo vertinimas

LR sveikatos
apsaugos
ministerija

2010 m. II
ketv.– 2011 m.
I ketv

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

LR Aplinkos
ministerijos

2010 m. II
ketv.– 2011 m.
I ketv.

Vertinimo rezultatai ir nauda
Įvertinta informavimo apie aplinką priemonių
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pradinė situacija
bei jų kiekybinė išraiška, atliktas kokybinis rodiklių
efektyvumo ir rezultatyvumo tyrimas ir parengta
metodika, kuria nustatoma šių priemonių
įgyvendinimo rodiklių pradinė situacija bei jų
pokyčiai.
Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas patobulins
SSVP įgyvendinimo stebėseną.
Bus įvertintas sveikatos sistemos pertvarkos
suderinamumas su 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimu; pertvarkos
poveikis panaudojimo tęstinumui ir efektyvumui.
Vertinimo rekomendacijos pagerins ES struktūrinės
paramos sveikatos srityje panaudojimą.
Atlikus vertinimą, bus nustatytas duomenų, skirtų
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliams
apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumas ir
efektyvumas bei pateiktos rekomendacijos dėl
duomenų,
skirtų
priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo
metodikos tobulinimo.
Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas patobulins
SSVP įgyvendinimo stebėseną.
Priemonės įgyvendinimo vidutinės trukmės
einamasis
veiklos
vertinimas
pateiks
rekomendacijas
priemonių
įgyvendinimo
tobulinimui.
Dėl vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo bus
sukurtos prielaidos priemonės
efektyvumo
didėjimui.

Koordinuojant ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą ir siekiant uţtikrinti nuoseklų ir
suderintą SSVP vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti (įgyvendinami) šie horizontalūs
vertinimai (finansavimo šaltinis – Techninės paramos veiksmų programa, žr. galimybę
papildyti kitas priemones), kurių rekomendacijos sukuria prielaidas tobulinti šios
veiksmų programos įgyvendinimą:
10 lentelė. 2010 m. įgyvendinti (įgyvendinami) horizontalūs vertinimai
Vertinimo pavadinimas
Valstybės
projektų
planavimo,
taikomo
įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų
programas
ir
planuojant
ES
lėšas,
tinkamumo ir efektyvumo
vertinimas

Vykdytojas
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendinimo
laikotarpis
Įgyvendintas
2010 m.
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Vertinimo rezultatai ir nauda
Galutinėje
vertinimo
ataskaitoje
buvo
suformuluotos vertinimo rekomendacijos kaip
tobulinti valstybės projektų planavimą trimis
kryptimis: 1) strateginio planavimo sistemos
tobulinimas siekiant gerinti strateginio planavimo
dokumentų kokybę, maţinti jų skaičių; 2)
valstybės projektų proceso tobulinimas siekiant
supaprastinti valstybės projektų planavimą „iš
apačios aukštyn―, lanksčiau sudaryti valstybės

Pagal 2007–2013 m. Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
strategiją
įgyvendinamų
veiksmų
programų
einamasis
stebėsenos
rodiklių
tinkamumo vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

2007–2013
m.
ES
struktūrinės
paramos
specialiųjų atrankos kriterijų
vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

Kokybinis
ir
kiekybinis
pasiektų Lietuvos 2004–2006
m. bendrojo programavimo
dokumento tikslų ir uţdavinių
vertinimas―

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

Europos investicijų banko
paskolos
administravimo
sistemos vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

Regionų projektų planavimo
ir įgyvendinimo sistemos

Lietuvos
Respublikos

Įgyvendintas
2010 m.
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projektų sąrašus, stiprinti institucijų pajėgumus
planuoti valstybės projektus; 3) institucinės
sandaros sistemos tobulinimas integruojant ES
struktūrinės paramos ir nacionalinio biudţeto lėšų
planavimą.
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. rodiklių
sistemos
atitikimas
finansinių
išteklių
pasiskirstymui; rodiklių sistemos suderinamumas;
rodiklių sistemos subalansuotumas; stebėsenos
rodiklių sistemos apimties optimalumas.
Pateiktos rekomendacijos sukūrė 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.
Ataskaitoje minimi vertinimai įgyvendinti
(pabaigti) 2010 metais. Vertinimo rezultatai yra
naudojami vertinimuose nagrinėjamų sričių
tobulinimui.
Įvertinus patvirtintus specialiuosius atrankos
kriterijus, jų tinkamumą ir pakankamumą,
atsiţvelgiant į veiksmų programų (prioritetų ir
priemonių)
tikslus,
detaliai
išanalizavus
specialiuosius atrankos 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..
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.
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.
Įvertinus regionų projektų planavimo ir
įgyvendinimo sistemos efektyvumą, tinkamumą, ir

efektyvumo vertinimas

vidaus reikalų
ministerija

Partnerystės
principo
įgyvendinimo, panaudojant
ES
struktūrinę
paramą,
vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

Mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų sumaţėjimo
paramą
gavusiuose
regionuose tyrimas

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija

Įgyvendintas
2010 m.

Finansavimo
takoskyrų,
siekiant uţtikrinti dvigubo
finansavimo
prevenciją,
vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2010 m. II
ketv.–2011 m.
I ketv.

ES fondų lėšų, skirtų 2007–
2013
m.
veiksmų
programoms
įgyvendinti,
panaudojimo vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2010 m. II–IV
ketv.

„Aplinkosauginių
reikalavimų
įgyvendinimo
vertinimas―.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2010 m. III
ketv. – 2011 II
ketv.
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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.
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.
Buvo išanalizuotas Lietuvos 2004-2006 m.
bendrojo programavimo dokumento 1.4 priemonės
remtos veiklos poveikis mirtingumui nuo širdies ir
kraujagyslių ligų ES struktūrinę paramą
gavusiuose regionuose, įgyvendinus „Rytų ir
Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
maţinimo modernizuojant ir optimizuojant
sveikatos prieţiūros sistemos infrastruktūrą bei
teikiamas paslaugas― projektą.
Gautos išvados buvo panaudotos teikiant Galutinę
BPD ataskaitą.
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.
Nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano
nevykdymo prieţastys, įvertintos galimybes
pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius
ateinančiais metais, atsiţvelgiant 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.
Tarpinio poveikio aplinkai vertinimo metu bus
nustatyta, ar pasiteisino strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo (ex-ante) išvados, patikrinta,
kokie veiksmų programose nustatyti rodikliai
leidţia pamatuoti intervencijų poveikį aplinkai ir
kokia
rodiklių
pasiekimo
tikimybė
bei
identifikuoti veiksmai, kurių reikia imtis norint
uţtikrinti teigiamą (neutralų) veiksmų programų
poveikį aplinkai ir patobulinti poveikio aplinkai,
įgyvendinant
veiksmų programas, stebėseną.
Atlikti tarpinį poveikio aplinkai vertinimą
programos, prioriteto, priemonės ir projekto lygiu.

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.

Vertinimo rekomendacijos sukurs prielaidas
tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą.
Įvertinus tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 20072013 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 numatytas vienas SSVP
Techninės paramos prioriteto priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis
finansuojamas vertinimas bei kiti horizontalūs vertinimai, kurių rekomendacijos sukurs
prielaidas tobulinti šios programos įgyvendinimą:
11 lentelė. Įgyvendinti (įgyvendinami) vertinimai 2011 m.
Vertinimo pavadinimas

Vykdytojas

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

Vertinimo rezultatai ir nauda

2007 – 2013 m. SSVP 1
prioriteto
priemonės
„Regioninių
ekonomikos
augimo
centrų
plėtra―
įgyvendinimo rezultatų ir
tęstinumo
poreikio
vertinimas
Sveikatos
sektoriaus
prioritetų 2014–2020 m. ES
struktūrinės
paramos
panaudojimo
laikotarpiu
strateginis vertinimas

Vidaus reikalų
ministerija

2011 m. III–IV
ketv.

Atlikus vertinimą bus sukurtos prielaidos
paspartinti 2007-2013 m. SSVP priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra―
įgyvendinimą. Gautos išvados ir rekomendacijos
nustatys ES struktūrinės paramos tęstinumo
tikslingumą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Sveikatos
apsaugos
ministerija

2011 m. III–
2012 m. I ketv.

Švietimo ir mokslo srities
prioritetų 2014–2020 m. ES
struktūrinės
paramos
programavimo laikotarpiui
strateginis vertinimas

Švietimo
mokslo
ministerija

Jaunimo
skatinančių
vertinimas

verslumą
priemonių

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2011 m. II–IV
ketv.

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.

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.

Vertinimo rezultatai sukurs prielaidas tinkamai
pasirengti 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui, įvertinant sveikatos sektoriaus
raidos tendencijas iki 2020 m. bei nustatant
Lietuvos sveikatos prieţiūros srities prioritetų ir
finansinių poreikių 2014–2020 metams gaires.
Vertinimo rezultatai sukurs prielaidas tinkamai
pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiui, siekiant
gerinti švietimui ir mokslui skiriamos ES
struktūrinės paramos panaudojimo kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą.
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.
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.
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

ir

2011 m. IV
ketv. –
2013 m. I ketv.
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Novatoriškumo
ir
tarptautinio
bendradarbiavimo principų
taikymas įgyvendinant 20072013 m. Ţmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programą
2007-2013
m.
ES
struktūrinės
paramos
vertinimo
rekomendacijų
įgyvendinimo vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2011 m. IV
ketv. – 2012
m. II ketv.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2011 m. I–II
ketv.

Viešųjų pirkimų poveikio
ES struktūrinės paramos
panaudojimo efektyvumui
vertinimas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2011 II ketv.–
2012 m. I ketv.

panaudojimo rezultatyvumo ir efektyvumo
didinimo, poveikio visuomenės poreikiams ir
ūkio konkurencingumui stiprinimo naujajame
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpyje.
Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus
naudojamos siekiant uţtikrinti ir skatinti
novatoriškumo, tarptautinio bendradarbiavimo
principų taikymą įgyvendinant 2007-2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.
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.
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

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.
Partnerystės principo uţtikrinimas
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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.
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.
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 panaudojant 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―;
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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.).
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, taikant procedūrą.
2010 metais buvo organizuoti 6 Stebėsenos komiteto posėdţiai, iš kurių 3 organizuoti
taikant rašytinę procedūrą.
Stebėsenos komiteto posėdţiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie ES
struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo būdus,
nagrinėjamas ES struktūrinės paramos poveikis atskiriems šalies ūkio sektoriams –
Stebėsenos komitetui buvo pristatyta informacija dėl papildomų galimybių aktyvinimui
siekiant didesnio uţimtumo (Ūkio ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ir Finansų ministerija organizavo apskritojo stalo diskusiją), informacija apie
2000–2006 metų Sanglaudos fondo finansuojamus projektus, perkeltus į 2007–2013 metų
programavimo laikotarpį, tarptautinį bendradarbiavimą, įgyvendinant veiksmų programas.
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.
12 lentelė. Pagrindiniai Stebėsenos komiteto priimti sprendimai dėl SSVP
Stebėsenos
Stebėsenos komiteto Pagrindiniai Stebėsenos Poveikis
komiteto
posėdţio
komiteto
priimti
posėdţio data
organizavimo forma sprendimai
(posėdis/rašytinė
procedūra)
2010-02-25
posėdis
1. Patvirtint specialieji Uţtikrintas ES reglamentų
bendrai finansuojamų iš reikalavimų
ES fondų lėšų projektų įgyvendinimas projektų
(toliau
–
projektai) atrankos
kriterijų
atrankos
atitikties nustatymo ir sudarytos
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jų prielaidos
pradėti
įgyvendinti atitinkamas
veiksmų
programos
prioriteto įgyvendinimo
priemones.
1. Patvirtinta 2009 metų Uţtikrintas ES reglamentų
SSVP
įgyvendinimo reikalavimų
ataskaita.
įgyvendinimas
dėl
veiksmų
programų
2. Patvirtinti Lietuvos įgyvendinimo stebėsenos
2007–2013 metų Europos Sudarytos
prielaidos
Sąjungos
struktūrinės efektyviau
įgyvendinti
paramos
panaudojimo veiksmų programas.
strategijos,
SSVP Uţtikrintas ES reglamentų
pakeitimai.
reikalavimų
įgyvendinimas projektų
3. Patvirtint specialieji atrankos
kriterijų
projektų
atrankos nustatymo ir sudarytos
atitikties kriterijai bei jų prielaidos
pradėti
paaiškinimai:
įgyvendinti atitinkamas
-2 SSVP.
veiksmų
programos
prioriteto įgyvendinimo
priemones.
Sudarytos
prielaidos
efektyviau, skaidriau ir
sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.
kriterijai
ir
paaiškinimai:
-2 SSVP.

2010-05-26

posėdis

2010-12-06

rašytinė procedūra

1. Patvirtint specialieji Sudarytos
prielaidos
projektų
atrankos efektyviau
įgyvendinti
atitikties kriterijai ir jų veiksmų programas.
paaiškinimai:
-1 SSVP.

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 programos įgyvendinamos tinkamai.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma)
Netaikoma.

48

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 SSVP 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 „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
3.1.1. 1 prioriteto 1 uţdavinio „Sumaţinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo
aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui
probleminėse vietovėse“ įgyvendinimas
1 prioriteto 1 uţdavinį įgyvendina Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijos.
Pagal šį uţdavinį įgyvendinami veiksmai, nukreipti į miestų teritorijų fizinės aplinkos
atkūrimą ir jos kokybės gerinimą (miesto aplinkos infrastruktūros gerinimas, esamų
pramoninių ir paţeistų teritorijų regeneracija), transporto prieinamumo ir mobilumo
miestų viduje skatinimą, esamų pastatų renovavimą vietoje naujų pastatų statymo,
traukos centrų (kultūros, laisvalaikio, poilsio, sporto) kūrimą. Veiksmai įgyvendinami
kompleksiškai. Tokiu būdu išvengiama neigiamų urbanistinės plėtros padarinių miestų
gyvenamajai aplinkai. Be to, pagal šį uţdavinį atnaujinami daugiabučiai gyvenamieji
namai, didinamas socialinio būsto fondas. Aplinkos ministerija yra atsakinga uţ šio
uţdavinio investavimo į būsto plėtrą kryptį – daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimą. 2010 m. Europos investicijų banku (EIB) atrinko tris komercinius bankus
ir su dviem iš jų – Šiaulių banku (2010 m. geguţės 31 d.) ir su Swedbank (2010 m.
rugsėjo 24 d.) – buvo pasirašytos sutartys dėl paskolų teikimo namų bendrijoms. Buvo
tęsiamos derybos su SEB banku (sutartį su šiuo banku EIB pasirašė jau 2011 m.). 2010
m. lapkričio 29 d. įvyko konkursas ir buvo pasirašyta sutartis su Šiaulių banku dėl
„senosios― būsto renovavimo programos rėmuose patvirtintų projektų finansavimo.
Taip pat 2010 m. pradėtos procedūros dėl valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio
mokymo įstaigų bendrabučių renovavimo įtraukimo į Finansavimo sutartį, rengiama
finansavimo schema. 2010 m. spalio 20 d. pasirašyta AM ir ŠMM bendradarbiavimo
sutartis dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų
bendrabučių atnaujinimo įgyvendinant JESSICA iniciatyvą. 2010 m. įvyko 5
Investicinio komiteto posėdţiai ir 5 rašytinės sprendimų priėmimo procedūros.
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Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
13 lentelė. 1 prioriteto 1 uţdavinio „Sumaţinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti
būsto sąlygų pagerinimui― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Atnaujintų
daugiabučių namų
skaičius*

Pasiekimas

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

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

Probleminių teritorijų
kompleksinių plėtros
projektų skaičius

Pasiekimas

1150
264 (2006)

0

0

27

41

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
0

Pasiekimas

0

0

10

17

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

17

200
0
Rezultato rodikliai

Renovuotų

41
100

Pradinis taškas

Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0
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NA

NA

NA

NA

NA

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

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

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

0

Pasiekimas

30
0

1,17

0,94

NA***

1,37

Tikslas

NA

NA

NA

NA

NA

1,37
0,01

Pradinis taškas

1,09
(2005)

* Daugiabutis namas laikomas atnaujintu tada, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikia Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai statinio
pripaţinimo tinkamu naudoti aktą, jeigu jis privalomas pagal Statybos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus, ir atnaujinto (modernizuoto) namo
energinio naudingumo sertifikatą, įrodantį, kad įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones pasiekta ne ţemesnė kaip „D― energinio
naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumaţinamos ne maţiau kaip 20 procentų, palyginus su šiluminės energijos
sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.
** Skaičiuojamas procentinių renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo išraiškų vidurkis pagal energinio
naudingumo sertifikatus parengtus ir išduotus prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po atnaujinimo (modernizavimo)
priemonių įgyvendinimo duomenis.
***2010 m. duomenis galima bus pateikti 2011 metų III ketv., kai bus gauti Statistikos departamento duomenys.
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14 lentelė. 1 prioriteto 1 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

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

ES lėšos

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

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

1 uţdavinys 176.358.287,33 149.794.973,53 24.315.257,42 2.248.056,37

Iš viso

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

346.370.817,94 228.259.902,54 107.626.888,18 10.484.027,22

KOKYBINĖ ANALIZĖ
15 lentelė. 1 uždavinys: „Sumaţinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto
sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse―
Stebėsenos
rodiklio tipas

1
ES lėšos (eurai)

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

2

ES lėšos suplanuotos
veiksmų programos
priede
ES lėšos/rodikliai
3

Finansavimo ir administravimo
sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir
suplanuoti pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
4
5=4/3

357.630.452,68

63 (proc.)
228.259.902,54
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Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
6

Procentas nuo
plano
7=6/3

149.794.973,53

42 (proc.)

PRODUKTO
REZULTATO

Atnaujintų
daugiabučių namų
skaičius
Regioninių
ekonomikos augimo
centrų integruotų
urbanistinės plėtros
projektų skaičius
Probleminių teritorijų
kompleksinių plėtros
projektų skaičius
Renovuotų
daugiabučių namų
energijos vartojimo
efektyvumo
padidėjimas (proc.)
Metinis materialinių
investicijų indekso
vienam gyventojui
padidėjimas
regioniniuose
ekonomikos augimo
centruose (Alytaus m.
sav., Marijampolės
sav., Maţeikių r. sav.,
Tauragės r. sav.,
Telšių r. sav., Utenos
r. sav. ir Visagino
sav.), palyginti su
Lietuvos Respublikos
indeksu

1150

126

10,9 (proc.)

0

0

100

41

41 (proc.)

8,45

8,45 (proc.)

200

17

8,5 (proc.)

1,04

0,52 (proc.)

30

30

-

0

-

0,01

1,37

-

1,37

-

Atsiţvelgiant į 1 prioriteto 1 uţdavinio produkto ir rezultato rodiklių pasiekimus per 2010 m., galima daryti išvadą, kad uţdavinys
įgyvendinamas pakankamai sėkmingai:
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Atnaujintų daugiabučių namų skaičius. Šis 1 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklis 2010 m. nebuvo pasiektas, kadangi nebuvo uţbaigtas nė

vieno daugiabučio namo atnaujinimas - pradėtus daugiabučių namų rekonstrukcijos darbus sėkmingai uţbaigti sutrukdė ţiemos šalčiai,
prasidėję šalyje anksčiau, nei paprastai. Atsiţvelgiant į tai, kad per 2010 metus pasirašytos 47 sutartys dėl 126 daugiabučių namų atnaujinimo
ir pradėtos vertinti 13 paraiškų dėl 18 daugiabučių atnaujinimo projektų finansavimo, galima prognozuoti, kad 1 prioriteto 1 uţdavinio
produkto rodiklio ,,Atnaujintų daugiabučių namų skaičius“ reikšmė, numatyta pasiekti iki programavimo periodo pabaigos, (1150 atnaujintų
daugiabučių namų) bus pasiekta.
Regioninių ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius. 2010 metais regioniniuose ekonomikos augimo
centruose buvo įgyvendinama 41 integruotas urbanistinės plėtros projektas (toliau – regioninių centrų plėtros projektai), iš kurių 8 –
sėkmingai uţbaigti. Taigi 1 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklio ,,Regioninių ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistinės plėtros
projektų skaičius“ reikšmė, lyginant su veiksmų programoje nustatytu pasiekti tikslu - 100 regioninių centrų plėtros projektų – 2010 m.
pasiekta 41 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad regionų plėtros tarybos yra suplanavę dar 32 regioninių centrų plėtros projektų įgyvendinimą. Kai
kurie iš šių projektų (iš viso 6) yra jau parengti ir 2010 m. pradėtas paraiškų dėl jų finansavimo vertinimas. Jeigu projektų vykdytojai
suplanuotus regioninių centrų plėtros projektus įgyvendins panaudodami maţiau ES fondų lėšų, nei šiems projektams yra skiriama, gali būti
įgyvendinami ir tie regioninių centrų plėtros projektai, kuriuos regionų plėtros tarybos patvirtino rezerviniais (iš viso patvirtinta 12 rezervinių
regioninių centrų plėtros projektų). Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima prognozuoti, kad iki programavimo periodo pabaigos nebus
įgyvendinta 100 regioninių centrų plėtros projektų (planuojama įgyvendinti 85 regioninių centrų projektus) - projektų vykdytojai linkę į
atrinktas konkrečias plėtotinų regioninių ekonomikos augimo centrų teritorijas koncentruoti didesnes investicijas, neskaidydami jų į smulkius
projektus.
Probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų skaičius. 2010 metais probleminėmis pripaţintose teritorijose buvo įgyvendinama iš viso
17 kompleksinių plėtros projektų. Taigi 1 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklio ,,Probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų
skaičius“ reikšmė, lyginant su veiksmų programoje nustatytu pasiekti tikslu - 200 probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų – 2010
m. pasiekta 8,5 proc. Sąlyginai ţemą rodiklio pasiekimo 2010 metais reikšmę (17 projektų) lėmė netobula rodiklio apskaičiavimo metodika.
2011 m. numatoma rodiklio apskaičiavimo metodiką patobulinti, todėl galima pronozuoti, kad 1 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklio
,,Probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų skaičius" reikšmė, numatyta pasiekti iki programavimo periodo pabaigos, (200
probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų) bus pasiekta.
Metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Alytaus m. sav.,
Marijampolės sav., Maţeikių r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.), palyginti su Lietuvos Respublikos
indeksu. Šio rezultato rodiklio pasiekimą 2010 m. galima bus nustatyti 2011 metų III ketvirtį, Statistikos departamentui parengus rodiklio
apskaičiavimui reikalingus statistinius duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad regioniniuose ekonomikos augimo centruose metinis materialinių
investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, 2009 metais sudarė 1,37. Tai reiškia, kad per
2009 metus materialinių investicijų vienam gyventojui regioniniuose ekonomikos augimo centruose, lyginant su materialinių investicijų
vienam gyventojui Lietuvos Respublikoje, teigiamas pokytis didėjo 37 procentiniais punktais daugiau. Rezultato rodiklio 2009 m. pasiekta
reikšmė, lyginant su veiksmų programoje nustatytu pasiekti tikslu, yra didesnė.
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Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas (proc.). Šis 1 prioriteto 1 uţdavinio rezultato rodiklis 2010 m.
nebuvo pasiektas, nes per 2010 m. nebuvo atnaujintas nė vienas daugiabutis namas: 2010 m. paskolos patvirtintos tik 2 projektams, o projektų
įgyvendinimą stabdo daugiabučių namų bendrijų finansinės ir kitos vidinės problemos, uţtrukusios derybos su bankais dėl paskolų gavimo
sąlygų. Šį rodiklį tikimasi pasiekti iki periodo pabaigos.
Per ataskaitinį 2010 m. laikotarpį 1 prioriteto 1 uţdavinio įgyvendinimo sparta ţenkliai padidėjo, lyginant su 2009 metų laikotarpiu: 48 proc.
išaugo regioniniuose ekonomikos augimo centruose įgyvendinamų integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius (per 2009 m. buvo
įgyvendinama 27, o per 2010 m. – 41 toks projektas), 600 proc. padidėjo probleminėse teritorijose įgyvendinamų kompleksinių plėtros
projektų skaičius (2009 m. buvo įgyvendinama 10, 2010 m. – 73 tokie projektai), 200 proc. išaugo regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir probleminėse teritorijose įgyvendinamiems kompleksiniams plėtros projektams išmokėtų ES lėšų suma (2009 m. tokių projektų
įgyvendinimui išmokėta 6,4 mln. eurų, o 2010 m. – 20 mln. eurų ES lėšų).
2010 m. probleminėse teritorijose įgyvendinant kompleksinius plėtros projektus, investuota į probleminių teritorijų miestų gyvenamosios
aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimą (17 projektų).
Per 2010 m. sėkmingai uţbaigtas 7 - ių integruotų urbanistinės plėtros projektų įgyvendinimas 4 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
(1 -Maţeikiuose, 3 - Tauragėje, 1 - Telšiuose ir 3 - Utenoje).
Vienas iš sėkmingai regioniniame ekonomikos augimo centre baigiamų įgyvendinti integruotų urbanistinės plėtros projektų pavyzdţių Utenos rajono savivaldybės administracijos projektas ,,K.Donelaičio viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, sukuriant patrauklią aplinką
privatiems investuotojams―, projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-91-006 (toliau – Projektas). Kaip numatyta Utenos regioninio centro
kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinėje programoje, Utenos mieste nepakankamai sudarytos sąlygos patenkinti gyventojų
rekreacinius poreikius, taip pat neišnaudotos teritorijos, kuriose galėtų įsikurti įmonės, galinčios teikti paslaugas, susijusias su gyventojų
poilsio ir sporto reikmėmis. Projekto metu siekiama kompleksiškai sutvarkyti K. Donelaičio g. viešąsias erdves ir Utenos miesto
daugiafunkcinio sporto centro prieigas, tokiu būdu didinant Utenos miesto – regioninio centro konkurencingumą, pritraukiant privačius
investuotojus, sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai, pagerinant Utenos gyventojų gyvenimo kokybę bei miesto aplinką. Kompleksiškumo
kriterijus (projekto vykdomos veiklos būdingos kelioms sritims, kurias derinant sprendţiamos esamos regioninio ekonomikos augimo centro
problemos) projekte yra vienas svarbiausių kriterijų, lemiančių jo sėkmingumą ir poveikį iškeltiems tikslams. Projekto rezultatai akivaizdūs –
per metus sutvarkytos K. Donelaičio gatvės viešosios erdvės ir Utenos daugiafunkcio sporto komplekso prieigos. Abiejose K. Donelaičio
gatvės pusėse įrengti 2 m pločio šaligatviai, modernus apšvietimas - tai ţenkliai pagerino transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas. Atvykusieji į
renginius sporto komplekse automobilius gali palikti šalia įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje su apšvietimu. Mėgstantiems aktyvų
laisvalaikį prie šio komplekso įrengta dirbtinės lauko dangos universali aikštelė, o vaikai turi jiems įrengtą aikštelę. Šiuo projektu taip pat
išplėsta pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra – apšviesti takai tęsiasi nuo sporto komplekso link Vyţuonos parko. Vykdant projektą pasirūpinta ir
papildomų poilsio zonų įrengimu – pastatyta suoliukų, šiukšliadėţių. Be to, aplinka pritaikyta ţmonėms su negalia. Dėl projekto pagerėjo ne
tik estetinis K. Donelaičio gatvės vaizdas – graţiai sutvarkytą aplinką jau įvertino miesto gyventojai, svečiai, ji palankesnė tapo ir verslo
plėtrai. Projektas sprendţia įvairių tikslinių grupių poreikius, sudaro prielaidas ne tik pritraukti vietos gyventojus, bet ir aplinkinių rajonų
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gyventojus, potencialius investuotojus. Be to, projektas suderintas ir papildo kitus 3 Utenos rajono savivaldybės administracijos
įgyvendinamus projektus, skirtus gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumui didinti. Projekto sėkmingą įgyvendinimą sąlygoja ir tai,
kad projektas įgyvendinamas pagal suplanuotus terminus, rangos darbai atliekami laiku, projekto įgyvendinimo metu nesumaţėjo projekto
apimtys, bet priešingai, atsiradus lėšų sutaupymams po viešųjų pirkimų, atsirado galimybė pasiekti didesnį socialinį-ekonominį rezultatą.
16 lentelė. JESSICA įgyvendinimas

Finansų
inţinerijos
projekto
pavadinimas

1

JESSICA
kontroliuojantysis
fondas

Taikomas
instrumentas

2

Kontroliuojantysis
fondas

Numatyta
pagal
veiksmų
programos
priedą

Finansų inţinerijos
projekto vertė
nurodyta projekto
administravimo ir
finansavimo sutartyje

ES lėšos,
suma

ES lėšos,
suma

3

4

138.438.368 127.000.000

Proc. nuo
skirtos
sumos

Skirta galutiniams finansų
inţinerijos priemonių
naudos gavėjams (SVV)

Panaudotos lėšos
(deklaruotinos)

ES lėšos,
suma

Proc. nuo
skirtos
sumos

ES lėšos,
suma

Proc. nuo
skirtos
sumos

5=4/3*100

6

7=6/3*100

8

9=8/3*100

92

127.000.00
0

92

245.817,97

0,2

Rodiklių pasiekimai

Rodiklio
pavadinimas

Pasiekta

10

Planuojama
iki 2015

11

12

Produkto

Atnaujinti
daugiabučiai
namai
(skaičius)

0

1000

Rezultato
0
Renovuotų
daugiabučių
namų energijos
vartojimo
efektyvumo
padidėjimas
(proc.).
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30

Pagal SSVP priedą priemonei „JESSICA kontroliuojantysis fondas― iš viso numatyta 138,4 mln. eurų ES lėšų. Iki 2010 m. pabaigos
Europos Komisijai deklaruota 127 mln. eurų ES lėšų, t.y. 92 proc. šiai priemonei numatytos sumos. Likusią sumą 2011 m. numatoma
perkelti į kitas priemones.

57

Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
17 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
9.227.804,61
10
Marijampolė
5.137.209,66
4
Tauragė
4.268.915,01
8
Maţeikiai
4.473.815,61
33
Telšiai
3.243.049,61
8
Utena
8.997.456,04
8
Visaginas
3.692.866,81
6
1 prioriteto 1 uţdavinio priemonėmis įgyvendinamos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos nuostatos. Įgyvendinant šį
uţdavinį, investicijos yra tiesiogiai skiriamos regioninei plėtrai, t. y. tikslinių teritorijų - regioninių ekonomikos augimo centrų ir probleminių
teritorijų – kompleksiniam vystymui, siekiant maţinti teritorinius gyvenimo kokybės skirtumus tarp šalies regionų. Kryptingas miestų
vystymosi skatinimas padeda efektyviau spręsti vietines ekonomikos, socialines ir aplinkosaugos problemas (projektuose nenumatyti
veiksmai, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugai (aplinkos kokybei ir gamtos ištekliams), socialinei sričiai (uţimtumui, skurdui ir
socialinei atskirčiai), ekonomikai (darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymui).
Investuojant į regioninių ekonomikos augimo centrų viešąsias erdves, prisidedama prie tolygesnio regionų vystymosi bei skirtumų tarp
regionų maţinimo, regioninių ekonomikos augimo centrų investicinio klimato gerinimo. Skiriant investicijas probleminių teritorijų miestų
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gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimui, daugiabučių namų atnaujinimui, socialinio būsto plėtrai, maţinamas probleminių
teritorijų atotrūkis nuo kitų šalies regionų.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Aplinkosaugos. Projektai įgyvendinami tausojant gamtos išteklius ir saugant aplinką (rekonstrukcijai naudojamos išardytos medţiagos);
įrengiami modernūs, elektros energiją tausojantys apšvietimo įrenginiai; teigiamai aplinką įtakoja įrengiami lietaus vandens nubėgimo
kanalai; stengiamasi maksimaliai išsaugoti gamtą ir atlikti papildomą teritorijų ţeldinimą, rekreacinių zonų sutvarkymą pritaikyti
kokybiškesnei gyvensenai; įrengiamos konteinerių aikštelės, tokiu būdu atsiranda didesnės galimybės atliekų rūšiavimui; modernizuojant
daugiabučius gyvenamuosius namus, sumaţinamas kenksmingų medţiagų, susidarančių gaminant energiją, išmetimas į aplinką ir pan.
Ekonomikos. Projektų metu atnaujinamos esamos pramoninės ir kitos paţeistos (apleistos) teritorijos, t. y. vykdoma apleistų, nenaudojamų
pramoninės ar komercinės paskirties zonų regeneracija (pvz., miesto aplinką darkančių pastatų pašalinimas, savivaldybei priklausiančios
miesto pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas, komercinių centrų ir kitos savivaldybei priklausiančios viešosios miesto aplinkos
infrastruktūros, svarbios verslui, regeneracija). Šios infrastruktūros atnaujinimas uţtikrina ilgalaikį ekonominį poveikį, suformuoja patrauklią
investicinę aplinką verslo plėtrai, o tai sudaro prielaidas naujų darbo vietų sukūrimui. Modernizuojamuose pastatuose numatomos sąlygos
organizuoti didesnį skaičių renginių; sutvarkytos gatvių atkarpos sąlygoja maţesnes automobilių eksploatacines išlaidas, maţina ekologinius
nuostolius (dulkėtumą); daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo dėka padidėjęs šilumos panaudojimo efektyvumas leidţia sumaţinti
daugiabučių namų gyventojų išlaidas šildymui, elektrai, sumaţėja avarijų galimybė (pakeitus senas sistemas naujomis) ir pan.
Socialinis. Projektų įgyvendinimo metu įrengtos sporto aikštelės, treniruokliai ir vaikų ţaidimo aikštelės kokybiškam vietos gyventojų bei
svečių aktyviam poilsiui didina miestų patrauklumą ir pasitenkinimą gyvenimu bei didina turistų srautus; sukurtos palankesnės aktyvaus
poilsio sąlygos gerina vietos gyventojų gyvenimo kokybę, padidėja saugumas, atsiranda galimybės įtraukti vaikus ir jaunimą į sportinę veiklą
ir pan. Modernizuojant daugiabučius gyvenamuosius namus ir sutvarkant aplinką aplink juos, pagerinamos sanitarinės-higieninės sąlygos
daugiabučių namų gyventojams; įdiegtos energijos taupymo priemonės leidţia uţtikrinti reikiamą patalpų temperatūrą ir sudaro sąlygas
gyventojams jas reguliuoti savarankiškai; įrengiant socialinį būstą pagerėja gyvenimo sąlygos sunkiai besiverčiantiems gyventojams, taip
sumaţinama socialinė atskirtis, prisidedama prie skurdo maţinimo.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.
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3.1.2. 1 prioriteto 2 uţdavinio „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse“ įgyvendinimas
Pagal 1 prioriteto 2 uţdavinį įgyvendinami veiksmai, gerinantys kaimo vietovių bendruomeninę infrastruktūrą (viešųjų erdvių plėtrą,
atnaujinant viešą poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūrą), renovuojami viešieji pastatai pritaikomi smulkiam verslui, vietos bendruomenių
poreikiams, tokiu būdu plečiamas paslaugų prieinamumas kaimo gyvenamosiose vietovėse, maţinama emigracija, sušvelninami neigiami
demografiniai procesai.
18 lentelė. 1 prioriteto 2 uţdavinio „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

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

Pasiekimas

0

0

11

104

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

104
100

0
Pradinis taškas

Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių
investicijų (mln. Eurų)

Pasiekimas

9,45*

20,36

NA**

20,36
50

Tikslas
Pradinis taškas

NA**

145,3*
(2006 m.)

*

Buvo tikslinta reikšmė. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę
sistemą.
** 2009 m. duomenis galima bus pateikti 2011 m. III ketv., o 2010 m. duomenis – 2012 metais, kai bus gauti Statistikos departamento duomenys.
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19 lentelė. 1 prioriteto 2 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

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

2 uţdavinys

7.245.332,84

ES lėšos

4.902.712,01

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

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma
(BF)
432.592,25

1.910.028,58

Iš viso

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

64.764.712,15

52.839.558,22

4.662.565,29

7.262.588,64

KOKYBINĖ ANALIZĖ
20 lentelė. 2 uždavinys: „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
1
2
3
4
5=4/3
100.463.047,1
52.839.558,22
ES lėšos (eurai)

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
6
4.902.712,01

PRODUKTO

52,6 (proc.)
Kaimo integruotų
bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros,
susijusios su verslo sąlygų
gerinimu ir uţimtumo
didinimu, plėtros projektų
skaičius

100

104
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104 (proc.)

Procentas nuo
plano
7=6/3
4,9 (proc.)

2,01

2,01 (proc.)

REZULT
ATO

Pritraukta privačių
investicijų (mln. Eurų)
50

20,36

40,7 (proc.)

20,36

40,7 (proc.)

Kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų
skaičius. 2010 metais buvo įgyvendinami 104 kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų
gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektai (toliau – kaimo plėtros projektai). Regionų plėtros tarybos yra suplanavę dar 201 kaimo
plėtros projekto įgyvendinimą. Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad 1 prioriteto 2 uţdavinio produkto rodiklio ,,Kaimo
integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų
skaičius― reikšmė, numatyta pasiekti iki programavimo periodo pabaigos, (100 kaimo plėtros projektų) yra pasiekta.
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Šio rezultato rodiklio pasiekimą 2010 m. galima bus nustatyti 2011 metų III ketvirtį, Statistikos
departamentui paskelbus rodiklio apskaičiavimui reikalingus duomenis. Per 2007-2008 metus projektų įgyvendinimo vietovėse papildomai
pritraukta 20,36 mln. eurų privačių investicijų. Rezultato rodiklio reikšmė pasiekta 40,7 proc. Atsiţvelgiant į tai, kad 2010 metais kaimo
integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų
įgyvendinimas įsibėgėjo, taip pat į tai, kad bendra šalies ūkio situacija po pasaulinės finansų krizės tolygiai gerėja, tikėtina, kad 1 prioriteto
2 uţdavinio rezultato rodiklio ,,Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)― reikšmė, numatyta pasiekti iki programavimo periodo pabaigos,
(50 mln. eurų) bus pasiekta.
Uţdavinio įgyvendinimo sparta per ataskaitinį 2010 m. laikotarpį, lyginant su 2009 metų laikotarpiu, ţenkliai padidėjo: 800 proc. padidėjo
kaime įgyvendinamų integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu,
plėtros projektų (toliau – kaimo plėtros projektai) skaičius (per 2009 m. buvo įgyvendinama 11, o per 2010 m. – jau 104 tokie projektai), 800
proc. išaugo finansavimo ir administravimo sutartyse uţkontraktuotų ES lėšų suma (2009 m. uţkontraktuota 5,12 mln. eurų, o 2010 m. – 47,7
mln. eurų ES lėšų). Įgyvendinant kaimo plėtros projektus, 2010 m. ES lėšos skirtos sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą 110tyje kaimo vietovių.
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
21 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
0
0
Marijampolė
0
2
Tauragė
40558,5496
1
Maţeikiai
19993,6139
4
Telšiai
974336,365
2
Utena
2235,77386
2
Visaginas
219091,155
1
Pagal 1 prioriteto 2 uţdavinį investicijos nukreipiamos į kaimo vietoves, siekiant
maţinti gyvenimo kokybės skirtumus tarp miesto ir kaimo. Kaimo vietovėse esamos
infrastruktūros išnaudojimas egzistuojantiems gyventojų poreikiams patenkinti gerina
gyvenimo kokybę ir sudaro prielaidas tvaresnei urbanistinei kaimo plėtrai. Projektų
metu sukūrus palankesnes sąlygas bendruomeninei plėtrai, tikimasi, kad pagerės
kaimų gyvenamoji aplinka, gyvenimo kokybė, kaimų įvaizdis, maţės šių gyvenviečių
atotrūkis nuo labiau išsivysčiusių bei geresne gyvenimo aplinka ir kokybe
pasiţyminčių savivaldybių gyvenviečių.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Aplinkosaugos. Išasfaltavus kaimo vietovėse gatvių atkarpas ir sutvarkius automobilių
stovėjimo aikšteles, maţiau teršiama kaimo gyvenamoji aplinka, gyventojai nepatiria
nepatogumų dėl automobilių sukeliamų dulkių; įrengus poilsiavietes ir pastačius
šiukšliadėţes, maţiau teršiama aplinka; rekonstruojant kaimo vietovių viešąsias
erdves, gerinamas kraštovaizdis, tvarkoma aplinka, įrengiami šiuolaikinius
reikalavimus atitinkantys ekonomiški šviestuvai, kuriuos eksploatuojant patiriamos
maţesnės energijos sąnaudos; sodinami medţiai – taip maţinamas uţterštumas,
prisidedama prie oro gerinimo; statybinis lauţas ir gruntas šalinami į tam skirtas
vietas, suprojektuojami ir įrengiami lietaus vandens nubėgimo kanalai ir pan.
Socialinis. Sukurta infrastruktūra pagerina kaimo gyvenamąją aplinką ir vietos
gyventojų gyvenimo kokybę. Tikimasi, kad tai skatins bendruomeninį
bendradarbiavimą, sudarys tinkamas sąlygas pritraukti daugiau turistų, investuotojų.
Įrengtomis poilsio zonomis galės naudotis įvairius poreikius turinčios socialinės
grupės (jaunimas, pagyvenę ţmonės, tėvai su maţais vaikais), sutvarkyti sporto
aikštynai ir įrengti šaligatviai bus pritaikyti neįgaliesiems; sutvarkytose viešosiose
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bendruomenės patalpose, viešosiose erdvėse bus sudarytos sąlygos įvairius poreikius
turintiems gyventojams turiningai leisti laisvalaikį; rekonstruotuose kultūros centrų
pastatuose bus organizuojami įvairūs miestelio renginiai, tokiu būdu plėtojamas
kultūrinis gyvenimas, gyventojams sudaromos sąlygos aktyviai leisti laisvalaikį.
Ekonominis. Įgyvendinus projektus padidės kaimo gyvenamųjų vietovių
patrauklumas, taip pagerės sąlygos plėtotis smulkiajam verslui. Tikimasi, kad
atnaujinta viešoji infrastruktūra skatins jaunus ţmones sugrįţti gyventi į kaimą,
išsilavinęs jaunimas galės kurti verslo įmones, kurios maţins nedarbą bei didins
pragyvenimo lygį. Taip pat tikimasi, kad padidėjęs teritorijos patrauklumas sudarys
sąlygas plėtotis smulkiajam verslui; modernizavus viešuosius pastatus, bus prisidėta
prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo; sutvarkyta viešoji infrastruktūra
pritrauks daugiau svečių, atvykstantieji teiks finansinę naudą vietos paslaugų
įstaigoms.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.

11 paveikslas. 1 prioriteto (Vidaus reikalų ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES
fondų lėšos).

1 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Vidaus reikalų
ministerija)
311,0 (100%)
350
300
250

150,5 (48,4%)

200
150

27,6 (8,9%)

100
50
0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms
įgyvendinti iš viso yra numatyta beveik 311 mln. eurų ES fondų lėšų. 2010 m.
pabaigoje buvo sudaryta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 150,5 mln.
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eurų ES fondų lėšų sumai, t. y. uţkontraktuota beveik pusė (48,4 proc.) visų ES fondų
lėšų, numatytų Vidaus reikalų ministerijos administruojamų SSVP 1 prioriteto
priemonių įgyvendinimui. 2010 m. pabaigoje panaudota (t. y. pripaţinta
deklaruotinomis) 27,6 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro 8,9 proc. visų ES fondų
lėšų, numatytų Vidaus reikalų ministerijos administruojamų SSVP 1 prioriteto
priemonių įgyvendinimui.
2010 m. gruodţio 31 d. VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje buvo vertinamos
107 projektų paraiškos uţ 53,09 mln. eurų ES fondų lėšų. Iki 2010 m. pabaigos
sudarytuose regionų projektų sąrašuose yra suplanuotų įgyvendinti projektų, kurių
paraiškos dar nėra pateiktos CPVA, uţ 62,75 mln. eurų ES fondų lėšų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Probleminių teritorijų plėtros 2011–
2013 m. programas, regionų plėtros tarybos 1 prioriteto įgyvendinimui probleminėse
teritorijose suplanuos projektų uţ 38,66 mln. eurų ES fondų lėšų. Likę 6 mln. eurų ES
fondų lėšų bus panaudotos rezerviniams regionų projektų sąrašų projektams
finansuoti.
12 paveikslas. 1 prioriteto (Vidaus reikalų ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Vidaus reikalų ministerija)
83,3 (100%)
100
80
60

27,6 (33,2%)

40
20
0
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

Analizuojant Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
panaudojimo spartą, pastebima, kad 2010 m. nepavyko pasiekti Europos Sąjungos
fondų lėšų naudojimo plane 2010 m. nustatytos akumuliuotos kritinės pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos lėšų sumos 83,3 mln. eurų. 2010 m. pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma sudarė 27,6 mln. eurų, t. y. 33,2
proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Tai galima būtų paaiškinti taip:
1. Dėl nekokybiškai parengtų paraiškų uţsitęsė paraiškų vertinimo laikotarpis, todėl
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo procesas pagal Vidaus
reikalų ministerijos administruojamas priemones prasidėjo ţymiai vėliau, nei buvo
planuota, atitinkamai vėliau vyksta ir lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams.
2. Dėl kritinės ekonominės situacijos, sumaţėjusių savivaldybių finansinių galimybių,
taip pat dėl savivaldybių, kaip projektų vykdytojų, kompetencijos ir ţmogiškųjų
išteklių stokos projektų įgyvendinimo tempai yra lėtesni, todėl egzistuoja rizika, kad
projektai bus įgyvendinami ilgesni laiko tarpą ir lėšų panaudojimas bus lėtesnis.
3. Planuojant Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano rodiklius, nebuvo
atsiţvelgta į realius projektų įgyvendinimo laikotarpius (12-36 mėn.), į projektų veiklų
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specifiką ir darbų sezoniškumą. Priklausomai nuo priemonės, pagal kurią
įgyvendinamas projektas, ypatumų, lėšų panaudojimas pirmais metais gali varijuoti
nuo 10 iki 30 proc., antrais metais – nuo 30 iki 50 proc. (jeigu projektas trunka tik 2
metus, tai panaudojimas gali siekti iki 70 proc.), trečiais metais – nuo 40 iki 60 proc.
Dėl šių prieţasčių buvo suplanuoti padidinti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo
plano rodikliai.
4. Dėl ekonominės krizės krito paslaugų ir darbų kainos. Viešieji pirkimai vykdomi uţ
maţesnes sumas, nei buvo planuota pareiškėjams rengiant projektinius pasiūlymus.
Siekiant paspartinti lėšų panaudojimą buvo imtasi tokių veiksmų:
1. Uţtikrinta nuolatinė techninė pagalba ir konsultacijos pareiškėjams. Organizuojami
seminarai ir informaciniai susitikimai su pareiškėjais, siekiant, kad iki paraiškų
pateikimo būtų uţtikrinta projektų dokumentacijos kokybė ir paraiškų pateikimas
laiku. CPVA identifikavus veiksmus, kurie neprisideda prie spartesnio projektų
įgyvendinimo (viešųjų pirkimų pradėjimas, techninių projektų parengimas, detaliųjų
planų patvirtinimas ir pan.), pareiškėjai nuolat buvo skatinami imtis konkrečių
veiksmų.
2. Siekiant uţtikrinti spartų sprendimų skirti (neskirti) finansavimą priėmimą,
finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymą, vykdyta šių procesų stebėsena.
3. Kas metų ketvirtį identifikuojami projektai, kurie per 6 mėn. ir daugiau nuo
projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo teikia CPVA nulinius
mokėjimo prašymus (toliau – MP), arba jų MP nurodytos sumos sudaro iki 10 proc.
nuo projektui skirto finansavimo. Vieniems tokių projektų vykdytojams buvo išsiųsti
oficialūs raštai su prašymu pasiaiškinti ir paspartinti lėšų panaudojimą, su kitais,
siekiant išsiaiškinti lėto lėšų panaudojimo prieţastis, buvo susisiekta el. paštu ir (arba)
telefonu.
4. Rengiami nuolatiniai susitikimai su CPVA dėl veiksmų, kurie prisidėtų prie
spartesnio ES lėšų panaudojimo.
Nepaisant to, kad šiuo metu stipriai atsiliekama nuo Europos Sąjungos fondų lėšų
naudojimo plano, numatoma, kad 2011-2013 m. lėšų panaudojimas paspartės, t. y. iki
programavimo periodo pabaigos bus panaudotos visos suplanuotos lėšos.
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3.1.3. 1 prioriteto 3 uţdavinio „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant
palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui“ įgyvendinimas
Įgyvendindama 1 prioriteto 3 uţdavinį „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei
sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui― Ūkio ministerija siekia:
skatinti viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos ekologiniam (paţintiniam), aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimą ir plėtrą;
kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus;
skatinti dalykiniam turizmui, tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros plėtrą;
skatinti turizmo rinkodarą ir vykdyti informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklą;
skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose;
skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą.
22 lentelė. 1 prioriteto 3 uţdavinio „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant
palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

NA

NA

NA

NA

NA

154

Produkto rodikliai
Projektų skaičius*

Pasiekimas

0

0

15

154

Tikslas
Pradinis taškas

120

58
Rezultato rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln.

Pasiekimas

0

0

15,1

29

67

NA

NA

NA

NA

NA

29

eurų)**
50

Tikslas
Pradinis taškas
Naujai sukurtų darbo
vietų skaičius:
Vyrai***

Pasiekimas

12,7
0

0

0

7

NA

NA

NA

NA

NA
250

Tikslas
Pradinis taškas
Naujai sukurtų darbo
vietų skaičius:
Moterys***

Pasiekimas

3389

0

0

9

0

Tikslas
Pradinis taškas

7

NA

NA

NA

NA

NA

9
250

9704

*

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis. Per
ataskaitinį laikotarpį buvo baigta 17 projektų. Projektai, kurie skirti viešosios ekologinio (paţintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams skatinti, kuriais svarbios kultūrinės vertės viešieji nekilnojamieji kultūros paveldo objektai pritaikomi
turizmo reikmėms bei kurie skirti skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą.
** Tiesioginės privataus partnerio (operatoriaus) (jei jis dalyvauja projekto veikloje) privačios investicijos į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas
ir netiesioginės privačios investicijos, kai dėl projektu vykdomos (įvykdytos) veiklos pritrauktos į projektą privačių investuotojų (nuomininkų,
operatorių ir panašiai) lėšos.
*** Sukurta nauja darbo vieta – dėl struktūrinių fondų intervencijos tiesiogiai sukurta ir bent 6 mėnesius po projekto uţbaigimo išlaikyta nauja darbo
vieta. Tiesioginės darbo vietos turėtų būti išreikštos kaip „viso etato ekvivalentai― (toliau – VEE), pagrįsti 40 valandų savaite, tai yra 40 valandų
darbo savaitė = 1 VEE. Jeigu darbas yra ne visu etatu, tada atidirbtos valandos kiekvieną savaitę turėtų būti padalytos iš 40, siekiant nustatyti VEE
dalį. Pavyzdţiui, 10 valandų per savaitę būtų 0,25 VEE.
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23 lentelė. 1 prioriteto 3 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

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

ES lėšos

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

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

Iš viso

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

3 uţdavinys
92.217.941,08

52.709.823,76

208.852,40

39.299.264,91 279.836.709,95 166.943.458,47

4.609.715,97

108.283.535,51

KOKYBINĖ ANALIZĖ
24 lentelė. 3 uždavinys: „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes
sąlygas aktyviam poilsiui―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programoje
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
plano
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1

2
ES lėšos (eurai)

3

4

227.603.440,7

166.943.458,47

5=4/3

6

PRODUKTO

73,3 (proc.)

REZULTATO

7=6/3

52.709.823,76
23,2 (proc.)

Projektų skaičius

Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)
Naujai sukurtų darbo
vietų skaičius:
vyrai
Naujai sukurtų darbo
vietų skaičius:
moterys

120

154

128 (proc.)

18

15 (proc.)

50

121,2

242,4 (proc.)

28,95

57,9 (proc.)

250

508

203 (proc.)

7

2,8 (proc.)

250

625

250 (proc.)

9

3,6 (proc.)

2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinant 3 uţdavinį buvo sudarytos 154 sutartys uţ 166,9 mln. eurų, kas sudarė 73 procentus visų pagal
uţdavinį numatomų paskirstyti lėšų, t. y. net ir nepilnai paskirsčius uţdaviniui skirtą finansavimą, projektų skaičius planą viršija beveik 30 proc.
Projektų skaičiaus pokyčius lėmė projektų dydţio sumaţėjimas, kuriam galimai turėjo įtakos socialiniai ir ekonominiai pokyčiai bei prekių ir
paslaugų kainų lygio kritimas. 2011 metais pagal 3 uţdavinį planuojama pasirašyti sutarčių uţ 37,9 mln. eurų, kas sudarys 90 proc. nuo visos
uţdaviniui skirtos sumos.
Nors ir yra pastebimas didesnis negu planuota produkto rodiklio „Projektų skaičius― pasiekimas, rezultato rodikliai „Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)― ir „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai (moterys)― kol kas pasiekti tik dalinai, t. y. 58 proc. ir 3 proc. atitinkamai.
Kaip yra nurodyta dalyje „Stebėsenos rodiklių pasiekimai uţdavinio lygmeniu―, stebėsenos rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln.
eurų)― susideda iš tiesioginės privataus partnerio (operatoriaus) privačių investicijų į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas ir netiesioginės
privačios investicijos. Didţiausią dalį turizmo plėtros projektų įgyvendina savivaldybės ir valstybės įstaigos, kurių partneriai – privatūs
juridiniai asmenys, todėl didţiausia dalis pritrauktų investicijų – netiesioginės privačios investicijos, kurios pritraukiamos įgyvendinus (arba
dalinai įgyvendinus) projektų veiklas: 2010 m. gruodţio 31 d. buvo tik 17 baigtų įgyvendinti projektų. Todėl, darytina išvada, kad stebėsenos
rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)― įgyvendinamas sėkmingai.
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Panašios ir stebėsenos rodiklio „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai (moterys)― sąlyginai neaukšto pasiekimo prieţastys: 2010 m.
gruodţio 31 d. buvo baigti tik 17 projektų, o į stebėsenos rodiklio skaičiavimą įtraukiamos projekto veikslų dėka sukurtos ir bent 6 mėnesius
po projekto įgyvendinimo, išlaikytos darbo vietos. Remiantis sutarčių duomenimis, planuojama sukurti 1133 darbo vietų, darytina išvada,
kad stebėsenos rodiklis „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai (moterys)― bus pasiektas ir viršytas.
2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis, didţiausia dalis finansavimo lėšų – 48,7 mln. eurų, buvo skirta 38 projektams, kurių metu atliekami
viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai (įskaitant būtinus viešosios turizmo infrastruktūros statinių
projektavimo darbus), skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui, kas sudarė 78 proc. nuo šioms veikloms planuojamos paskirstyti lėšų
sumos. Viešųjų kultūros paveldo objektų statybos darbams skirtos priemonės lėšomis, pagal 2010 m. gruodţio 31 d. sutartis, bus sukurti ar
sutvarkyti esami 46 turistų traukos objektai (turistų traukos objektai –sukurti ar pagerinti ir turizmui pritaikyti nekilnojamieji kultūros
paveldo objektai), į kurios per 3 metus po projekto įgyvendinimo planuojama, kad bus pritraukta 1,5 mln. turistų. Preliminariais duomenimis
2011 metais viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkomiesiems darbams bus skirta 13,8 mln. eurų, o išmokėjimai sudarys – 17,5 mln. eurų.
32,5 mln. eurų ES struktūrinės paramos lėšų iki 2010 m. pabaigos buvo skirta 6 projektų, kurie vykdo daugiafunkcių sporto ir pramogų
objektų, vienas iš kurių Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje – didelės apimties projektas, statybos ir rekonstravimo veiklas bei
viešųjų sporto objektų rekonstravimo veiklas, pritaikant juos turizmui. Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis, įgyvendinant
nacionalinės svarbos turizmo infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektus per 3 metus po jų įgyvendinimo bus suorganizuoti 132 tarptautiniai
renginiai, sukurtos bei išsaugotos 226 darbo vietos bei pritraukti 24 mln. eurų privataus finansavimo. 2011 metais nacionalinės svarbos
turizmo projektams numatoma išmokėti 10,6 mln. eurų. Taip pat 2011 metais numatoma skirti 1,8 mln. eurų ES lėšų tarptautinių
konferencijų centrų statybos ir rekonstravimo veikloms vykdyti.
Siekiant skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą, iki 2010 m. gruodţio 31 d. privačių kultūros paveldo objektų
tvarkomiesiems statybos darbams atilikti, turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų, kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir
kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijų, ekologinio (paţintinio),
aktyvaus poilsio bei hipodromų turizmo infrastruktūros statybai ir rekonstravimui buvo skirti 47,6 mln. eurų. Įgyvendinus minėtas veiklas
bus pritraukta 318 mln. privataus finansavimo, pritraukti 2,2 mln. turistų bei sukurtos 934 darbo vietos. 2011 metais pagal investicijų į
turizmą skatinimo priemones planuojama paskirstyti 6 mln. eurų ir išmokėti 16,4 mln. eurų.
Likusi finansavimo dalis – 38,2 mln. eurų iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo paskirstyta turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros
plėtrai regionuose, turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos bei viešosios turizmo
infrastruktūros, skirtos ekologiniam (paţintiniam), aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimuisi ir plėtrai skatinti.
Įgyvendinus minėtas turizmo skatinimo veiklas planuojama pritraukti 3,7 mln. turistų ir 64,5 mln. eurų privataus finansavimo. 2011 metais
bus sudaryta sutarčių beveik uţ 17 mln. eurų ir išmokėta 16,5 mln. eurų.
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25 lentelė. Pagal 1 prioriteto 3 uţdavinį sėkmingai įgyvendinami projektai.
Projekto
Pareiškėjo ar
Sutarties
Projekto
Projekto
pavadinimas
vykdytojo
įsigaliojimo
veiklų
veiklų
pavadinimas
data
įgyvendinimo įgyvendinimo
pradţia
pabaiga
Ţagarės ozo
pėsčiųjų
paţintinio,
mokomojo ir
poilsio tako
įrengimas
Trumpas
projekto
esmės
aprašymas

Ţagarės
regioninio parko
direkcija

2009.08.25

2009.07.27

2009.10.15

Projekto
išlaidų suma
pagal
sutartį, Eur

Skirto
Deklaruotina Deklaruotina
finansavimo suma iš viso,
skirto
ES lėšos, Eur
Eur
finansavimo
suma iš ES
fondo lėšų,
Eur
97601,95
97601,95
97601,76
97601,76

Projektu siekiama pagerinti Ţagarės regioninio parko saugomos teritorijos būklę, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas
apsaugos ir tvarkymo priemones bei pasirengti analogiškų priemonių įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudţeto
lėšų ateityje. Smarkiai didėjant lankytojų skaičiui Ţagarės ozo, Ţvelgaičio piliakalnio bei Ţvelgaičių eţero teritorijoje būtina įrengti
saugų, patrauklų Ţagarės ozo pėsčiųjų paţintinį, mokomąjį ir poilsio taką su atitinkama patrauklia turizmo infrastruktūra (turizmo
objektų ţenklinimu, nuorodomis, atokvėpio aikštelėmis, kitais elementais), siekiant išsaugoti čia esančias gamtines ir kultūrines
vertybes bei harmonizuoti gamtos ir visuomenės santykius. Turistų ir lankytojų srautą mokslo metais papildys pagal edukacinę
programą keliaujantys šiuo taku mokiniai. Poreikio pagrindimas: nesant pėsčiųjų tako su informacine sistema saugoma teritorija
lankoma chaotiškai, kyla grėsmė vertingų gamtos ir kultūros paveldo objektų paţeidimui. Ţagarės ozo pėsčiųjų paţintinis,
mokomasis ir poilsio takas bus įrengtas aplink Ţvelgaičio eţerą miesto puošmenoje – įspūdingoje Ţagarės ozo dalyje, ilgiausiame iš
visų Lietuvoje esančių ozų, besitęsiančiame apie 8 km. palei Švėtės upę. Vaizdingiausioje ozo dalyje, pakilusioje į maţdaug 20 m.
aukštį yra Ţvelgaičio piliakalnis. Estetiškai įrengtas ir informatyvus, apimantis labiausiai turistų ir poilsiautojų lankomus objektus,
4,4 km ilgio takas pritrauks dar daugiau lankytojų visais metų laikais. Lankytojų patogumui bus įrengtos stotelės, juose informaciniai
skydai, poilsiavietės, atokvėpio vietos su lauko baldais, pavėsinėmis, vaikų ţaidimo aikštelėmis, tualetais, persirengimo kabinomis,
lieptais ir laiptais. Informaciniuose stenduose lankytojai ras išsamią informaciją apie valstybės saugomus Ţagarės ozą, Ţvelgaičio
piliakalnį, susipaţins su unikaliomis šiam kraštui gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, ugdysis ekologines ir paveldo išsaugojimo
svarbos nuostatas.
72

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjo ar
vykdytojo
pavadinimas

Sutarties
įsigaliojimo
data

Projekto
Projekto
veiklų
veiklų
įgyvendinimo įgyvendinimo
pradţia
pabaiga

Rodiklis

Projektai
(produkto)

Planuota
Pasiekta

1
0.298

Sukurti nauji
ar sutvarkyti
esami turistų
traukos
objektai
(produkto)
1
0

Pritraukta
turistų per 3
metus po
projekto
įgyvendinimo
(rezultato)
2500
31

2010.05.26

2009.08.29

Viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtra Grenda
vės
seniūnijoje,
Trakų r. sav."
Trumpas
projekto
esmės
aprašymas

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

0
2010.05.31

Projekto
išlaidų suma
pagal
sutartį, Eur

0
112180,55

Skirto
Deklaruotina Deklaruotina
finansavimo suma iš viso,
skirto
ES lėšos, Eur
Eur
finansavimo
suma iš ES
fondo lėšų,
Eur

0
95353,34

97601,76

95353,32

Projektas „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Grendavės seniūnijoje, Trakų r. sav." bus įgyvendinamas Vilniaus apskrityje,
Trakų rajone, Aukštadvario regioninio parko teritorijoje, Vilkokšnio eţero pakrantėje. Ţenklus Trakų rajono turistinis potencialas
kol kas išnaudojamas nepakankamai. Pagrindinės problemos, stabdančios spartesnę atvykstamo turizmo plėtrą, yra netolygus
turizmo paslaugų išdėstymas, nes didţioji dalis traukos centrų koncentruojasi pačiuose Trakuose. Kitose Trakų rajono apylinkėse
gamtos ir kultūros paveldo objektai nepakankamai parengti turistų lankymui. Nors Trakų rajono savivaldybėje yra net 200 eţerų,
tačiau nėra įrengto nei vieno oficialaus paplūdimio, kuris atitiktų higienos normas. Vilkokšnio eţeras yra didelio rekreacinio
potencialo ir aukšto valstybinio rekreacijos plėtros rėmimo zonoje. Aplinkui eţerą yra nemaţai kaimo turizmo sodybų, poilsio bazių
ir kompleksų, o taip pat kuriasi naujos, tačiau nėra sutvarkyta ar įrengta viešoji turizmo infrastruktūra. Siekiant efektyviau panaudoti
Trakų rajono turizmo potencialą ir plėtoti konkurencingus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir sudarytų sąlygas vietos ir
atvykstamojo turizmo srautų didėjimui yra būtina sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ne tik Trakų mieste, bet ir atokesnėse rajono
vietovėse. Paplūdimio ir poilsio aikštelės įrengimas Grendavėje, prie vieno iš graţiausių rajono eţerų prisidės prie rajono turizmo
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Pareiškėjo ar
vykdytojo
pavadinimas

Sutarties
įsigaliojimo
data

Projekto
Projekto
veiklų
veiklų
įgyvendinimo įgyvendinimo
pradţia
pabaiga

Rodiklis

Projektai
(produkto)

Planuota
Pasiekta

1
1

Sukurti nauji
ar sutvarkyti
esami turistų
traukos
objektai
(produkto)
1
1

Pritraukta
turistų per 2
metus po
projekto
įgyvendinimo
(rezultato)
30000
3769

Projekto
pavadinimas

Skirto
Deklaruotina Deklaruotina
finansavimo suma iš viso,
skirto
ES lėšos, Eur
Eur
finansavimo
suma iš ES
fondo lėšų,
Eur
decentralizavimo, o tuo pačiu papildys esamą viešąją turizmo infrastruktūrą ir sukurs kompleksišką galutinį produktą ir viešųjų
paslaugų paketą, kartu pagerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę.

0
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Projekto
išlaidų suma
pagal
sutartį, Eur

0

0

13 paveikslas. 1 prioriteto (Ūkio ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES fondų lėšos).

1 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Ūkio ministerija)
227,6 (100%)
250

166,9 (73,3%)
200

150

52,7 (23,2%)

100

50

0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Pagal 3 uţdavinį iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo pasirašytos 154 sutartys, pagal kurias
paskirstyto finansavimo suma (ES lėšos) sudaro 166,9 mln. eurų; deklaruotinų lėšų suma
– 52,7 mln. eurų. Pagal preliminarius planus 2011 metais pagal pasirašytas sutartis
planuojama paskirstyti 37,9 mln. eurų sumą; išmokėjimai sudarytų – 61 mln. eurų.
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. grąţintinų lėšų suma – 997 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),
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
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mėn. Informacija apie vertinimo rezultatus, t. y. priemonių įgyvendinimo paţangą bei
prognozes, bus pateikta metinėje ataskaitoje uţ 2011 m. Vertinimo ataskaitos bus viešai
skelbiamos internetinėse svetainėse adresais
http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/20072013/2007_2013_vertinimai.php
ir
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas.

14 paveikslas. 1 prioriteto (Ūkio ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Ūkio ministerija)
61,0 (100%)
62
60
58
56
54
52
50
48
46

51,7 (84,7%)

2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

ES lėšų naudojimo plano maţesnį vykdymą sąlygojo:
1) atskirų projektų vykdytojų delsimas pateikti/nepateikimas nuosavą indėlį
pagrindţiančių dokumentų;
2) projektų vykdytojų pateikiami prašymai nukelti projektų įgyvendinimo ir mokėjimo
prašymų pateikimo terminus.
Priemonės, kurių imamasi /planuojama imtis planų vykdymui uţtikrinti:
2010 m. rugsėjo mėn. vykusio Turizmo projektų atrankos komiteto metu patvirtinta
rekomendacija dėl nuosavą indėlį pagrindţiančių dokumentų pateikimo termino
nustatymo, kuris
paspartino finansavimo projektams skyrimą bei sutarčių pasirašymą. Sutarčių pasirašymo
paţanga stebima bei atitinkami sprendimai priimami reguliariai vyksiančių Turizmo projektų
atrankos komiteto posėdţių metu.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
26 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų
projektų
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skaičius*
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
166.531,84
32
Marijampolė
509.031,69
34
Tauragė
981.371,45
36
Maţeikiai
413.187,72
35
Telšiai
911.171,53
37
Utena
182.713,41
35
Visaginas
166.531,84
33
*
Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno
projekto įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams.
Įgyvendinant 3 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).
Projektų, kurie atitinka regioninės plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai
nurodyti 24 lentelėje.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai nurodyti
25 lentelėje.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
27 lentelė. 1 prioriteto 3 uţdavinio poveikis uţimtumui
Priemonė
Deklaruotinų išlaidų,
Sukurtų darbo vietų
kurios iki ataskaitinio
skaičius
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
Ekologinio
16.968.655.67
0
(paţintinio) turizmo,
aktyvaus poilsio ir
sveikatos gerinimo
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Išsaugotų darbo vietų
skaičius

0

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

Viešųjų
nekilnojamųjų
kultūros paveldo
objektų
kompleksiškas
pritaikymas turizmo
reikmėms
Nacionalinės svarbos
turizmo projektai

17.694.933,62

0

0

31.058.973,95

0

0

Turizmo informacinių
paslaugų ir
infrastruktūros plėtra
ir turizmo rinkodaros
skatinimas
Viešosios turizmo
infrastruktūros ir
paslaugų plėtra
regionuose

1.349.895,97

0

0

3.241.301,3

0

0

infrastruktūros
kūrimas ir plėtra

Turizmo
21.904.180,55
18
0
paslaugų/produktų,
įvairovės plėtra ir
turizmo paslaugų
kokybės gerinimas
Lentelėje pateikiama informacija remiasi stebėsenos rodiklio „Naujai sukurtų darbo vietų
skaičius: vyrai (moterys)― įgyvendinimo duomenimis, t. y. nurodomos dėl struktūrinių
fondų intervencijos sukurtos ir bent 6 mėnesius po projekto uţbaigimo išlaikytos
tiesioginės darbo vietos. 2010 m. gruodţio 31 d. buvo sukurta ir 6 mėnesius išlaikyta 18
darbo vietų (8 – vyrų, 10 – moterų), įgyvendinus 5 turizmo paslaugų/produktų, įvairovės
plėtros ir turizmo paslaugų kokybės gerinimo projektus. Pagal 2010 m. pasirašytas
projektų finansavimo ir administravimo sutartis projektų veiklų įgyvendinimo dėka bus
sukurtos 1133 darbo vietos.
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3.1.4. 1 prioriteto 4 uţdavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą,
sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms“ įgyvendinimas
Įgyvendindama 1 prioriteto 4 uţdavinį Aplinkos ministerija siekia:
gerinti biologinės įvairovės apsaugos būklę, uţtikrinti paveldo vertybių, kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės išsaugojimą saugomose
teritorijose, įskaitant „Natura 2000― teritorijas;
nustatyti vandensaugos, potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo ir jūros aplinkos apsaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti;
inventorizuoti galinčias būti uţterštas teritorijas ir nustatyti jų uţterštumo, pavojingumo aplinkai ir ţmonių sveikatai laipsnį;
gerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę;
pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą – sudaryti darnios pajūrio
regiono plėtros sąlygas;
sumaţinti poţeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, uţterštų aplinkai pavojingomis medţiagomis;
sustiprinti aplinkos apsaugos sistemos institucijas: uţtikrinti aplinkos kokybės stebėjimą, kontrolę ir vertinimą pagal ES reikalavimus,
aplinkos tyrimų laboratorijų ir tinklų atitiktį ES standartams ir operatyvų tikslios ir patikimo informacijos apie aplinkos būklę ir aplinkai
daromą poveikį pateikimą;
sukurti ir plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą, kuri uţtikrintų veiksmingą visuomenės informavimą apie aplinkos būklę ir
kitus su aplinka susiujusius klausimus, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką, sudarant palankias sąlygas visuomenei
dalyvauti sprendimų priėmimo procese.
Šių tikslų Aplinkos ministerija siekia administruodama 9 Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas priemones, tačiau prie
uţdavinio rodiklių pasiekimo tiesiogiai prisideda tik viena priemonė – „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga―.
28 lentelė. 1 prioriteto 4 uţdavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą,
sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

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

Pasiekimas

0

0

2

4

Tikslas

NA

NA

NA

NA

NA

4
25
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lankytojų centrai ir
vizualinės
informacinės
sistemos*

Pradinis taškas
11 (2006)
Rezultato rodikliai

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

Pasiekimas

0

0

6

11

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

11

70

Pradinis taškas
30 (2006)

* Vizualinė sistema laikoma įrengta pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą. Saugoma teritorija, kurioje įrengtas lankytojų centras ir (arba)
vizualinė sistema, skaičiuojama kaip vienas vienetas. Saugomos teritorijos pagal šią priemonę – valstybiniai parkai ir rezervatai, priklausantys
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai.
** Skaičiuojama taip: saugomų teritorijų (valstybinių parkų ir rezervatų), kuriose įrengti lankytojų centrai ir (ar) vizualinės informacinės sistemos,
skaičius (VP3-1.4-AM-02-V-P.VP.01 rodiklio reikšmė) X 100/36.
29 lentelė. 1 prioriteto 4 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

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

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

4 uţdavinys

27.792.135,88

ES lėšos

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

23.694.713,70 3.501.277,72

596.144,47

Iš viso

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

117.450.673,24 100.951.299,58 12.634.532,99

3.864.840,67

KOKYBINĖ ANALIZĖ
30 lentelė. 4 uždavinys: „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant
sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
plano
1
2
3
4
5=4/3
6
7=6/3
160.081.375,41
100.951.299,58
23.694.713,70
15 (proc.)
ES lėšos (eurai)

REZULT
ATO

PRODUKTO

63 (proc.)
Saugomų teritorijų
(valstybinių parkų ir
rezervatų) skaičius,
kuriose įrengti
lankytojų centrai ir
vizualinės
informacinės sistemos
Saugomų teritorijų,
kuriose sudarytos
sąlygos lankytis be
ţalos gamtai, dalies
padidėjimas,

25

18

72 (proc.)

4

16 (proc.)

70

50

-

11

-

81

(procentiniai punktai)

Prie 1 prioriteto 4 uţdavinio rodiklių pasiekimo tiesiogiai prisideda tik viena priemonė – „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga―.
Pagal šią priemonę projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos tik 2009 m., todėl stebėsenos rodiklių pasiekimai per 2009 ir
2010 m. nedideli, tačiau juos numatoma pasiekti iki laikotarpio pabaigos. Šiai priemonei numatytos lėšos sudaro 42 proc. 4 uţdaviniui
numatytų lėšų. Kitos 8 šio uţdavinio priemonės prisideda prie uţdavinio tikslų ir siekia nacionalinių rodiklių, numatytų SSVP priede.
2010 m. pagal 1 prioriteto 4 uţdavinio priemones buvo pateiktos 204 paraiškos (prašoma suma – 62,5 mln. eurų), pasirašytos 83 projektų
finansavimo ir administravimo sutartys 52,7 mln. eurų sumai, deklaruota 17,1 mln. eurų. Iš viso iki 2010 m. pabaigos įgyvendinama 112
projektų, kurių vertė – 117,45 mln. eurų (iš jų – 100,95 mln. eurų ES lėšų).
Įgyvendinant projektus saugomų teritorijų tvarkymo ir planavimo srityje 2010 m. sutvarkyta 10 „Natura 2000― tinklo teritorijų, šiuo metu
tvarkomos dar 5 teritorijos; įrengtas Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras Merkinėje, pradėti Pajūrio, Rambyno, Sirvėtos regioninių
parkų lankytojų centrų įrengimo darbai; taip pat 2010 m. pradėti 11 ekspozicijų saugomų teritorijų lankytojų centruose projektavimo ir
įrengimo darbai; sutvarkytas ir pritaikytas paţintiniam lankymui paveldo objektas – Opstainių piliakalnis, vykdomi darbai dar 11 paveldo
objektų. Penkiose saugomose teritorijose (Panemunių, Varnių, Sartų, Ventos ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose) įrengtos lauko
informacinės sistemos; Anykščių regioniniame parke įrengtas 15 m. apţvalgos bokštas. Anykščių regioniniame parke 2010 m. taip pat
pradėti vandens turizmo infrastruktūros įrengimo darbai, pradėta direkcijos ūkinio pastato rekonstrukcija į pontoninių prieplaukų saugyklą
(ţiemos metu). Pradėtas Juozapinės geomorfologinio ir Karoliniškių kraštovaizdţio draustinių tvarkymo darbų projektavimo procesas. 2010
m. buvo pradėti rengti šie saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentai: 2 parkų zonų ribų, 3 parkų tvarkymo planai, 40
gamtotvarkos planų, 12 naujų saugomų teritorijų steigimo dokumentų
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
31 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
483.761,85
35
Marijampolė
440.878,95
33
Tauragė
430.128,69
36
Maţeikiai
426.795,09
34
Telšiai
545.177,79
36
Utena
297.459,67
34
Visaginas
352.778,69
32
Įgyvendinama 4 uţdavinį Aplinkos ministerija administruoja dvi regionines priemones,
kurių įgyvendinimas turi tiesioginės įtakos regionų plėtrai – „Vandens telkinių būklės
gerinimas― ir „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas―. Tvarkant uţterštas teritorijas ir
vandens telkinius, juos pritaikant gyventojų reikmėms, gerinamas regionų patrauklumas,
sudaromos sąlygos spartesnei vietinei plėtrai, spartesniam rekreacijos ir kaimo turizmo
vystymui, maţėja neigiamas tokių teritorijų poveikis ţmonių sveikatai, „Natura 2000― ir
kitoms saugomoms teritorijoms.
Didţiausia dalis ES paramos paskirstyta Telšių (545 tūkst. eurų) ir Alytaus (483 tūkst.
eurų) regioniniuose ekonomikos augimo centruose.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
4 uţdavinio priemonės tiesiogiai įgyvendina darnios plėtros prioritetus.
Paveldo objektų tvarkymas, uţterštų teritorijų tvarkymas ir jų pritaikymas lankymui,
tinkamas lankytojų srautų reguliavimas leidţia sumaţinti rekreacinės veiklos neigiamą
poveikį saugomoms teritorijoms ir čia saugomoms rūšims, stabdyti biologinės įvairovės
nykimą. Įgyvendinant pagal šį uţdavinį finansuojamus projektus kasmet sutvarkoma ir
visuomenės poreikiams pritaikoma vis daugiau teritorijų, tinkamų saugomų kompleksų ir
objektų lankymui nedarant ţalos kraštovaizdţiui, biologinei įvairovei ir tinkamai
pateikiant informaciją lankytojams. Siekiant išvengti neigiamo didėjančio lankytojų
srauto keliamos grėsmės saugomoms gamtinėms ir kultūrinėms vertybėms, sukuriama
tinkama infrastruktūra lankytojams – įrengiama informacinė sistema natūroje, lankytojų
centrai, paţintiniai bei mokomieji takai, regyklos ir pan. Paveldo objektų, saugomų
teritorijų prieigos, viešosios paskirties objektų infrastruktūra pritaikoma specialiųjų
poreikių turintiems ţmonėms.
Siekiant sumaţinti intensyvios ūkinės veiklos padarytą ţalą vertingiems ir vaizdingiems
kraštovaizdţio kompleksams ir padidinti saugomų teritorijų rekreacinį potencialą,
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vykdomi paţeistų teritorijų atkūrimo ir apleistų ūkinių pastatų tvarkymo darbai. Lietuvos
Baltijos jūros kranto būklė stabilizuojama ir gerinama, įgyvendinant integruoto pakrančių
zonų tvarkymo priemones.
Gerinant vandens telkinių būklę sudaromos sąlygos spartesnei vietinei plėtrai,
spartesniam rekreacijos ir kaimo turizmo vystymui. Pradėjus vandens telkinius naudoti
visuomenės poreikiams, maţėja nepaţeistų vandens telkinių naudojimo intensyvumas ir
didėja jų išsaugojimo galimybės.
Sutvarkius uţterštas teritorijas uţtikrinama gera poţeminių ir paviršinių vandenų kokybė,
sudaromos papildomos galimybės vietinei plėtrai, maţėja neigiamas tokių teritorijų
poveikis ţmonių sveikatai, „Natura 2000― ir kitoms saugomoms teritorijoms.
Įgyvendinus visuomenės informavimo projektus pagerės visuomenės informuotumas
apie aplinkos apsaugą, neabejotinai padidės visuomenės aplinkosauginis aktyvumas.
Aplinkai palankaus gyvenimo būdo propagavimas, derinant spartų ekonomikos augimą
su sveikos aplinkos išsaugojimu, yra viena iš pagrindinių sąlygų siekiant darnaus
vystymosi tikslų.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.
15 paveikslas. 1 prioriteto (Aplinkos ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES
fondų lėšos).

1 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Aplinkos
ministerija)
307,2 (100%)
350

231,6 (75,4%)

300
250

150,8 (49,1%)

200
150
100
50
0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms įgyvendinti
pagal 1 ir 4 uţdavinius iš viso yra numatyta 307,2 mln. eurų. 2010 m. pabaigoje buvo
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sudaryta sutarčių 231,6 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 75,4 proc. visų Aplinkos
ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms numatytų lėšų.
Planuojama, kad 2011 m. jau bus pasirašyta sutarčių uţ 86 proc. nuo visų Aplinkos
ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms numatytų lėšų, o 2012 m.
– apie 98 proc., taigi 2013 m. uţkontraktuoti liks tik 2 proc. numatytų lėšų.

16 paveikslas. 1 prioriteto (Aplinkos ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 m.
172,3 (100%)
175
170
165
150,8 (87,5%)

160
155
150
145
140
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

Analizuojant Aplinkos ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
panaudojimo spartą, pastebima, kad 2010 m. ES lėšų panaudojimas buvo ţemiau kritinio
lygio. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė
pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2010 m. šiam prioritetui
buvo 172,3 mln. eurų. 2010 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų
suma pagal šį prioritetą sudarė 150,8 mln. eurų, t. y. 87,5 proc. planuotų pripaţinti
deklaruotinomis lėšų. Įţvelgiame riziką, kad ES fondų lėšų naudojimo plano kritinio
lygio galime nepasiekti net iki 2012 m., tačiau imamasi įvairiausių priemonių plano
vykdymui uţtikrinti – planuojama perskirstyti sutaupytas ir nepaskirstytas lėšas tarp
priemonių naujiems, didesnį potencialą turintiems projektams įgyvendinti; spartinant
projektų įgyvendinimą įvertinamos paraiškos su sąlygomis, kurios įtraukiamos į
finansavimo ir administravimo sutartis; projektų vykdytojams siunčiami įspėjimai dėl
galimų finansinių korekcijų mokėjimo prašymų pateikimo grafikų nesilaikymo atvejais.

3.1.2 Svarbiausios problemos
Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. Ūkio ministerijai
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 rekomendaciją Ūkio ministerija 2010 m. liepos 12 d. papildė
procedūrų vadovą (2010 m. liepos 12 d. redakcija), numatydami
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pavedimą/įpareigojimą įgyvendinančiajai institucijai organizuoti susitikimus ir (ar)
pareiškėjų mokymus.
Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. Vidaus reikalų
ministerijai buvo pateikti 4 vidutinės svarbos pastebėjimai dėl nepakankamų
kontrolės priemonių, kurios uţtikrintų 2006 m. gruodţio 8 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 1828/2006 16 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų kai
kurių nuostatų tinkamą vykdymą, nustatymo 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje vidaus procedūrų vadove. Atsiţvelgiant į audito institucijos pateiktus
pastebėjimus Vidaus reikalų ministerijos procedūrų vadovas pakoreguotas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytus valdymo
apskrityse pertvarkymus, 2010 metais įvykdyta apskričių reforma, kurios, metu buvo
pertvarkyta regioninės politikos įgyvendinimo institucinė sistema. Tai neigiamai įtakojo regionų
projektų planavimo būdu įgyvendinamų priemonių įgyvendinimo spartą. Siekiant uţtikrinti
sklandų nurodytų priemonių įgyvendinimą, buvo koreguojami projektų planavimo, finansavimo
ir įgyvendinimo tvarką reguliuojantys teisės aktai, papildomai teikiamos konsultacijos
pareiškėjams, regionų plėtros tarybų sekretoriatams.
Dėl ekonominės krizės sumaţėjus savivaldybių, smulkaus verslo atstovų,
daugiabučių namų gyventojų, kaip projektų pareiškėjų, galimybėms prisidėti prie
projektų finansavimo nuosavomis lėšomis, buvo perţiūrėtos ir pagal galimybes
pakoreguotos projektų finansavimo sąlygos dėl tinkamomis finansuoti pripaţintinų
projektų išlaidų.
Įgyvendinant 1 prioriteto 1 ir 4 uţdavinius per 2010 m. kilo šios pagrindinės
problemos:
Dėl savivaldybių vangumo rengiant projektus regionų plėtros tarybos susidūrė su šių
priemonių projektų sąrašų sudarymo sunkumais.
Uţtruko lėšų panaudojimo planų įgyvendinimas.
Sudėtingas JESSICA modelio kūrimas.
Savivaldybėms kilo sunkumų dėl bendrojo finansavimo lėšų; gauta prašymų sumaţinti
savivaldybių indėlį.
Atsainus projektų vykdytojų poţiūris į paraiškų pateikimo ir projektų įgyvendinimo terminus
vilkino projektų įgyvendinimo procesą.
Dalis esminių tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių paraiškų buvo atmestos,
pareiškėjai nespėjo parengti projekto įgyvendinimui būtinų techninių dokumentų.
Kilusios problemos , įgyvendinant 1 prioriteto 1 ir 4 uţdavinius, buvo sprendţiamos šiais būdais:
Aktyvi projektų dokumentacijos ir paraiškų rengimo prieţiūra probleminėse priemonėse.
Operatyvus sprendimų priėmimas dėl sutaupytų lėšų paskirstymo.
Regioninių priemonių projektų įgyvendinimo spartinimas – finansuotinų veiklų perţiūrėjimas
ir finansavimo sąlygų aprašų keitimas
Finansinių korekcijų taikymas pareiškėjams, nesilaikantiems nustatytų sąlygų ir terminų.
Departamento darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas.
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2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
2 prioriteto 1 uţdavinio „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos prieţiūros paslaugas“ įgyvendinimas
Įgyvendindama 2 prioriteto 1 uţdavinį „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos prieţiūros paslaugas― Sveikatos apsaugos ministerija siekia:
maţinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę:
maţinti mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties prieţasčių;
atnaujinti greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos prieţiūros pagalbos automobilių parką;
maţinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir pagerinti jo kokybę;
plėtoti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos prieţiūros paslaugas;
modernizuoti ūmios psichiatrijos stacionariąją grandį pagal šiuolaikinius ES reikalavimus;
sudaryti galimybę efektyviai vertinti psichikos sveikatos sistemos veiklą siekiant uţtikrinti geros kokybės ir prieinamas psichikos sveikatos prieţiūros
paslaugas pacientams;
plėtoti psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų tinklą, didinant psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą;
uţtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms ţmogaus psichinę sveikatą;
- plėtoti ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei paliatyviąją pagalbą, optimizuoti stacionarines paslaugas;
- gerinti visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą ir kokybę.
Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
32 lentelė. 2 prioriteto 1 uţdavinio „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos prieţiūros paslaugas― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

NA

NA

NA

NA

NA

65

Produkto rodikliai
Paramą gavusių
sveikatos prieţiūros
įstaigų skaičius

Pasiekimas

0

39*

53*

65

Tikslas
Pradinis taškas
Projektų skaičius

110

293

Pasiekimas

192

87

NA

NA

NA

NA

NA

(sveikatos apsauga)**

0

0*

52*

192

Tikslas
Pradinis taškas

75

122
Rezultato rodikliai

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

Pasiekimas

0

20916

154317***

Tikslas
Pradinis taškas

282933
***

NA

NA

NA

NA

NA

282933*
**
1050500

3403300

*

Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į
informacinę sistemą.
** Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis.
*** Rodiklio pasiekime nėra eliminuotas skaičius pacientų, besikartojančių skirtingose priemonėse ir / ar projektuose. Rodiklis bus perskaičiuotas,
įvertinant pasikartojančius pacientus įgyvendinus visą uţdavinį.
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33 lentelė. 2 prioriteto 1 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdavini Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
ai
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso

55.136.721,15
1
uţdavinys

ES lėšos

46.834.225,13

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

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
8.181.156,26

121.339,75

Iš viso

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

217.412.789,17 184.226.312,32 31.616.040,14

1.570.436,71

KOKYBINĖ ANALIZĖ

PROD
UKTO

34 lentelė. 1 uždavinys: „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos prieţiūros paslaugas―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
1
2
3
4
5=4/3
ES lėšos (eurai)
Paramą gavusių
sveikatos prieţiūros
įstaigų skaičius
Projektų skaičius

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
6

Procentas nuo
plano
7=6/3

228.212.454,53

184.226.312,32

80,7 (proc.)

46.834.225,13

20,5 (proc.)

110

298

270,9 (proc.)

65

59,1 (proc.)

75

192

256 (proc.)

12

16 (proc.)

89

REZULT
ATO

(sveikatos apsauga)
Pacientų, kuriems
pagerėjo sveikatos
prieţiūros paslaugų
kokybė ir
prieinamumas, skaičius

1050500

2098755

199,8 (proc.)

282.933

26,9 (proc.)

Šio uţdavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip sėkmingą, kadangi dauguma pradėtų vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai
ir laiku.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šio 2007-2013 m. SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklio „Paramą gavusių sveikatos prieţiūros
įstaigų skaičius― reikšmė siekė 65. Lyginant su Veiksmų programoje nurodyta šio rodiklio reikšme 110 sveikatos prieţiūros įstaigų iki 2010 m.
pabaigos rodiklio pasiekimas sudarė 59,1 proc. Paţymėtina, kad apskaičiuojant šį rodiklį sumuojamos sveikatos prieţiūros įstaigos, kuriose
modernizuota visa projekte numatyta atskiros sveikatos prieţiūros įstaigos infrastruktūra (viena sveikatos prieţiūros įstaiga kaip vienas vienetas).
2007-2013 m. SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinio produkto rodiklis „Projektų skaičius (sveikatos apsauga)― siekė 192. Lyginant su Veiksmų
programoje nurodyta šio rodiklio reikšme 75 projektų skaičius iki 2010 m. pabaigos rodiklio pasiekimas sudarė 256 proc., skaičiuojant pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą rodiklio „Projektų skaičius (sveikatos
apsauga)― skaičiavimo metodiką sumuojami uţbaigti projektai t. y. projektai, kurių galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos buvo patvirtintos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rezultato rodiklio „Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos prieţiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas,
skaičius― reikšmė siekė 282.933. Lyginant su Veiksmų programoje nurodyta šio rodiklio reikšme 1.050.500 pacientų iki 2010 m. pabaigos
rodiklio pasiekimas sudarė 26,9 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką, kuri patvirtinta kartu su
Projektų finansavimo sąlygų aprašu, šio rodiklio pasiekimo reikšmė būtų kitokia, kadangi apskaičiuojant šį rodiklį turi būti skaičiuojami
pacientai, kuriems per paskutinius kalendorinius metus buvo suteikta konkreti paslauga (pagal paslaugų kodus, patvirtintus Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 (Ţin., 2005, Nr. 89-3363), konkrečioje ES
paramą gavusioje sveikatos prieţiūros įstaigoje ir kurios visa pagal projektą numatyta atnaujinti infrastruktūra modernizuota, tačiau šiuo metu
šiame rezultato rodiklyje nėra eliminuoti pasikartojantys pacientai.
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17 paveikslas. 2 prioriteto (Sveikatos apsaugos ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES
fondų lėšos).

2 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Sveikatos
apsaugos ministerija)
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Įsisavinta

Iki 2010 m. pabaigos pagal SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinį buvo sudaryta ir patvirtinta
valstybės ir regionų projektų sąrašų bei paskelbta kvietimų teikti paraiškas projektams
bendrai finansuojamiems iš ES struktūrinių fondų lėšų uţ daugiau kaip 95 proc. visų
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų lėšų.
Sveikatos apsaugos ministerija administruoja 12 priemonių, kurioms įgyvendinti skirta ~
228,2 mln. eurų. Įgyvendinant SSVP 2 prioriteto 1 uţdavinį iki ataskaitinio laikotarpio buvo
sudarytos 192 finansavimo ir administravimo sutartys, kurių vertė siekia 184,2 mln. eurų ir
kontaktavimas siekia 80,7 proc. nuo Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sričiai
priskirtų priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos
administruojamas priemones buvo panaudota 46,8 mln. Eurų, o tai sudaro daugiau kaip 20
proc. nuo visos šioms priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų.
Atsiţvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, nematome rizikos nepasiekti uţsibrėţtų produkto ir
rezultato rodiklių reikšmių iki programavimo periodo pabaigos bei laiku nepanaudoti skirtų
lėšų.
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18 paveikslas. 2 prioriteto (Sveikatos apsaugos ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Sveikatos apsaugos ministerija)
61,2 (100%)
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Nors nuo ES fondų lėšų panaudojimo plano šiuo metu atsiliekama, tačiau atsiţvelgiant į priimtų
sprendimų pokytį per 2010 metus t. y. per ataskaitini laikotarpį buvo sudarytos 139 finansavimo
ir administravimo sutartis, kurių vertė siekia apie 120 mln. eurų (nuo programavimo periodo
pradţios sudarytų sutarčių vertė siekia 80,7 proc. nuo Sveikatos apsaugos ministerijos
administruojamų lėšų sumos), yra sudarytos visos prielaidos sparčiam ES fondų lėšų
panaudojimui. Taip pat ministerija, siekdama uţtikrinti savalaikį lėšų panaudojimą, vykdo
susitikimus, konsultacijas su projektų vykdytojais, kurių metu aptariama projektų įgyvendinimo
eiga, lėšų panaudojimo sparta ir t.t.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
35 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
536.001,69
40
Marijampolė
707.085,88
40
Tauragė
912.431,56
47
Maţeikiai
840.165,60
51
Telšiai
889.103,64
50
Utena
627.359,72
45
Visaginas
407.952,74
39
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Pagal 2 prioriteto 1 uţdavinį investicijos skiriamos sveikatos prieţiūros įstaigoms
veikiančioms ir / ar teikiančios sveikatos prieţiūros paslaugas ekonomikos centruose
gyvenantiems gyventojams. Ekonomikos centruose esamos infrastruktūros
modernizavimas gerina gyvenimo kokybę ir sudaro prielaidas teikti kokybiškesnes ir
prieinamas sveikatos prieţiūros paslaugas.
Lentelėje pateikiama informacija apie projektų vykdytojų, veikiančių ekonomikos
augimo centruose, inicijuotus ir tenai įgyvendinamus projektus bei iki 2010 m.
pabaigos ekonomikos augimo regionams išmokėtas paramos lėšas arba projektus, kurie
įgyvendinami platesnėje teritorijoje (pvz.: Lietuvoje), tačiau projekto veiklos apima ir
ekonomikos augimo centrus bei iki 2010 m. pabaigos ekonomikos augimo regionams
išmokėtas paramos lėšas.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai neutralus.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.
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2 prioriteto 2 uţdavinio „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę
bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą
gyvenimą sistemoje“ įgyvendinimas
Įgyvendindama 2 prioriteto 2 uţdavinį „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos
paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą
mokymosi visą gyvenimą sistemoje― Švietimo ir mokslo ministerija siekia:
didinti švietimo paslaugų prieinamumą, stiprinant ikimokyklinio bei priešmokyklinio,
neformalaus vaikų ir suaugusiųjų ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas kaimo vietovėse;
uţtikrinti profesinio mokymo įstaigų prieinamumą steigiant praktinio mokymo centrus;
gerinti švietimo kokybę, modernizuojant šalies ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštųjų mokyklų infrastruktūrą;
gerinti mokymosi procesą atnaujinant mokymosi priemones ir įrangą ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose.
Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
36 lentelė. 2 prioriteto 2 uţdavinio „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų
kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą
gyvenimą sistemoje― fizinė paţanga
Rodikliai
Projektų
skaičius*

Pasiekimas

2007

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produkto rodikliai
0

19

136

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

Iš viso

136

100

51
Rezultato rodikliai

Tiesioginės
naudos
Pasiekimas
0
gavėjų iš
investicijų į
švietimo
Tikslas
infrastruktūrą
skaičius (per
6 mėn. po
Pradinis
919075
projekto
taškas
pabaigos)

0

0**

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

110000

*

Iki 2010 m. gruodţio 31 d. įgyvendinamų projektų skaičius pagal pasirašytų projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis.
**
Patikslinta pasiekimo reikšmė uţ 2009 m. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo
klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą.
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37 lentelė. 2 prioriteto finansinė paţanga
Uţdavini Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
ai
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso

30.263.186,08
2
uţdavinys

ES lėšos

25.722.822,41

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

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
3.965.205,62

575.158,06

95

Iš viso

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

160.473.545,65 136.287.420,75 20.551.240,79

3.634.884,11

KOKYBINĖ ANALIZĖ
38 lentelė. 2 uždavinys: „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei
prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą
sistemoje―
Stebėsenos Stebėsenos
ES lėšos
Finansavimo ir
Panaudotos ES lėšos
rodiklio
rodiklio
suplanuotos
administravimo sutartyse
(deklaruotinos) ir
tipas
pavadinimas
veiksmų
uţkontraktuotos ES lėšos
pasiekti rodikliai
programos
ir suplanuoti pasiekti
priede
rodikliai
ES
ES
Procentas
ES
Procentas
lėšos/rodikliai lėšos/rodikliai
nuo
lėšos/rodikliai
nuo
plano
plano
1
2
3
4
5=4/3
6
7=6/3
274.261.792,5 136.287.420,75
49,7
25.722.822,41 9,4 (proc.)
ES lėšos (eurai)

REZULTATO

PRODUKTO

(proc.)
Projektų
skaičius

Tiesioginės
naudos
gavėjų iš
investicijų į
švietimo
infrastruktūrą
skaičius (per
6 mėn. po
projekto
pabaigos)

100

136

136
(proc.)

0

0 (proc.)

110000

335.479

304,98
(proc.)

0

0 (proc.)

Įgyvendinant 2 prioriteto 2 uţdavinio priemones iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos
136 projektų finansavimo ir administravimo sutartys uţ 136.287.420,75 eurų (19 sutarčių –
2009 metais ir 117 sutarčių – 2010 metais).
Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą
skaičius (per 6 mėn. po projekto pabaigos)― skaičiuoja asmenis, kurie įgyvendinus projekto
veiklas per 6 mėn. po projekto uţbaigimo pasinaudoja projekto įgyvendinimo metu sukurta
infrastruktūra. Kadangi rezultato rodiklio pasiekimo skaitinė reikšmė skaičiuojama tik po
projekto pabaigos, pirmieji duomenys apie tiesioginės naudos gavėjus iš investicijų į
švietimo infrastruktūrą numatomi 2011 m. pradţioje, o didţiausi pasiekimai laukiami
2012-2013 metais.
Nepaisant to, kad 2010 metais stebėsenos rodiklių pasiekimai nebuvo ţenklūs, 2
uţdavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip sėkmingą. Paţymėtina, kad
ataskaitiniu laikotarpiu daugumos projektų veiklų įgyvendinimas vyko tinkamai ir laiku.
Panaudojant jau panaudotas lėšas (25.722.822,41 eurų) sėkmingai pasiekti 2010 m.
numatyti pasiekti projektų lygmens rezultatai, išreikšti fiziniais veiklų įgyvendinimo
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rodikliais: atlikti statybos, renovacijos ar remonto darbai, įstaigų patalpos aprūpintos
įranga ir (arba) baldais.
Taigi atsiţvelgiant į 2010 m. pasiektus projektų rezultatus, taip pat galima teigti, kad iki
finansavimo periodo pabaigos bus pasiekti visi planuojami SSVP numatyti pasiekti 2
prioriteto 2 uţdavinio įgyvendinimo stebėsenos produkto ir rezultato rodikliai. Taip pat
paţymėtina, kad įgyvendinant 2 prioriteto 2 uţdavinio priemones ir projektus stiprinama
švietimo ir studijų institucijų infrastruktūra uţtikrins aukštesnę švietimo ir studijų
sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje

19 paveikslas. 2 prioriteto (Švietimo ir mokslo ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES
fondų lėšos).

2 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Švietimo ir
mokslo ministerija)
274,3 (100%)
300
250

136,3 (49,7%)

200
150
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25,7 (9,4%)

50
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VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

2 prioriteto, 2 uţdavinio įgyvendinimui iš viso skirta 274,3 mln. eurų. Iki 2010 m.
pabaigos pasirašyta finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 136,3 mln. eurų, t.
y. 49,7 proc. nuo 2 prioriteto, 2 uţdaviniui skirtos lėšų sumos. Iki 2010 m. pabaigos
pripaţinta deklaruotinomis EK – 25,7 mln. eurų, t. y. 9,4 proc. nuo 2 prioriteto, 2
uţdaviniui skirtos lėšų sumos.
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20 paveikslas. 2 prioriteto (Švietimo ir mokslo ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Švietimo ir mokslo ministerija)
53,9 (100%)
60
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2010 m. kritinio
plano įvykdymas

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 53,9 mln. eurų. 2010
m. įgyvendinant šį prioritetą Europos Sąjungos lėšų naudojimo planas nebuvo įvykdytas
(ţr. 20 pav.). 2010 m. pabaigoje pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų
lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 25,7 mln. eurų, t. y. 47,7 proc. planuotų pripaţinti
deklaruotinomis lėšų.
Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo
sąlygų aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas
paskelbimo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, sutarčių pasirašymo. Kitos
priemonės, kurių imamasi, siekiant paspartinti lėšų panaudojimą:
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. Kartu su CPVA organizuojami trišaliai susitikimai su projektų vykdytojais, kurie
nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų panaudoti 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.
3. Švietimo ir mokslo ministerija ir CPVA 2010 m. kovo 2 d. pasirašė susitarimą dėl
dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo (Nr. 2010/030204/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 dėl išankstinio pritarimo sutarties keitimui. Tai spartina
lėšų panaudojimą, kadangi yra sutaupoma laiko, kai reikia priimti skubius sprendimus
susijusius su sutarčių įgyvendinimu.
Atsilikimą nuo plano planuojama panaikinti 2013 m. iki laikotarpio pabaigos planuojama
panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
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Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2 uţdavinio 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. Įgyvendinus tokius projektus, bus sudarytos didesnės galimybės švietimo paslaugų
teikėjams ir gavėjams kelti kompetenciją IRT srityje, kas savo ruoţtu yra būtina sąlygą
siekiant didinti šalies gyventojų dalyvavimą švietimo sistemoje.
Vienas tokių projektų, skatinančių informacinės visuomenės plėtrą, yra Vilniaus
universiteto projektas „Šiuolaikinio telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos
rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas―. Projekto veiklų įgyvendinimo metu
jau yra įkurtas telechirurgijos centras ir modernizuotos chirurgijos rezidentų mokymo
bazės, esančios universiteto ligoninėse. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat sėkmingai buvo
įdiegtos telemedicinos technologijos, kurios yra skirtos rezidentų mokymui, įrengti
operacijų simuliatoriai – novatoriška praktinių įgūdţių mokymo(si) virtualioje aplinkoje
ir įgytų įgūdţių įvertinimo priemonė. Tikimasi, kad įgyvendinant projekto veiklas įdiegta
įranga taip pat sudarys sąlygas mokymuisi nuotoliniu būdu ir taip paskatins atokesnių
regionų specialistų tobulėjimą, uţtikrins naujausios medicininės informacijos
prieinamumą.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
39 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
372.752,86
32
Marijampolė
315.089,74
31
Tauragė
318.024,72
31
Maţeikiai
318.862,08
35
Telšiai
318.862,08
35
Utena
315.089,74
29
Visaginas
315.089,74
29
Įgyvendinant 2 prioriteto, 2 uţdavinio projektus prisidedama prie regioninės plėtros: iš
viso 2010 m. 7 ekonomikos augimo centruose deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
buvo 2.273.770,96 eurų, o tai sudaro 8.9 proc. skaičiuojant nuo visų per šį laikotarpį
pripaţintų deklaruotinomis išlaidų. Daugiausiai projektų buvo įgyvendinama Maţeikių
ir Telšių savivaldybėse.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
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Reikalavimai dėl projektų atitikties darnaus vystymosi principui yra įtraukti į
bendruosius projektų atrankos kriterijus. 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 studijų infrastruktūrai kurti 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 prioritetų5. Tobulinant švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūrą tikimasi
pagerinti švietimo teikiamų paslaugų kokybę, kuri turėtų padaryti teigiamą poveikį
ekonomikos sektorių plėtrai.
Tarp daugelio sėkmingai vykdomų projektų minimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo
mokyklos projektas „Ţemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ
technologijos ir verslo mokykloje―. Projekto veiklų įgyvendinimo metu yra kuriama bei
modernizuojama esama profesinio mokymo infrastruktūra, siekiant, kad ji atitiktų
šiuolaikinius ţemdirbystės ir modernaus, ekologiško ūkininkavimo standartus ir kad jos
pagalba rengiami įvairių profesijų ţemės ūkio darbininkai turėtų galimybę įgyti darbo
rinkos ţemės ūkio sektoriuje bei savarankiško modernaus ūkininkavimo poreikius
atitinkančią kvalifikaciją ir profesinius įgūdţius. Projektas turės teigiamą poveikį darniai
plėtrai, kadangi modernizavus centro pastatus bei įrengus mokomąją katilinę, bus
prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo bei prie atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo populiarinimo. Mokomoji katilinė yra rekonstruojama į
biodujų jėgainę. Baigus rekonstrukciją mokomojoje katilinėje, bus naudojamos ţemės
ūkio gamybos atliekos ir ţaliavos, o pati katilinė bus naudojama energijos gamybai. Be
to, mokymo centre bus rengiami tokių jėgainių aptarnavimo specialistai.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.

5

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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2 prioriteto 3 uţdavinio „Uţtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir
paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką“ įgyvendinimas
Prie šio 2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra― 3
uţdavinio „Uţtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką― įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu prisidėjo viena Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) administruojama priemonė „Lietuvos darbo birţos teritorinių darbo birţų
infrastruktūros modernizavimas― (VP3-2.3-SADM-01-V). Šia priemone siekiama pagerinti Lietuvos darbo birţų teritorinių darbo birţų
teikiamų paslaugų darbdaviams ir asmenims, ieškantiems darbo bei siekiantiems profesinės karjeros, kokybę, didinti jų įvairovę.
2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto 3 uţdaviniui įgyvendinti buvo planuojama vykdyti ir kitą SADM priemonę „Profesinio mokymo sistemos
infrastruktūros modernizavimas― (VP3-2.3-SADM-02-V). Pagal šią priemonę numatyta plėtoti ir atnaujinti profesinio mokymo
infrastruktūrą, siekiant teikti darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio mokymo programas ir taip pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją
bei paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką. Tačiau 2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu
dalis priemonei „Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros plėtra― įgyvendinti numatytų lėšų, kartu su planuotomis priemonės
veiklomis, perduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – ŠMM). Kita dalis lėšų perkelta naujai SADM 2
prioriteto 4 uţdavinio priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra― (VP3-2.4-SADM-03-V) įgyvendinti.
Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
40 lentelė. 2 prioriteto 3 uţdavinio „Uţtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir
paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką― fizinė paţanga
Rodikliai
Pastatytų, rekonstruotų
objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta įranga
(toliau – objektai),
skaičius (profesinio
mokymo, valstybės
uţimtumo rėmimo
politiką įgyvendinančių
institucijų)

Pasiekimas

2007

2008

0

0

2009
2010
Produkto rodikliai
10,91

12

Tikslas
Pradinis taškas

NA

2012

NA

2013

NA

2014

NA

2015

NA

Iš viso

12

82
135
Rezultato rodikliai

Asmenų (besimokančiųjų,

2011

Pasiekimas
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dėstytojų, bedarbių,
ekonomiškai neaktyvių
asmenų), kurie gaus
tiesioginės naudos iš
valstybės investicijų į
profesinio mokymo ir
valstybės uţimtumo
rėmimo politiką
įgyvendinančių įstaigų
infrastruktūrą, skaičius*

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tikslas

NA

0

225000

Pradinis taškas

152000

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

41 lentelė. 2 prioriteto 3 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdavini Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
ai
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso

3
24.038.637,43
uţdavinys

ES lėšos

20.432.841,82

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

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
0,00

3.605.795,62
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Iš viso

25.007.691,48

ES fondų lėšos LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
21.256.537,76

0,00

3.751.153,72

KOKYBINĖ ANALIZĖ
42 lentelė. 3 uždavinys: „Uţtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
plano
1
2
3
4
5=4/3
6
7=6/3
ES lėšos (eurai)

REZULTATO

PRODUKTO

22.301.899,91
Pastatytų, rekonstruotų
objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta įranga
(toliau – objektai), skaičius
(profesinio mokymo,
valstybės uţimtumo
rėmimo politiką
įgyvendinančių institucijų)
Asmenų (besimokančiųjų,
dėstytojų, bedarbių,
ekonomiškai neaktyvių
asmenų), kurie gaus
tiesioginės naudos iš
valstybės investicijų į
profesinio mokymo ir
valstybės uţimtumo
rėmimo politiką
įgyvendinančių įstaigų
infrastruktūrą, skaičius

21.256.537,76

95,3
(proc.)

20.432.841,82
91,6 (proc.)

82

12

14,6 (proc.)

12

14,6 (proc.)

225.000

150.879

67,1 (proc.)

0

0 (proc.)
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Įgyvendinant šį 2007-2013 m. SSVP 2 prioriteto 3 uţdavinį 2008 m. spalio mėn. pasirašyta
Lietuvos darbo birţos prie SADM parengto projekto „Teritorinių darbo birţų infrastruktūros
plėtra 2007-2010 m.― (Projekto Nr. VP3-2.3-SADM-01-V-01-001) finansavimo ir
administravimo sutartis. Šiam projektui įgyvendinti numatyta iš viso 25.007,69 tūkst. EUR,
iš jų ES lėšos sudarė 21.256,54 tūkst. EUR., projekto vykdytojo lėšos – 3.751,15 tūkst. EUR.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos baigtos visos projekto veiklos t.y. pastatyti ar
rekonstruoti ir įrengti visų 12 planuotų Lietuvos darbo birţos teritorinių darbo birţų pastatai
Maţeikiuose, Kaišiadoryse, Kelmėje, Plungėje, Kaune, Telšiuose, Varėnoje, Palangoje,
Zarasuose, Šalčininkuose, Joniškyje ir Birţuose.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje SSVP 2 prioriteto 3 uţdavinio produkto rodiklio
„Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai),
skaičius (profesinio mokymo, valstybės uţimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių
institucijų)― reikšmė siekė 12. Paţymėtina, kad apskaičiuojant šį rodiklį yra sumuojami
investicijas gavę infrastruktūros objektai, o tarpinės jų pasiekimo reikšmės nurodomos
intervale nuo 0 iki 1. Atsiţvelgiant į tai, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pilnai
pasiekta finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta šio produkto rodiklio reikšmė.
Lyginant su SSVP nurodyta siektina rodiklio reikšme 82 objektai iki 2010 m. pabaigos šio
rodiklio pasiekimas sudarė 14,6 proc.
Atsiţvelgiant į SSVP priede šio uţdavinio priemonėms įgyvendinti likusią nepanaudotą lėšų
sumą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodţio 29 d. nutarimu Nr. 1856 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo― pakeitimo― perkėlus dalį nepaskirstytų
ERPF lėšų pagal SADM administruojamą SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio priemonę
„Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra― (VP32.4-SADM-02-V), šias sutaupytas lėšas 2011 m. numatoma skirti naujam projektui
įgyvendinti. Atsiţvelgiant į tai, numatomas šio rodiklio galutinis pasiekimas yra iš viso 13
objektų, tai sudarytų iš viso 15,9 proc. SSVP nurodytos siektinos šio rodiklio reikšmės.
Duomenys apie rezultato rodiklio „Asmenų (besimokančiųjų, dėstytojų, bedarbių,
ekonomiškai neaktyvių asmenų), kurie gaus tiesioginės naudos iš valstybės investicijų į
profesinio mokymo ir valstybės uţimtumo― pasiekimą bus renkami po projektų
įgyvendinimo pabaigos. Atsiţvelgiant į tai, kad minėto projekto įgyvendinamo pagal
priemonę „Lietuvos darbo birţos teritorinių darbo birţų infrastruktūros modernizavimas―
veiklos baigtos tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, o galutinis projekto uţbaigimas
numatytas 2011 m. pradţioje, duomenų apie šio rezultato pasiekimą kol kas nėra. Remiantis
šio projekto finansavimo ir administravimo sutartimi numatoma, kad įgyvendinus projektą
tiesioginę naudą iš investicijų į teritorinių darbo birţų infrastruktūrą gaus 150.879 asmenys
t.y. 67,1 proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio pasiekimu. 2011 m. skyrus lėšas
naujam šios priemonės projektui įgyvendinti tikėtina, kad iki programavimo laikotarpio
pabaigos šio rodiklio pasiekimas bus ţymiai didesnis lyginant su SSVP suplanuota šio
rodiklio reikšme.
Tokį ţemą produkto ir rezultato rodiklių pasiekimą lyginant su SSVP nurodyta siektina
reikšme, kaip jau ir buvo minėta, paaiškina tai, kad iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos prie
šių rodiklių pasiekimo prisidėjo tik viena įgyvendinama priemonė „Lietuvos darbo birţos
teritorinių darbo birţų infrastruktūros modernizavimas―. 2010 metais perdavus priemonės
„Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros modernizavimas― įgyvendinimą ŠMM visi
planuoti pasiekimai pagal šią priemonę nurodomi detalizuojant 2007–2013 m. SSVP 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra― 2 uţdavinio „Uţtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų
kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amţiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą
gyvenimą sistemoje― įgyvendinimą. Atsiţvelgiant į tai, 2011 m. būtina inicijuoti atitinkamus
SSVP rodiklių pakeitimus.
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Ataskaitiniu laikotarpiu prisiimti įsipareigojimai pagal pasirašytą vieną šio uţdavinio
priemonės finansavimo ir administravimo sutartį sudaro iš viso 21.256,54 tūkst. EUR. ERPF
lėšų, t.y. 95,3 proc. šio uţdavinio priemonėms įgyvendinti SSVP priede numatytų ERPF
lėšų. Likusias lėšas, kaip jau buvo minėta, 2011 m. planuojama skirti naujam šio uţdavinio
priemonės projektui įgyvendinti. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos panaudota, lėšos
pripaţintos deklaruotinomis EK, iš viso 20.432,84 tūkst. EUR ERPF lėšų t.y. 91,6 proc. šio
uţdavinio priemonėms įgyvendinti SSVP priede numatytų ERPF lėšų.
Informacija dėl ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymo įgyvendinant šį Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai priskirtą SSVP 2 prioriteto 3 uţdavinį yra pateikiama kartu su
ministerijos įgyvendinamo SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio analize. Informacija pateikiama
ţemiau.
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
43 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
0
0
Marijampolė
0
0
Tauragė
0
0
Maţeikiai
2.003.219,79
1
Telšiai
2.003.219,79
1
Utena
0
0
Visaginas
0
0
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant vienintelį SSVP 2 prioriteto 3
uţdavinio projektą 2 regioniniuose ekonomikos augimo centruose panaudota –
deklaruotinos išlaidos, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, siekė iš viso 4.006,44 tūkst. EUR t.y. 16,7
proc. visų pagal šį uţdavinį panaudotų t.y. deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
sumos.
Kaip jau buvo minėta, atsiţvelgiant į SSVP priede šio uţdavinio projektams įgyvendinti
likusią nepanaudotą lėšų sumą, 2011 m. sutaupytas lėšas numatoma skirti naujam
projektui, kuris gali būti ir viename iš šių 7 regioninių ekonomikos augimo centrų,
įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio SSVP prioriteto 3 uţdavinio įgyvendinimas prisideda prie darnaus vystymosi
politikos socialinio aspekto. Įgyvendinant vienintelį šio uţdavinio projektą siekiama
pagerinti teritorinių darbo birţų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudaryti
sąlygas efektyviai, kokybiškai, bei savalaikiai suteikti informaciją bei ja pasinaudoti.
Tai sudaro prielaidas uţimtumo didinimui, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties
maţinimui. Projektas skirtas bendros gyvenimo kokybės palaikymui, darbinio
uţimtumo skatinimui ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui bei tenkina dabartinius
socialinės ir ekonominės plėtros poreikius. Įgyvendinant šį projektą modernizuojama 12
skirtingų Lietuvos miestų teritorinių darbo birţų infrastruktūra, kas taip pat įtakoja ir
regionų socialinį, ekonominį vystymąsi bei plėtrą.
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Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Įgyvendinant šio SSVP prioriteto 3 uţdavinį poveikis uţimtumui yra netiesioginis.
Įgyvendinant vienintelį šio uţdavinio projektą siekiama pagerinti teritorinių darbo birţų
teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir tokiu būdu sudaryti prielaidas uţimtumo
didinimui, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties maţinimui.
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2 prioriteto 4 uţdavinio „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į
visuomenę ir darbo rinką“ įgyvendinimas
Prie šio 2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra― 4
uţdavinio „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir
darbo rinką― įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu prisidėjo dvi SADM administruojamos priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra― (VP3-2.4-SADM-01-R) ir „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra― (VP32.4-SADM-02-V). Įgyvendinant pirmąją priemonę ataskaitiniu laikotarpiu skirtinguose Lietuvos regionuose buvo kuriami nauji ar
modernizuojami nestacionarias socialines paslaugas teikiantys dienos socialinės globos centrai, krizių centrai (moterų, šeimos),
savarankiško ar laikino gyvenimo namai, psichosocialinės pagalbos centrai, šeimos paramos centrai, paramos šeimai tarnybos, vaikų dienos
centrai ar mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Įgyvendinant antrąją priemonę – buvo kuriamos ar modernizuojamos neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos paslaugoms teikti skirtos įstaigos, statomi nauji ar modernizuojami esami Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinių
skyrių ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių veiklai skirti pastatai.
Atsiţvelgiant į itin prastą stacionarių socialinės globos įstaigų infrastruktūros būklę ir esamą šių įstaigų teikiamų paslaugų poreikį 2010 m.
inicijuoti atitinkami SSVP pakeitimai į finansuotinas sritis įtraukiant stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtrą. Šiai
naujai SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio priemonei įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu buvo skirta dalis ERPF lėšų iš
ŠMM administruoti perduotos SSVP 2 prioriteto 3 uţdavinio priemonės „Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros plėtra―. Planuojama
finansavimą projektams, numatantiems stacionarių socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, skirti 2011 m.
Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
44 lentelė. 2 prioriteto 4 uţdavinio „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją
į visuomenę ir darbo rinką― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

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

Pasiekimas

0

0

1,85

28,69

Tikslas

NA

NA

NA

NA

NA

28,69

114

109

paslaugas neįgaliesiems
teikiančių institucijų)

Pradinis taškas

346
Rezultato rodikliai

Neįgaliųjų, socialinę
atskirtį patiriančių
asmenų arba asmenų,
kuriems gresia socialinė
atskirtis, gavusių
tiesioginės naudos iš
investicijų į socialinių
paslaugų bei
neįgaliesiems skirtos
infrastruktūros plėtrą,
skaičius*

Pasiekimas

0

0

0

645

NA

NA

NA

NA

Tikslas

NA

645

390000

Pradinis taškas

225000

* Šiuo rodikliu skaičiuojami asmenys, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų paslaugomis.
Duomenis apie šio rodiklio pasiekimą projektų vykdytojai teikia po projektų įgyvendinimo teikiamose kasmetinėse ataskaitose.

45 lentelė. 2 prioriteto 4 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdavini Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
ai
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso

11.296.234,86
4
uţdavinys

ES lėšos

9.494.306,27

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

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
846.163,51

955.765,08

110

Iš viso

57.941.077,96

ES fondų lėšos LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo partnerio (-ių)
finansavimo (
lėšų suma
BF)
48.749.542,23

4.185.224,46

5.006.311,27

KOKYBINĖ ANALIZĖ
46 lentelė. 4 uždavinys: „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į
visuomenę ir darbo rinką―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
plano
1
2
3
4
5=4/3
6
7=6/3
ES lėšos (eurai)
104.833.758,11

48.749.542,23

9.494.306,27

PRODUKTO

46,5 (proc.)
Pastatytų, rekonstruotų
objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta
įranga (toliau –
objektai), skaičius
(socialines paslaugas ir
paslaugas neįgaliesiems
teikiančių institucijų)

114

125

111

109,6 (proc.)

9,1 (proc.)

28,69

25,2 (proc.)

REZULTATO

Neįgaliųjų, socialinę
atskirtį patiriančių
asmenų arba asmenų,
kuriems gresia socialinė
atskirtis, gavusių
tiesioginės naudos iš
investicijų į
nestacionarių socialinių
paslaugų bei
neįgaliesiems skirtos
infrastruktūros plėtrą,
skaičius

390000

455171

116,7 (proc.)

645

0,2 (proc.)

Įgyvendinant 2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinį ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos iš viso 73 infrastruktūros plėtros
projektų finansavimo ir administravimo sutartys iš viso uţ 48.749,54 tūkst. EUR ERPF lėšų. Paţymėtina, kad 2010 m. pabaigoje SADM
sprendimu ERPF finansavimas skirtas dar 40 nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui, kurių
finansavimo ir administravimo sutartys iš viso uţ 14.102,87 tūkst. EUR. ERPF lėšų pasirašytos 2011 m. pradţioje.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pilnai baigti iš viso 3 projektai ir įgyvendinus šiuos projektus modernizuotuose bei įrengtuose
pastatuose Alytaus, Kėdainių ir Molėtų rajono savivaldybių gyventojams pradėtos teikti nestacionarios socialinės paslaugos. Iki 2010 m.
pabaigos taip pat buvo baigti 8 nestacionarioms socialinėms paslaugoms teikti ir 1 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti
infrastruktūros objektų statybos ir rekonstrukcijos darbai. Šių projektų galutinis uţbaigimas numatytas 2011 metais.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šio SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio produkto rodiklio „Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai), skaičius (socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems teikiančių institucijų)― reikšmė siekė
28,69. Paţymėtina, kad didţioji dalis t.y. 93,6 proc. šios reikšmės pasiekta per 2010 metus. Apskaičiuojant šį rodiklį sumuojami
investicijas gavę infrastruktūros objektai, o tarpinės jų pasiekimo reikšmės nurodomos intervale nuo 0 iki 1. Atsiţvelgiant į tai, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje nurodyta pasiekta šio rodiklio reikšmė yra visų šio uţdavinio įgyvendinamų projektų tarpinių pasiekimų suma.
Lyginant su SSVP nurodyta šio rodiklio reikšme 114 objektų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos rodiklio pasiekimas sudarė 25,2 proc.
Atsiţvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse planuojamas pasiekti šių rodiklių reikšmes numatomas šio produkto
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rodiklio galutinis pasiekimas iš viso 125 objektai, tai sudarytų iš viso 109,6 proc. SSVP nurodytos siektinos šio rodiklio reikšmės. 2011 m.
skyrus
lėšas
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naujiems SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio projektams įgyvendinti pagal priemonę
„Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra― tikėtina, kad iki programavimo
laikotarpio pabaigos šio rodiklio pasiekimas bus ţymiai didesnis lyginant su SSVP
suplanuota šio rodiklio reikšme.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio rezultato rodiklio
„Neįgaliųjų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų arba asmenų, kuriems gresia
socialinė atskirtis, gavusių tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų bei
neįgaliesiems skirtos infrastruktūros plėtrą, skaičius― reikšmė siekė 645 t.y. tik 0,2
proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio pasiekimu. Atsiţvelgiant į tai, kad
duomenys apie šio rodiklio pasiekimą renkami po projektų įgyvendinimo pabaigos,
prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo tik 3 iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
įgyvendinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektai.
Remiantis pasirašytomis projektų finansavimo ir administravimo sutartimis,
numatoma, kad įgyvendinus visus šio uţdavinio projektus paslaugos bus suteiktos iš
viso 455.171 asmenims t.y. 116,7 proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio
pasiekimu. Atsiţvelgiant į tai ir įvertinus numatomas naujai pasirašyti projektų
finansavimo ir administravimo sutartis grėsmės nepasiekti šio SSVP suplanuoto
rodiklio nėra.
Ataskaitiniu laikotarpiu prisiimti įsipareigojimai pagal pasirašytas SSVP 2 prioriteto 4
uţdavinio projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaro iš viso 48.749,54
tūkst. EUR ERPF lėšų, t.y. 46,5 proc. šio uţdavinio projektams įgyvendinti SSVP
priede numatytų ERPF lėšų. Paţymėtina, kad kaip jau ir buvo minėta 2011 m.
pradţioje pasirašyta 40 naujų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių iš viso
uţ 14.102,87 tūkst. EUR. ERPF lėšų, o iki metų pabaigos numatoma finansavimą
skirti naujiems infrastruktūros projektams pagal priemonę „Stacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra―. Šiam tikslui planuojama paskirstyti iš viso apie
36.492,12 tūkst. EUR. SSVP priede numatytų ERPF lėšų.
Šiam uţdavinio produkto rodikliui pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
panaudota t.y. deklaruotinos išlaidos, kurios buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, siekė 9.494,31 tūkst. EUR ERPF lėšų. Tai sudaro 9,1 proc.
lyginant su SSVP priede šiam uţdaviniui įgyvendinti numatyta ERPF lėšų suma. Tokį
ţemą numatytų lėšų panaudojimą sąlygojo sutaupymai vykdant projektus (perkant
rangos darbus vidutiniškai buvo sutaupoma apie 20 proc. lėšų), lėtesnė nei planuota
kai kurių projektų įgyvendinimo sparta (pvz., dėl komplikuotų viešųjų pirkimų
procedūrų, aktyvaus tiekėjų dalyvavimo juose, padaţnėjusio pretenzijų teikimo ir
pan.) bei uţfiksavus paţeidimus, kurių tyrimo metu laikinai buvo neapmokamos
projektų vykdytojų patirtos išlaidos (2010 m. įgyvendinamuose šio uţdavinio
projektuose uţfiksuoti 6 įtariami paţeidimai. 3 projektų atvejų įtariami paţeidimai
pasitvirtino).
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra
neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
47 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
341.419,44
8
Marijampolė
256.056,77
7
Tauragė
63.416,98
8
Maţeikiai
100.614,45
8
Telšiai
92.184,38
8
Utena
54.717,41
7
Visaginas
54.717,41
7
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant projektus pagal SADM priskirto
SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinį 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose panaudota
– deklaruotinos išlaidos, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, siekė iš viso 963,13 tūkst. EUR t.y.
10,14 proc. visų pagal šio uţdavinio projektus panaudotų t.y. deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, sumos. Šis santykis laikytinas pakankamai dideliu, turint omenyje,
kad šie centrai sudaro tik 7 iš 60 savivaldybių. Vidutinė vienai savivaldybei tenkanti
deklaruotinų išlaidų dalis sudaro 188,27 tūkst. EUR. Atsiţvelgiant į tai, dviejuose
ekonomikos augimo centruose panaudotos lėšos stipriai viršijo minėtą šalies vidurkį.
Kaip jau buvo minėta, 2010 m. pabaigoje SADM sprendimu finansavimas skirtas dar 40
regionų atrankos būdu atrinktų projektų įgyvendinimui, kurių finansavimo ir
administravimo sutartys pasirašytos 2011 m. pradţioje. Dalis jų numatyti įgyvendinti
šiuose 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Atsiţvelgiant į tai, tikėtina, kad
2011 metais šiuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose bus panaudota ţymiai
daugiau lėšų nei 2010 m.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio SSVP prioriteto 4 uţdavinio įgyvendinimas prisideda prie darnaus vystymosi
politikos socialinio aspekto – uţimtumo didinimo, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties
maţinimo. Plėtojant paslaugas, tarp jų ir profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems
teikiančių įstaigų infrastruktūrą siekiama atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą,
profesinę kompetenciją ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į
visuomenę, skatinti jų uţimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje. Plėtojant
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nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą siekiama padidinti socialinės rizikos
asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gebėjimus ir iniciatyvą
pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę bei darbo rinką.
Kaip pavyzdys, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendintas Sutrikusio intelekto
ţmonių globos bendrijos „Kėdainių viltis" projektas „Sutrikusio intelekto ţmonių globos
bendrijos „Kėdainių viltis" savarankiško gyvenimo namų įkūrimas― (Projekto Nr. VP32.4-SADM-01-R-21-008). Šiam projektui įgyvendinti skirta iš viso 723,63 tūkst. EUR, iš
jų ERPF lėšos – 615,08 tūkst. EUR. Įgyvendinus projektą įkurti savarankiško gyvenimo
namai suaugusiems asmenims su negalia: sudarytos namų aplinkai artimos gyvenimo
sąlygos t.y. galimybė įgyti įgūdţius reikalingus savarankiškai tvarkytis savo asmeninį
(šeimos) gyvenimą.
Šiuo projektu siekiama, kad įgiję pakankamai savarankiško gyvenimo įgūdţių, ţymi dalis
tikslinės grupės asmenų galėtų gyventi su minimalia aplinkinių pagalba. Tokiu būdu būtų
uţtikrinama geresnė tikslinės grupės asmenų integracija į visuomenę bei projekto dėka
butų sudarytos sąlygos darbingiems globojamųjų šeimos nariams grįţti į darbo rinką.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
48 lentelė. 2 prioriteto 4 uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui
Priemonė
Deklaruotinų išlaidų, Sukurtų darbo vietų
kurios iki ataskaitinio skaičius*
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
VP3-2.4-SADM-01-R
6.154.026,92
5
„Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra―
VP3-2.4-SADM-02-V
5.142.207,94
nd
„Paslaugas, tarp jų
profesinės
reabilitacijos,
neįgaliesiems
teikiančių įstaigų
plėtra―

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

nd

nd

* - Projekto vykdytojai duomenis apie naujai sukurtas darbo vietas (tuose projektuose, kur toks rezultato rodiklis
numatytas) teikia po projekto įgyvendinimo teikiamose kasmetinėse ataskaitose. Skaičiuojant naujai sukurtas darbo
vietas sumuojamos finansavimą gavusioje įstaigoje (padalinyje) po projekto pabaigos numatytoms teikti
paslaugoms įsteigtos naujos darbo vietos (etatai) specialistams, aptarnaujančiam personalui ir pan.

Įgyvendinus SSVP prioriteto 4 uţdavinio projektus pagal iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis numatoma įkurti iš viso
536,5 naujas darbo vietas, iš jų 385,5 naujos darbo vietos, pagal šio uţdavinio
priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra― ir 151 nauja darbo
vieta – pagal priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems
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teikiančių įstaigų plėtra― įgyvendinamus projektus. Atsiţvelgiant į tai, kad šio rodiklio
pasiekimas skaičiuojamas sumuojant darbo vietas sukurtas po projektų įgyvendinimo
pabaigos, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo tik
du baigti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektai.
Atsiţvelgiant į tai, kad 2010 m. pabaigoje ERPF finansavimas skirtas dar 40 naujų
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui,
tikėtina, kad ateityje stipriai išaugs tiek planuojami, tiek ir faktiniai šio rodiklio
pasiekimai.
21 paveikslas. 2 prioriteto (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) įgyvendinimo analizė 2010
m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln.
eurų/proc.) (ES fondų lėšos).

2 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija)
127,1 (100%)
140
120

70,0 (55,1%)

100
80

29,9 (23,5%)

60
40
20
0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Įgyvendinant SADM administruojamų SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uţdavinio priemonių
projektus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos panaudota t.y. deklaruotinos išlaidos,
kurios buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, sudarė 29.927,15
tūkst. EUR ERPF lėšų. Tai sudaro 23,5 proc. lyginant su SSVP priede šiems
uţdaviniams įgyvendinti numatyta ERPF lėšų suma. Lėtesnį nei planuota lėšų
panaudojimą įtakojo SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinio kokybinėje analizėje nurodytos
prieţastys. Taip pat paţymėtina, kad 20 projektų pagal SSVP 2 prioriteto 4 uţdavinį
finansavimo ir administravimo sutartys iš viso uţ 8.936,71 tūkst. EUR ERPF lėšų buvo
pasirašytos tik 2010 m. pabaigoje.
Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip jau ir buvo minėta, 2010 m. pabaigoje ERPF
finansavimas iš viso 14.102,87 tūkst. EUR. skirtas dar 40 naujų nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui, dėl kurių finansavimo ir
administravimo sutartys pasirašytos jau 2011 m. pradţioje. Tai turėtų įtakoti spartesnį
ERPF lėšų panaudojimą ateityje.
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22 paveikslas. 2 prioriteto (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
29,9 (127,9%)
30

23,4 (100%)

25
20
15
10
5
0
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

Vadovaujantis ES fondų lėšų naudojimo planu SADM pagal SSVP 2 prioritetą 2010
m. nustatyta 23.401,88 tūkst. EUR. akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis ES
fondų lėšų suma. Įgyvendinant SADM priskirtus SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uţdavinius
iki 2010 m. pabaigos deklaruotinos išlaidos, kurios buvo įtrauktos į paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo prašymus, sudarė iš viso 29.927,15 tūkst. EUR. t.y. 27,9 proc.
daugiau lyginant su ES fondų lėšų naudojimo plane 2010 m. nustatyta akumuliuota
kritine pripaţintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma.
Vadovaujantis šiuo ES fondų lėšų naudojimo planu SADM 2011 metams nustatyta
49.269,87 tūkst. EUR akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis ES fondų lėšų
suma. Atsiţvelgiant į šio plano viršijimą 2010 m. ir į tai, kad 2010 m. pabaigoje ir
2011 m. pradţioje pasirašyta 60 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių,
kurioms skirta iš viso 23.039,59 tūkst. EUR. ERPF lėšų, grėsmės SADM nepasiekti
ES fondų lėšų naudojimo plano 2011 m. nėra.

3.2.2 Svarbiausios problemos
Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2009 metais
valstybinį auditą svarbių problemų nenustatyta. Audito ataskaitoje Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai buvo pateikti 4 bendro pobūdţio pastebėjimai susiję su
nepakankamu LR Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į ministerijos vidaus
procedūras. Atsiţvelgiant į pastebėjimus, vidaus tvarkos aprašai bus atitinkamai
pakoreguoti.
Ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendindama SSVP 2 prioriteto 1
uţdavinį susidūrė su šiais veiksniais turėjusiais įtakos valstybės projektų sąrašų
sudarymui, projektų įgyvendinimui bei spartesniam ES fondų lėšų panaudojimui:
118

pareiškėjai ne visuomet kokybiškai rengė preliminarias paraiškas (pvz., įtraukiamos
netinkamos finansuoti veiklos ar išlaidos; nekorektiškai skaičiuojami planuojami pasiekti
rezultato rodikliai ir kt.), dėl to tekdavo jas tikslinti, o tai turėjo įtakos sąrašų sudarymo
spartai; įgyvendinančiajai institucijai pateikiamos nekokybiškos paraiškos, nepaisant
organizuojamų mokymų ir pareiškėjų konsultacijų; dalį vertinimo ataskaitų teko grąţinti
pervertinimui. Valstybės projektų sąrašų sudarymo spartai įtakos turėjo pradėta
įgyvendinti Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo
programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodţio 7 d.
nutarimu Nr. 1654, kadangi planuojamus valstybės projektus teko iš naujo perţiūrėti ir
suderinti su aukščiau minimos programos nuostatomis. Taip pat spartesniam projektų
įgyvendinimui įtakos turėjo paţeidimai, susiję su viešaisiais pirkimais, ilgas VPT išvadų
laukimo terminas, turto priklausomybės klausimas. Siekiant didinti pareiškėjų / projektų
vykdytojų kompetenciją paraiškų rengimo, viešųjų pirkimų srityse, buvo organizuojami
mokymai paraiškų pildymo, viešųjų pirkimų tematika, pristatomi daţniausiai
pasitaikantys paţeidimai ir kt.
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3.3. 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“
3.3.1. 3 prioriteto 1 uţdavinio įgyvendinimas
Įgyvendindama 3 prioriteto 1 uţdavinį „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra―, Aplinkos ministerija siekia
modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės,
aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Šio tikslo Aplinkos ministerija siekia administruodama priemonę „Vandens tiekimo ir
nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra―.
Iki 2011 m. pabaigos visose gyvenvietėse, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, veiks šiuolaikiški nuotekų valymo įrenginiai,
atitinkantys Miestų nuotekų direktyvos reikalavimus. Intensyviai vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra leis kuo daugiau šalies
gyventojų naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Šiuo metu įgyvendinami 96 vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo projektai.
2013 metais tikimasi baigti kurti intensyviai statomą regioninę nuotekų dumblo apdorojimo sistemą. Šią sistemą sudaro 12 dumblo pūdymo ir
dţiovinimo įrenginių (Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje, Maţeikiuose, Kaune, Kėdainiuose, Panevėţyje, Marijampolėje, Šilutėje, Tauragėje,
Telšiuose, Utenoje) 9 kompostavimo aikštelės (Birţuose, Akmenėje, Druskininkuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Kelmėje, Raseiniuose,
Švenčionėliuose, Ukmergėje) ir 2 dumblo dţiovinimo įrenginiai (Visagine ir Klaipėdoje).
49 lentelė. 3 prioriteto 1 uţdavinio „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra― fizinė paţanga
Rodikliai
Gyvenamųjų vietovių, kuriose
renovuota/pastatyta vandens
tiekimo
ir/ar nuotekų sistema,
skaičius*

2007

Pasiekimas

0

2008

0

2009
2010
Produkto rodikliai
4

13

2011

NA

2012

NA

2013

NA

2014

NA

2015

NA

Tikslas
Pradinis taškas

Iš viso

13

220
107 (2006)
Rezultato rodikliai

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

Pasiekimas

0

0

0

Tikslas

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

8
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punktai)**
Pradinis taškas

62 (2006)

* Gyvenamoji vietovė, nepriklausomai nuo projektų skaičiaus, sudaro vieną vienetą. Gyvenamoji vietovė, kurios teritorijoje ar jos dalyje
renovuotas/pastatytas bent vienas vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistemos elementas, skaičiuojama kaip vienas vienetas. Vandens tiekimo ir/ar nuotekų
sistemą sudaro šie elementai: geriamojo vandens tiekimo tinklai, vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų surinkimo tinklai, nuotekų valymo įrenginiai.
Renovuota/pastatyta sistema laikoma pasirašius statinio pripaţinimo tinkamu naudoti aktą.
** Skaičiuojamas gyventojų, kurie yra prisijungę, arba kuriems suteikta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų, dalies
padidėjimas. Gyventojai laikomi prisijungę sudarius su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone paslaugų teikimo sutartį.
50 lentelė. 3 prioriteto 1 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)
0Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

1 uţdavinys 161.848.149,19 130.227.422,07 15.369.721,39

16.251.005,73

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

Iš viso

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

604.050.861,60 484.769.915,13 57.031.788,78 62.249.157,69

KOKYBINĖ ANALIZĖ
51 lentelė. 1 uždavinys: „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos
Finansavimo ir administravimo
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir
priede
suplanuoti pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
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Panaudotos ES lėšos
(deklaruotinos) ir pasiekti
rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas

plano
1
ES lėšos (eurai)

2

3

4

515.092.712,87

484.769.915,13

5=4/3

6
130.227.422,07

25,3
(proc.)

REZULTAT
O

PRODUK
TO

94,1 (proc.)
Gyvenamųjų vietovių, kuriose
renovuota/pastatyta vandens
tiekimo
ir/ar nuotekų sistema, skaičius
Gyventojų, kurie naudojasi
centralizuotomis nuotekų
surinkimo ir tvarkymo
paslaugomis, dalies
padidėjimas (procentiniai
punktai)

nuo
plano
7=6/3

220

282

128 (proc.)

13

5,9 (proc.)

8

3,44

-

0

-

3 prioriteto 1 uţdavinys įgyvendinamas kompleksiškai – tiesiami geriamojo vandens ir nuotekų tinklai, diegiami vandens gerinimo įrenginiai ir
kuriama nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. Pagal šį uţdavinį iki 2010 m. pabaigos buvo įgyvendinami 108 projektai, kurių bendra vertė
– 604,04 mln. eurų (iš jų – 484.769 mln. eurų ES lėšų.) Per 2010 m. pagal 3 prioriteto 1 uţdavinio priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra― pateikta 50 paraiškų (prašomo finansavimo suma – 162 mln. eurų), pasirašytos 42 projektų
finansavimo ir administravimo sutartys 208,6 mln. eurų sumai (iš jų – ES), deklaruota 129 mln. eurų. Iki 2011 m. pabaigos planuojama
pasirašyti sutartis uţ likusią sumą.
Iki 2010 m. pabaigos sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota projektus įgyvendinti 282 vietovėse. Siekiant
tinkamai įgyvendinti ES direktyvas buvo planuota investicijas koncentruoti gyvenvietėse, didesnėse nei 2000 g. e., tačiau, siekiant darnios
regioninės plėtros, buvo priimtas sprendimas priemonės veiklas įgyvendinti ir maţesnėse (daugiau nei 300 g. e.) gyvenvietėse, esančiose
saugomose teritorijose. Dėl to jau 2010 m. sutartyse suplanuotas pasiekti produkto rodiklis viršija SSVP priede numatytą rodiklį. Didelė dalis
infrastruktūrinių projektų, kurių vidutinė trukmė – apie 2 metus, buvo pradėti 2009 ir 2010 m., todėl produkto rodiklio pasiekimai įgaus didesnį
pagreitį tik 2011–2012 m. Produkto rodiklį numatoma pasiekti (ir viršyti) 2013 m.
Laikotarpio pradţioje buvo planuota daugiau investicijų skirti nuotekų direktyvos įgyvendinimui, tačiau tolimesnio priemonės planavimo eigoje
buvo nuspręsta investicijas skirti kompleksiškai, t.y. kartu gerinant ir geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą. Todėl nuotekų tinklų
infrastruktūros rengimui numatyta skirti tik 45 proc. šio uţdavinio lėšų. Šiuo metu įgyvendinamų projektų vykdytojai yra įsipareigoję prie
nuotekų tinklų prijungti 116552 gyventojus. Planuojama, kad pasirašius visas sutartis bus prijungta 178660 gyventojų. Atsiţvelgiant į tai,
rezultato rodiklis bus pasiektas apie 66 proc. Rezultato rodiklio pasiekimas 2010 m. pabaigoje buvo 0, nes gyventojai prijungiami prie nuotekų
tinklų per 2–5 metus nuo projekto pabaigos. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl nepagrįstai ilgai vykstančių pirkimo procedūrų,
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teisminių ginčų, projektų vykdytojų vėlavimo uţtikrinti nuosavo indėlio apmokėjimą, rangovų vėlavimo atlikti darbus pagal rangos sutartyse
numatytus terminus ir pan. Aplinkos ministerija, norėdama uţtikrinti efektyvų ES fondų lėšų panaudojimą ir uţkirsti kelią nepagrįstai ilgai
uţtrunkančioms viešųjų pirkimų procedūroms, siunčia įspėjamuosius raštus pareiškėjams, kad vėluojantys projektai bus perkelti į vėlesnį etapą,
kai bus tinkamai pasirengta įgyvendinti projektus. Taip pat projektų vykdytojams siunčiami įspėjimai dėl galimų finansinių korekcijų mokėjimo
prašymų
pateikimo
grafikų
nesilaikymo
atvejais.
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
52 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
11.898.478,28
2
Marijampolė
3.825.241,42
2
Tauragė
1.944.409,78
3
Maţeikiai
6.028.022,45
4
Telšiai
684.447,30
3
Utena
1.458.245,32
3
Visaginas
441.137,12
1
Pagal Aplinkos ministerijos administruojamą 3 prioriteto 1 uţdavinio priemonę 2010 m.
regioniniuose ekonomikos augimo centruose buvo įgyvendinama 18 projektų. Uţdavinio
įgyvendinimas turi teigiamos įtakos regioninei plėtrai, nes įgyvendinami vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovacijos ir plėtros projektai apima visus regionus ir uţtikrina,
kad regionų gyventojams būtų prieinamos efektyvios vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo
sistemos. Įgyvendinant uţdavinį prisidedama prie Lietuvos ekonomikos ir regionų
vystymosi, uţtikrinamas regionų aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų
maţinimas.
Didţiausia dalis ES paramos paskirstyta Alytaus (11,898 mln. eurų), Maţeikių (6,028 mln.
eurų) ir Marijampolės ( 3,825 mln. eurų) regioniniuose ekonomikos augimo centruose.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Įgyvendinant vandentvarkos projektus atsiţvelgiama į visus darnaus vystymosi tikslus:
aplinkosaugos – maţėja geriamojo vandens ir dirvoţemio uţterštumas, įgyvendinami kiti
aplinkosauginiai reikalavimai, skatinamas gamtinių išteklių darnus naudojimas ir
formuojamas atsakingas visuomenės poţiūris į gamtinę aplinką; ekonominį tikslą –
įgyvendinamas paslaugų visuotinumas, įperkamumas, kokybė, „sąnaudų susigraţinimo― ir
„teršėjas moka― principai; socialinį tikslą – uţtikrinamas ES sveikatos apsaugos
reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimas, o tai teigiamai veikia visuomenės
sveikatingumą ir uţtikrina higienos sąlygų gerėjimą; regionų vystymosi tikslą – maţėja
aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp atskirų regionų. Kuriama
nuotekų dumblo tvarkymo sistema, diegiant modernesnes ir aplinkai palankesnes dumblo
tvarkymo technologijas, sumaţins susidarančio dumblo kiekį.
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Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.
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3.3.2. 3 prioriteto 2 uţdavinio įgyvendinimas
Įgyvendindama SSVP 3 prioriteto 2 uţdavinį Aplinkos ministerija administruoja priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas―.
Diegiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, sukurta 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų (Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos,
Vilniaus, Kauno, Panevėţio, Marijampolės, Telšių ir Utenos), kurių diegimas ir plėtojimas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos
fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių įkurtos įmonės (regioninio atliekų tvarkymo centro) paskolos lėšomis.
Įgyvendinami Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Panevėţio, Marijampolės, Telšių ir Utenos regionų atliekų tvarkymo
sistemų sukūrimo investiciniai projektai.
Lietuvoje atliekos šalinamos 11-oje regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos
saugos reikalavimus. Iki 2012 metų pabaigos bus sutvarkyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų aplinkos
apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkantys nepavojingųjų atliekų sąvartynai, kuriuose atliekų šalinimas nutrauktas
nuo 2009 m. liepos 16 d. Taip pat tęsiamos didelio gabarito atliekų surinkimo ir ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos. 2010 m.
buvo galutinai apsispręsta, kokiu būdu turi būti tvarkomos biologiškai skaidţios atliekos. Rugsėjo viduryje visi regioniniai atliekų tvarkymo
centrai pateikė APVAi paraiškas biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo sistemai savo teritorijose sukurti. Per du mėnesius šios paraiškos buvo
įvertintos ir skirtas 129 mln. eurų finansavimas. Tikimasi, kad biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo sistema pradės funkcionuoti per 36
mėnesius.
Lietuvoje veikia 13 ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių (po vieną Šiauliuose, Druskininkuose, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje,
Visagine, Zabieliškyje ir penkios Panevėţio regione), įrengtų naudojant 2000–2006 metų ISPA (Pasirengimo narystei struktūrinės politikos
instrumentas) programos ir Sanglaudos fondo lėšas. Iki 2013 metų numatoma 2007–2013 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis
įrengti dar 36 tokias aikšteles.
2010 m. patvirtintos individualios valstybės pagalbos teikimo sąlygos pavojingųjų atliekų sąvartyno rengimui finansuoti.
53 lentelė. 3 prioriteto 2 uţdavinio „Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas― fizinė paţanga
Rodikliai
Uţdarytų ir sutvarkytų
sąvartynų/šiukšlynų skaičius*

2007

Pasiekimas

0

2008
2009
2010
Produkto rodikliai
0

0,04**

Tikslas

62

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

NA

NA

NA

NA

NA

62

249
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Pradinis taškas

587
Rezultato rodikliai

ES aplinkosauginius
reikalavimus atitinkančių
sąvartynų dalies
padidėjimas (procentiniai
punktai)

Pasiekimas

0

0

4**

4***

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

4
100

0
(2006)

* Uţdarymas – atliekų šalinimo veiklos nutraukimas, sąvartyno uţdengimas ir prieţiūrai po uţdarymo reikalingų priemonių įrengimas. Sutvarkymas
(rekultivacija) – sąvartyno iškasimas ir išveţimas. Sąvartynas laikomas uţdarytu ar sutvarkytu pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pripaţinus
statinį tinkamu naudoti.
** Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į
informacinę sistemą.
*** 2010m. rodiklio pasiekimo reikšmė yra tokia pati kaip 2009 m., nes per 2010 m. padidėjo tvarkytinų (reikalavimų neatitinkančių) sąvartynų
skaičius (dalis jų – sąvartynai, kurių dėl išaugusių rangos darbų kainų nepavyko sutvarkyti senojo finansavimo laikotarpio lėšomis).
54 lentelė. 3 prioriteto 2 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

2 uţdavinys

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

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

17.529.828,21

14.899.115,90

2.543.738,81

86.973,50
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse
nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)

Iš viso

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

217.779.475,05 178.711.855,52

8.442.282,65 30.625.336,88

KOKYBINĖ ANALIZĖ
55 lentelė. 2 uždavinys: „Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
priede
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
1
ES lėšos (eurai)

2

3

4

235.552.043,27

178.711.855,52

5=4/3

Panaudotos ES lėšos
(deklaruotinos) ir pasiekti
rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procenta
s nuo
plano
6
7=6/3
14.899.115,90

REZULT
ATO

PRODUK
TO

75,9 (proc.)
Uţdarytų ir sutvarkytų
sąvartynų/šiukšlynų skaičius

ES aplinkosauginius
reikalavimus atitinkančių
sąvartynų dalies
padidėjimas (procentiniai
punktai)

249

343

100

100

137,8 (proc.)

-

6,3 (proc.)
62

24,9
(proc.)

4

-

Vertinant iki 2010 m. pabaigos pasiektus rodiklius ir atsiţvelgiant į pradėtus įgyvendinti projektus, galima teigti, kad produkto rodiklio
rezultatas, suplanuotas pasiekti iki 2015 m. pabaigos, yra realus. Sutaupius įgyvendinamuose projektuose lėšų numatoma sutvarkyti daugiau
reikalavimų neatitinkančių sąvartynų, kurių dėl išaugusių rangos darbų kainų nepavyko sutvarkyti 2004–2006 m. finansavimo laikotarpio
lėšomis.
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Procedūrų sudėtingumas lėmė ilgesnę veiklų trukmę projektų įgyvendinimo stadijos pradţioje, tačiau tinkamai įvertinus situaciją ir neįvykus
esminiams pokyčiams, kurie galėtų turėti įtakos šio prioriteto priemonių įgyvendinimui, vadovaujantis priimtais sprendimais bei suplanuotų
vykdyti projektų siektinais rezultatais, tikėtina, kad iki programavimo periodo pabaigos pavyks sėkmingai panaudoti numatytas lėšas.
Sąvartynų uţdarymo projektų vidutinė trukmė – apie 1,5 m. Didţioji dauguma projektų pradėti įgyvendinti 2010 m., todėl produkto rodiklio
pasiekimas 2010 m. nėra aukštas.
3 prioriteto 2 uţdavinio rodiklius numatoma pasiekti 2012 m.
Iki 2010 m. pabaigos pagal šią priemonę iš viso buvo įgyvendinami 24 projektai, kurių vertė – 217,8 mln. eurų (iš jų – 178,7 mln. eurų ES
lėšų). Per 2010 m. pagal 3 prioriteto 2 uţdavinio priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas― pateiktos 27 paraiškos (prašomo
finansavimo suma – 208,6 mln. eurų), pasirašyta 20 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 197,3 mln. eurų sumai, deklaruota 13,4
mln. eurų.
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Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
56 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
1.026.444,57
3
Marijampolė
0,00
2
Tauragė
2.534,18
2
Maţeikiai
0,00
1
Telšiai
0,00
1
Utena
0,00
1
Visaginas
0,00
1
Uţdavinio įgyvendinimas turi teigiamos įtakos regioninei plėtrai, nes kuriamos regioninės
atliekų tvarkymo sistemos apima visus regionus ir uţtikrina, kad regionų gyventojams
būtų prieinamos efektyvios atliekų tvarkymo sistemos. Įgyvendinant uţdavinį prisidedama
prie Lietuvos ekonomikos ir regionų vystymosi, uţtikrinamas regionų aplinkosaugos,
socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimas.
Pagal Aplinkos ministerijos administruojamą 3 prioriteto 2 uţdavinio priemonę 2010 m.
regioniniuose ekonomikos augimo centruose buvo įgyvendinama 11 projektų. Didţiausia
dalis ES paramos paskirstyta Alytaus (1,026 mln. eurų) ir Tauragės (2,534 mln. eurų)
regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Maţeikių, Marijampolės, Telšių, Utenos ir
Visagino regioniniuose ekonomikos augimo centruose deklaruotinų išlaidų 2010 m.
pabaigoje dar nebuvo.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
ES reikalavimus neatitinkančių sąvartynų uţdarymas prisideda prie aplinkos taršos
maţinimo, maţėja neigiamas sukauptų atliekų poveikis aplinkai ir ţmonių sveikatai.
Regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema sumaţins atliekų srautus ir neigiamą
atliekų poveikį aplinkai ir ţmonių sveikatai, uţtikrins atliekų rūšiavimą, racionalų atliekų
naudojimą antriniam perdirbimui.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
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Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.
23 paveikslas. 3 prioriteto (Aplinkos ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES fondų lėšos).

3 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Aplinkos
ministerija)
750,6 (100%)

663,5 (88,4%)

800
700
600
500
400

145,1 (19,3%)

300
200
100
0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 3 prioriteto priemonėms įgyvendinti pagal
1 ir 2 uţdavinius iš viso yra numatyta 750,6 mln. eurų. 2010 m. pabaigoje buvo sudaryta
sutarčių 663,5 mln. eurų sumai (ES lėšos), tai sudaro 88,4 proc. visų Aplinkos ministerijos
administruojamoms SSVP 3 prioriteto priemonėms numatytų lėšų. Planuojama per 2011 m.
uţkontraktuoti visas Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto
priemonėms numatytas lėšas.
24 paveikslas. 3 prioriteto (Aplinkos ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 m.

200,9 (100%)
250
145,1 (72,2%)
200
150
100
50
0
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas
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Analizuojant Aplinkos ministerijos administruojamoms priemonėms skirtų lėšų
panaudojimo spartą, pastebima, kad 2010 m. ES lėšų panaudojimas buvo ţemiau kritinio
lygio. Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė
pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2010 m. šiam prioritetui
buvo 200,9 mln. eurų. 2010 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų
suma pagal šį prioritetą sudarė 145,1 mln. eurų, t. y. 72,2 proc. planuotų pripaţinti
deklaruotinomis lėšų.
Pagrindinė prieţastis, kodėl nepasiekiama ES fondų lėšų naudojimo plano kritinio lygio,
buvo komunalinių atliekų tvarkymo politikos neapibrėţtumas, dėl kurio buvo uţdelsta
paskirstyti 450 mln. litų ES lėšų. Taip pat, kaip atsilikimo nuo kritinio plano prieţastis
galima paminėti dėl netinkamų pasiūlymų, skundų ir teisminių ginčių vėlavusius pirkimus;
paraiškas, pateikiamas uţ maţesnes vertes nei numatyta valstybės projektų sąrašuose;
nepalankias oro sąlygos darbams vykdyti; projektų vykdytojų laiku nesumokėtą savo lėšų
dalį ir dėl to nusikeliantį lėšų deklaravimą ir kitų mokėjimų prašymų apmokėjimus.
ES fondų lėšų naudojimo plano kritinį lygį planuojame pasiekti 2011 m.
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3.3.3. 3 prioriteto 3 uţdavinio „Oro kokybės gerinimas“ įgyvendinimas
3 prioriteto 3 uţdavinys planuojamas įgyvendinti vykdant priemonę ,,Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra―. Įgyvendindama 3
prioriteto 3 uţdavinį Susisiekimo ministerija siekia kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą,
uţtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, maţinti transporto spūstis, gerinti eismo saugumą, uţtikrinti
aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę. Šiai priemonei skirtos lėšos paskirstytos 12 projektų. Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo
pradėti įgyvendinti. Priemonė „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose― Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. birţelio 2 d. nutarimu buvo panaikinta. SSVP 2010 m. liepos 2 d. redakcijoje panaikinti ir atitinkami veiksmų programos
lygmens rodikliai.
57 lentelė. 3 prioriteto 3 uţdavinio „Oro kokybės gerinimas― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Atnaujintų viešojo
transporto priemonių
skaičius

Pasiekimas

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas
Nutiestas naujas troleibusų
kontaktinis tinklas

Pasiekimas

50

1385
(2006)

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

10

265
(2006)
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Rezultato rodikliai
Padidėjusi švaresnių degalų
(biodegalų, dujų) ir elektros
energijos sunaudojimo
dalis sąlyginiais vienetais
bendrame viešojo
transporto sunaudojamų
degalų kiekyje (proc.)

Pasiekimas

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

Tikslas

3

Pradinis taškas

4
(2006)

58 lentelė. 3 prioriteto 3 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

3 uţdavinys

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

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

Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Iš viso

0

0

0

0

0
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ES fondų lėšos LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo
partnerio (finansavimo ( ių) lėšų suma
BF)
0

0

0

KOKYBINĖ ANALIZĖ
59 lentelė. 3 uždavinys: „Oro kokybės gerinimas―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programos
priede
ES lėšos/rodikliai
1

2

REZULTATO

PRODUKTO

ES lėšos (eurai)
Atnaujintų viešojo
transporto priemonių
skaičius

Nutiestas naujas troleibusų
kontaktinis tinklas
Padidėjusi švaresnių degalų
(biodegalų, dujų) ir elektros
energijos sunaudojimo
dalis sąlyginiais vienetais
bendrame viešojo
transporto sunaudojamų
degalų kiekyje (proc.)

3

Finansavimo ir administravimo sutartyse
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
4
5=4/3

Panaudotos ES lėšos
(deklaruotinos) ir pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
6

Procentas
nuo plano
7=6/3

21.827.655,82

0

0

0

0

50

0

0

0

0

10

0

0

0

0

3

0

0

0

0
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Uţdavinį planuojama įgyvendinti vykdant priemonę ,,Ekologiško viešojo transporto plėtra―. 2010 m. nustatytos projektų finansavimo sąlygos,
sudarytas šios priemonės valstybės projektų sąrašas. Planuojama, kad priemonė bus įgyvendinama penkiuose didţiuosiuose Lietuvos miestuose:
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėţyje.
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25 paveikslas. 3 prioriteto (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES
fondų lėšos).

3 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Susisiekimo
ministerija)
25

21,8 (100%)

20

15

10

0,0 (0%)

5

0,0 (0%)

0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Iki 2010 m. pabaigos projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
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3.3.4. 3 prioriteto 4 uţdavinio įgyvendinimas
Ūkio ministerija, įgyvendindama 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis― 4 uţdavinį „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo
efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą―, siekia:
- diegti paţangias ir efektyvias energijos gamybos technologijas, padidinti energijos gamybos efektyvumą;
- skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamybai;
- maţinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
60 lentelė. 3 prioriteto 4 uţdavinio „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą― fizinė
paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Energijos taupymo
poţiūriu atnaujintų
viešosios paskirties
pastatų
skaičius

Pasiekimas

0

0

66,53

256

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

256
200

82
Rezultato rodikliai

Atnaujintuose
viešosios paskirties
pastatuose sutaupytas
energijos kiekis
(GWh)

Pasiekimas

0

0

2,81*

2,7

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA

2,7
100

40

*

Patikslinta pasiekimo reikšmė uţ 2009 m. Patikslinimo prieţastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į
informacinę sistemą.
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Energijos taupymo poţiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius. Energijos taupymo poţiūriu atnaujinti viešosios paskirties
pastatai – pastatai, kuriuose įgyvendintos energijos taupymo priemonės pagerina pastato ir (ar) pastato energetinių sistemų energetines
savybes.
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh). Viešosios paskirties pastatas – tai viešojo naudojimo
pastatas, kaip yra apibrėţta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 2 straipsnio 8 punkte.
Sutaupyta energija – energijos kiekis, sutaupomas per nustatytą laikotarpį, įdiegus planuotas energijos taupymo priemones.
Stebėsenos rodiklio „Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh)― pasiekimas matuojamas praėjus
vienam šildymo sezonui po to, kai įdiegiamos planuotos energijos taupymo priemonės.

61 lentelė. 3 prioriteto 4 uţdavinio finansinė paţanga
Uţdaviniai

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

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

4 uţdavinys 178.938.262,34 138.496.353,47 18.400.359,36

22.041.549,51
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse
nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)

Iš viso

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

390.759.628,73 276.842.897,47 32.444.682,43 81.472.048,83

KOKYBINĖ ANALIZĖ
62 lentelė. 4 uždavinys: „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą―
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
ES lėšos suplanuotos Finansavimo ir administravimo sutartyse
Panaudotas ES lėšos (deklaruotinos) ir
rodiklio tipas
pavadinimas
veiksmų programoje
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
plano
1
2
3
4
5=4/3
6
7=6/3
355.647.143,48
276.842.897,47
138.496.353,47
ES lėšos (eurai)

REZULT
ATO

PRODUK
TO

77,8 (proc.)
Energijos taupymo
poţiūriu atnaujintų
viešosios paskirties
pastatų
skaičius
Atnaujintuose
viešosios paskirties
pastatuose sutaupytas
energijos kiekis
(GWh)

38,9 (proc.)

200

676

338 (proc.)

256

128 (proc.)

100

170,6

170,6 %

2,7

2,7 %

2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis įgyvendinant 4 uţdavinį buvo pasirašytos 448 sutartys, pagal kurias paskirstyto finansavimo suma sudarė
276,8 mln. eurų; deklaruotinomis buvo pripaţinta beveik 39 proc. lėšų nuo suplanuotų.
Prie stebėsenos rodiklių „Energijos taupymo poţiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius― ir „Atnaujintuose viešosios paskirties
pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh)― pasiekimų prisideda projektai, kurių įgyvendinimo metu yra vykdomos veiklos: viešosios
paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas –
jų energetinių charakteristikų gerinimas. Iki 2010 m. gruodţio 31 dienos vykdant viešosios paskirties pastabų energetinių charakteristikų
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gerinimo veiklas buvo įgyvendinami 423 projektai, kuriems skirto finansavimo ES lėšų suma sudarė 218,3 mln. eurų, t. y. apie 78 proc. nuo
planuojamo skirti finansavimo.
Energijos taupymo poţiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius, net ir paskirsčius ne visą finansavimą, viršija nustatyta veiksmų
programoje 28 proc. Rodiklio reikšmės padidėjimą įtakojo 2009 metais tarp uţdavinių atliktas lėšų perskirstymas: 4,5 mln. eurų ES lėšų buvo
perkelta iš 3 uţdavinio „Oro kokybės gerinimas― 4 uţdaviniui. Paţymėtina, kad padidėjus uţdaviniui skirtoms finansavimo lėšoms, stebėsenos
rodiklių reikšmės nebuvo padidintos.
2010 m. gruodţio 31 d. pasirašytų sutarčių duomenimis, atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis siekė 2,7
GWh, kas sudarė 2,7 proc. nuo planuojamos pasiekti reikšmės. Šio stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmė yra nustatoma praėjus vienam
šildymo sezonui po to, kai įdiegiamos planuotos energijos taupymo priemonės, t. y. projektams pasibaigus: iki 2010 m. pabaigos buvo
uţbaigti tik 37 projektai, kurie galėtų prisidėti prie šio rodiklio pasiekimo. Vertinama, kad energijos taupymo poţiūriu viešosios paskirties
pastatų atnaujinimui skirtos priemonės įgyvendinamos sėkmingai. Remiantis pasirašytų sutarčių duomenimis, atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis gali siekti 170,6 GWh.
Preliminariais duomenimis, 2011 metais viešosios paskirties pastatų energetinių charakteristikų gerinimo projektams įgyvendinti bus skirta
56,3 mln. eurų; išmokėjimai sudarytų – 79,8 mln. eurų.
Įgyvendinant 4 uţdavinį taip pat finansuojami projektai, skatinantys atsinaujinančių energijos išteklių (biomasės) naudojimą energijos
gamybai:
katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;
termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;
naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų;
naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro
savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medţiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų.
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo įgyvendinama 15 atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinančių projektų, kuriems skirto
finansavimo suma sudarė – 43 mln. eurų. Įgyvendinus projektus, skatinančius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai,
planuojama, kad bus įrengti 35 nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę ir energijos gamybos pajėgumų, naudojančių
biomasę, galia padidės iki 190 MW. (energijos gamybos pajėgumų ir biomasės apibrėţimai pateikiami prie pagrindinių stebėsenos rodiklių
(core indicators) pasiekimų).
Preliminariais duomenimis, 2011 metais atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinantiems projektams įgyvendinti bus skirta 3,4 mln.
eurų; išmokėjimai sudarytų – 12,8 mln. eurų.
Įgyvendinant energijos gamybos efektyvumo didinimo projektus (9), skirtų termofikacinių elektrinių, katilinių modernizavimui ir prijungimui
prie aprūpinimo šiluma sistemų bei didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių statybai ir prijungimui prie aprūpinimo šiluma sistemų, iki
2010 m. gruodţio 31 d. buvo skirta 14,6 mln. eurų finansavimo. Įgyvendinus projektus planuojama, kad bus 9 naujai įrengtų ir (arba)
modernizuotų energijos gamybos pajėgumų, kurių galia padidės iki 100 MW.
Preliminariais duomenimis, 2011 metais energijos gamybos efektyvumo didinimo projektams lėšos nebus skiriamos.
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63 lentelė. Pagal 3 prioriteto 4 uţdavinį sėkmingai įgyvendinami projektai
Projekto
Pareiškėjo ar
Sutarties
Projekto
Projekto
pavadinimas
vykdytojo
įsigaliojimo
veiklų
veiklų
pavadinimas
data
įgyvendinimo įgyvendinimo
pradţia
pabaiga

Energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimas
Anykščių
rajono
švietimo
įstaigose
Trumpas
projekto
esmės
aprašymas

Rodiklis

Anykščių rajono
savivaldybės
administracija

2010.08.26

2010.04.01

2010.10.29

Projekto
išlaidų suma
pagal sutartį,
Eur

Skirto
finansavimo
ES lėšos, Eur

182274,97

182274,97

Deklaruotina
suma iš viso,
Eur

Deklaruotina
skirto
finansavimo
suma iš ES
fondo lėšų,
Eur
154933,72
27341,24

Šiuo projektu siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą Anykščių rajono Kurklių pagrindinės mokyklos ir trijų Anykščių
miesto ikimokyklinių įstaigų - l/d "Ţiogelis", l/d "Spindulėlis" ir l/d "Eglutė" pastatuose. Esamų švietimo įstaigų pastatų išorinių
atitvarų būklė prasta - nepakeistų langų, lauko durų šilumos izoliacinės charakteristikos nesudaro sąlygų efektyviai naudoti šilumos
energiją, atsiranda dideli šilumos nuostoliai. Projekto tikslas– padidinti energijos vartojimo efektyvumą Anykščių rajono švietimo
įstaigose. Siektini projekto rezultatai – energijos taupymo poţiūriu planuojama atnaujinti keturis viešosios paskirties pastatus.
Įgyvendinamo projekto esmė – pagerinti mokyklos moksleivių mokymosi, vaikų ugdymosi ir pedagogų, darbuotojų darbo
sąlygas. Įgyvendinamos priemonės – langų, lauko durų keitimas naujais. Įgyvendinus planuojamas remonto priemones, kasmet prie
norminių parametrų bus sutaupoma 390,1 MWh šilumos energijos. Pinigine išraiška tai būtų 115079,09 Lt/metus. Sutaupytas lėšas
bus galima panaudoti kitoms švietimo įstaigų ūkio plėtros veikloms. Projektas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje
įtvirtintą tikslą – efektyviai naudoti energiją ir maţinti aplinkos taršą. Be ES paramos švietimo įstaigos nėra pajėgios įgyvendinti
projektą savo lėšomis. ES struktūrinių fondų lėšos-tai pagrindinė galimybė, kad projektas galėtų būti sėkmingai įgyvendintas.
Energijos

Atnaujintuose
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Projekto
pavadinimas

Planuota
Pasiekta

Pareiškėjo ar
vykdytojo
pavadinimas

Sutarties
įsigaliojimo
data

taupymo
poţiūriu
atnaujinta
viešosios
paskirties pastatų
(produkto)

viešosios
paskirties
pastatuose
sutaupyta
energijos
(rezultato),
Gwh
0,39
0

4
4

Projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradţia

Projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga
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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

26 paveikslas. 3 prioriteto (Ūkio ministerija) įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) (ES fondų lėšos).

3 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Ūkio ministerija)
355,6 (100%)
400

276,8 (77,8%)
350
300
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138,5 (38,9%)

200
150
100
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0

VP suplanuotos
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Užkontraktuota

Įsisavinta

Pagal 3 prioriteto 4 uţdavinį iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo pasirašytos 448 sutartys, pagal
kurias paskirstyto finansavimo suma (ES lėšos) sudaro 276,8 mln. eurų; deklaruotinų lėšų
suma – 138,5 mln. eurų. Pagal preliminarius planus 2011 metais pagal pasirašytas sutartis
planuojama paskirstyti 60,6 mln. eurų sumą; išmokėjimai sudarytų – 98,5 mln. eurų.
Iki 2010 m. gruodţio 31 d. grąţintinų lėšų suma – 477,6 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),
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
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internetinėje svetainėje adresu
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas.
27 paveikslas. 3 prioriteto (Ūkio ministerija) ES fondų lėšų
naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/proc.).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Ūkio ministerija)
134,0 (158,6%)
140
120

84,5 (100%)

100
80
60
40
20
0
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

Priemonės, kurių imamasi /planuojama imtis planų vykdymui uţtikrinti:
1) Planuojama paskelbti antrąjį kvietimą teikti paraiškas pagal atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimo energijos gamybai skirtą priemonę.
2) Įgyvendinant projektus sutaupytos lėšos naudojamos, skiriant finansavimą rezerviniuose
projektų sąrašuose esantiems projektams.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
64 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose
Ekonomikos
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų
augimo centrai
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skaičius*
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytus
4.539.117,90
Kelmė
894.653,91
Tauragė
1.437.532,72
Maţeikiai
758.378,58
Telšiai
409.602,19
Utena
2.279.564,22
Visaginas
1.160.842,08
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projektų

56
49
51
46
45
47
45

*

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto
įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams.
Įgyvendinant 3 prioriteto 4 uţdavinio projektus, projektų finansavimo sąlygų aprašuose yra
nustatytas prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį didesni balai suteikiami 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).
Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdţiai nurodyti
63 lentelėje.
Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui
Uţdavinio įgyvendinimo poveikis uţimtumui neutralus.

3.3.2 Svarbiausios problemos
Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje uţ 2009 m. Ūkio ministerijai 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 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) pareiškėjų mokymus.
Įgyvendinant 3 prioriteto 1 ir 2 uţdavinius kilo šios problemos:
Dalies projektų vykdytojų atsainus poţiūris į paraiškų pateikimo ir projektų įgyvendinimo
terminus.
Didelis įgyvendinančiųjų institucijų uţimtumas.
Atliekų sektoriaus projektų pradţios vėlavimas dėl sektorinės politikos neapibrėţtumo ir
netinkamo projektų vykdytojų pasirengimo.
Sprendimo būdai:
Operatyviai priimami sprendimai dėl sutaupytų lėšų paskirstymo naujiems projektams.
Aktyvi paraiškų rengimo ir projektų dokumentacijos prieţiūra probleminėse priemonėse.
Finansinių korekcijų taikymas projektų vykdytojams, nesilaikantiems nustatytų sąlygų ir
terminų.
Organizuojami papildomi mokymai ir konsultacijos pareiškėjams ir projektų vykdytojams.
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3.4. 4 prioritetas „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“
3.4.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
65 lentelė. 4 prioriteto 1 uţdavinio „Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės
sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

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

Pasiekimas

NA

NA

185

219

Tikslas

72

72

72

72

Pradinis taškas

430

430

471

357

NA

NA

NA

NA

NA

219
72

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

Pasiekimas

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

134
95 %

167
86 %

387

387

127

90 %

90 %

90 %

90 %

430

430

141

194

NA

NA

NA

NA

NA

167
86 %

175

147

90 %

2010 m. produkto ir rezultato rodiklių pasiekimai
Produkto rodiklio pasiekimai
Pradinis taškas. SSVP numatyta, kad produkto rodiklio pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), dirbančių
SSVP 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. SSVP įgyvendinimo srityje dirbo 357 darbuotojai. 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. SSVP numatyta, kad ne maţiau kaip 72 darbuotojai, dirbantys SSVP įgyvendinimo srityje turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais, t.
y. dalyvauti mokymuose bent kartą per 2010 metus.
Pasiekimas. 2010 m. 219 darbuotojų, dirbančių SSVP įgyvendinimo srityje, pakėlė kvalifikaciją, t.y. 3 kartus viršija SSVP numatytą tikslą. Šis
stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
Rezultato rodiklio pasiekimai
Pradinis taškas. SSVP numatyta, kad rezultato rodiklio pradinis taškas – 430 darbuotojų, dirbančių SSVP 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. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 194 darbuotojas bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y.
nustatytas rodiklio pradinis taškas – 194 darbuotojai, dirbantys SSVP įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t.
y. patobulino kvalifikaciją.
Tikslas. SSVP numatyta, kad ne maţiau kaip 90 % SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per
metus ir turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus SSVP įgyvendinimo srityje.
Pasiekimas. Iš visų 2009 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2009 m., 167 darbuotojai
2010 m. ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje, t. y. 86 % visų 2009 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą
per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją, 2010 m. ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis 4
% atsilieka nuo tikslo. Rodiklio neįgyvendinimo prieţastis – nuolatinė darbuotojų, dirbančių SSVP įgyvendinimo srityje, kaita.
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66 lentelė. 4 prioriteto 2 uţdavinio „Gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei
įgyvendinimo rezultatus, atlikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą― fizinė paţanga
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

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

Pasiekimas

0

0

2

5,25

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

5,25
21

0
Pradinis taškas

Rezultato rodikliai
Galimi paramos
gavėjai, kurie ţino
apie ES struktūrinę
paramą
sanglaudos
skatinimui (%)

Pasiekimas

0

0**

64

42***

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA

42
75

28

* Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra SSVP.
**
Buvo tikslinta reikšmė.
*** 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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SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui― priemonė VP3-4.2-FM-02-V „ES struktūrinės
paramos vertinimas― prisideda prie 2 uţdavinio „Gerinti visuomenės informuotumą apie SSVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus,
atlikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą― įgyvendinimo. SSVP priemonei nenumatyti uţdavinio lygmens stebėsenos
rodikliai.
67 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

-

Tikslas
Pradinis taškas

-

0
100

0
100

100
100

0

0

1

2

NA

NA

NA

NA

NA

100
100

NA

NA

NA

NA

NA

100

Rezultato rodikliai
Vertinimo
rekomendacijos, priimtos
įgyvendinti
(procentai)

Pasiekimas

-

0

0

100

Tikslas

-

70

70

70

0

0

3

9

Pradinis taškas

70

2010 m. priemonės VP3-4.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“ įgyvendinimas, atsiţvelgiant į produkto ir rezultato
rodiklių pasiekimus
Per 2010 m. priemonės produkto ir rezultato rodikliai buvo pasiekti.
Kaip ir buvo planuota, 2010 m. buvo atliktas vienas priemonės VP3-4.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― lėšomis finansuojamas
einamasis veiklos vertinimas – „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas― (produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (%)―). Jo rezultatas - gauta 6
rekomendacijos, iš jų 100 % pripaţinta įgyvendintinomis (rezultato rodiklis „Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti (proc)―).
Priemonės tikslas, įgyvendinimo prielaidos ir veiksniai
Priemonės VP3-4.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― tikslas – pagerinti ES fondų, skiriamų SSVP finansuoti, panaudojimo
kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą.
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Šio tikslo siekimui ir ES struktūrinės paramos vertinimams inicijuoti ir įgyvendinti per 2008-2010 metus buvo sukurtos šios prielaidos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir finansų ministro įsakymais patvirtinti bei 2008-2010 m. patobulinti bendrieji ES
struktūrinės paramos administravimo teisės aktai;
Finansų ministro įsakymais patvirtinti 2008-2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planai;
2008-2010 m. įgyvendintos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės (mokymo seminarai, metodinės gairės ir pan.).
Priemonės įgyvendinimą sąlygojo šie veiksniai:
Bendros SSVP įgyvendinimo eigą sąlygojusios prieţastys – socialinė ekonominė šalies situacija, viešųjų išlaidų taupymo politika;
SSVP įgyvendinimo stadija (2010 -2011 metai - veiksmų programų įgyvendinimo vidurio laikotarpis, kai išryškėja prioritetų ir
priemonių tikslų (ne)įgyvendinimo tendencijos);
Metiniuose vertinimo planuose nustatyti vertinimo prioritetai;
EK iniciatyvos dėl vertinimo temų.
2010 m. pagal priemonę VP3-4.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas― ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinti (įgyvendinami) 5
(penki) vertinimai ir į 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtrauktas 1 (vienas) vertinimas (plačiau apie tai informacija pateikiama
skyriuje 2.7 „ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas―)
68 lentelė. 4 prioriteto finansinė paţanga
EUR
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma
Uţdaviniai

Iš viso

1 Uţdavinys
„Garantuoti efektyvų
ES struktūrinės
paramos, skiriamos
pagal Konvergencijos
tikslą, valdymo ir
kontrolės sistemos
funkcionavimą,

13.154.193,7

ES lėšos

13.154.193,7

LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

0,00

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

0,00
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Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
Iš viso

4.881.268,3

ES lėšos

4.881.268,3

LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

0,00

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

0,00

įgyvendinant šią
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą―
2 Uţdavinys „Gerinti
visuomenės
informuotumą apie
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
teikiamą paramą bei
įgyvendinimo
rezultatus, atlikti
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
vertinimą―

581.847

581.847

0,00

0,00
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183.882,9

183.882,9

0,00

0,00

KOKYBINĖ ANALIZĖ
69 lentelė. 1 uždavinys: „Garantuoti efektyvų ES struktūrinės paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimą, įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą―
Stebėsenos
rodiklio tipas

REZULTATO

PRODUKTO

1
ES lėšos EUR

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

2
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje
dirbančių valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
patobulino
kvalifikaciją ne
maţiau kaip kartą per
metus, skaičius
Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
patobulino
kvalifikaciją ir
dirba ne trumpiau kaip
vienerius metus
Sanglaudos skatinimo
veiksmų
programos
įgyvendinimo srityje
(%)

ES lėšos suplanuotos
veiksmų programos
priede
ES lėšos/rodikliai
3

Finansavimo ir administravimo sutartyse
uţkontraktuotos ES lėšos ir suplanuoti
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
Procentas nuo
plano
4
5=4/3

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos) ir
pasiekti rodikliai
ES lėšos/rodikliai
6

Procentas nuo
plano
7=6/3

35.859.836,08

13.154.194

36,7 %

4.881.268,3

13,6 %

72

136

188,9 %

219

304 %

90 %

90 %

100 %

86 %

95,6 %
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70 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos vertinimą.
Stebėsenos
rodiklio tipas

Stebėsenos
rodiklio
pavadinimas

ES lėšos
suplanuotos
veiksmų
programoje
ES
lėšos/rodikliai

1

2

VISO ES lėšos EUR
VP3-4.2-FM-01-V priemonė
„3VP. Informavimas ir
viešinimas
PRODUKTO Įgyvendintų
informavimo
iniciatyvų
skaičius
(informavimo
kampanijos,
konferencijos,
seminarų ciklai,
interneto
puslapiai ir t.t.)
REZULTATO Galimi paramos
gavėjai, kurie
ţino apie ES
struktūrinę
paramą
snaglaudos
skatinimui,
procentais
VP3-4.2-FM-02-V priemonė
,,ES struktūrinės paramos
vertinimas―
PRODUKTO Atlikti
vertinimai
(procentai)
REZULTATO Vertinimo
rekomendacijos,
priimtos
įgyvendinti
(procentai)

Finansavimo ir
administravimo sutartyse
numatyta ES lėšų suma ir
suplanuoti pasiekti
rodikliai
ES
Procentas
lėšos/rodikliai nuo plano

Panaudotos ES lėšos
(deklaruotinos) ir pasiekti
rodikliai

ES
lėšos/rodikliai

Procentas
nuo plano

3

4

5=4/3

6

7=6/3

8.964.958,9

581.847

6,5 %

183.882,9

2%

6.275.471,2

326.981

5,2 %

158.845,3

2,5 %

21

21

100 %

5,25

25 %

75 %

-

-

42

56 %

2.689.487,7

254.866

9,5 %

25.037,7

0.9 %

100 %
(iš suplanuotų
vertinimų)

100 %

100 %

100 %

100 %

≥ 70 %

-

-

100 %

143 %
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28 paveikslas. 4 prioriteto įgyvendinimo analizė 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. EUR/%) (ES fondų lėšos).

4 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS (Finansų
ministerija)
44,8 (100%)
45
40
35
30
25

13,7 (30,5%)

20
15

5,0 (11,2%)

10
5
0

VP suplanuotos
lėšos

Užkontraktuota

Įsisavinta

Paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas
projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaro 30,5 % nuo SSVP 4 prioritetui
„Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui― numatytų ES
fondų lėšų, bet apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2010 m. sudaro tik 11,2
% nuo SSVP 4 prioritetui „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui― numatytų ES fondų lėšų.
Palyginus su 2009 m. pasirašytų sutarčių vertė 2010 m. padidėjo 7,9 % (3,54 mln. EUR).
Apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo
8,1 % (3,65 mln. EUR). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 69,4 % (31,1 mln. EUR.).
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29 paveikslas. 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui“ ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais (mln. eurų/%).
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010
m. (Finansų ministerija)
11,3 (100%)
12
10
5,0 (44,3%)

8
6
4
2
0
2010 m. kritinis
planas

2010 m. kritinio
plano įvykdymas

SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui― pripaţintų deklaruotinomis EK ES fondų lėšų suma sudarė 44,3 % nuo ES
fondų lėšų naudojimo plano 2010 m. kritinio lygmens.
30 paveikslas. 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui“ ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimo prognozė6 2011-2015 metais
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4
prioriteto įsisavinimo sparta, mln. eurų
44,8

40
36,3

30

28,4
22,7

20

17
11,3

10
0

5,7
1,42

2009

34,2

28,1

22,1

16,2

10,7

5,07

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Siektinas planas
Kritinis planas
Pripažintos deklaruotinomis išlaidos

Esant dabartiniam lėšų panaudojimo lygiui, prognozuojama, kad SSVP 4 prioriteto „Techninė
parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui― siektinas ir kritinis plano
lygmenys per visą laikotarpį nebus pasiekti.
Siekiant laiku panaudoti SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimui― skirtas lėšas, svarstoma galimybė perskirstyti lėšas tarp
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto priemonių. Atsiţvelgiant į tai, kad
VP3-4.1-FM-01-V priemonės ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos
6

Sanglaudos skatinimo 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimu― 20112015 m. prognozuojami duomenis pateikti remiantis preliminariais UAB „PricewaterhouseCoopers― 2011 m. kovo 14
d. pateiktos galutinės vertinimo ataskaitos „2007 – 2013 M. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos vertinimas―
duomenimis.
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funkcionavimas― lėšos panaudojamos sparčiau, negu kitų priemonių, svarstoma būtent šios
priemonės įgyvendinimui ir skirti daugiau lėšų.
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 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
Informacija apie kryžminį finansavimą
SSVP 4 prioritetas „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui― finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis – kryţminio finansavimo būdas nėra
taikomas šiam veiksmų programos prioritetui.

3.4.2. Svarbiausios problemos
Informacija apie problemas, su kuriomis buvo susidurta, ir priemones, kurių buvo imtasi joms
įveikti pateikiama 2.3 dalyje.
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4. ERPF/SF PROGRAMŲ DIDELI PROJEKTAI
71 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

1

Turizmas

Kauno
miesto
savivaldyb
ės
administrac
ija

ERPF

2.

Aplinkos
apsauga /
Vandentvar
ka

Kauno
pramogų ir
sporto rūmai
Nemuno
saloje,
Karaliaus
Mindaugo pr.
50
Vilniaus
dumblo
apdorojimo
įrenginio
statyba

UAB
"Vilniaus
vandenys"

SF

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

41.340.993,69,
iš jų ES lėšos 14.481.000,93.

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
išmokėtų
deklaruotinų
lėšų suma (iš
jų ES lėšos)
eurais
22.051.560,87,
iš jų ES lėšos 7.724.264,28

2008.03.21

2011.03.01

1. JASPERS
parama
(teikiama).)
2. Parengta
JASPERS
galutinė išvada
(Completion
note)
(2010.02.19).

2010.04.27

45.614.824,83
iš jų ES:
27.379.133,94

9.955.838,62
iš jų ES:
5.975.737,93

2009 m. kovo 2
d.

2013 m. liepos
29 d.

1. Teikiama.
2. Parengta
JASPERS
tarpinė išvada
(Guidance
Note, 2009 m.
pabaiga)
3. Parengta
JASPERS
galutinė išvada
(Completion
note) 2010-0513

2010 m.
birţelio 7 d.
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72 lentelė. Didelės apimtis projekto Kauno arenos statybos Nemuno saloje įgyvendinimo paţanga
Eil.
Veiklos pavadinimas
Veiklos pradţia
Veiklos pabaiga
Pasiekimai
Nr.
1
Pramogų ir sporto rūmų statyba
2010.06.01
2011.06.01
Iki 2010-10-29 atlikta apie 53,31 proc. darbų.
(faktinė pradţia –
2010 m. rugsėjo-spalio mėn. Kauno pramogų ir
2008.09.02)
sporto rūmų architektūrinėje dalyje vykdyti fasado
vitrinos, išorinių sienų, grindų įrengimo, fasado
apdailos ir papildomi darbai. Konstrukcinėje dalyje
atlikti ventiliacijos įrengimo ir sandarinimo, stogo
dangos įrengimo ir papildomi darbai. Taip pat buvo
atlikti
projektavimo,
vėdinimo,
nuotekų,
vandentiekio, priešgaisrinio įgarsinimo, gaisro
gesinimo sistemos, ledo aikštelės šaldymo sistemos
įrengimo,
šildymo-vėsinimo,
šilumos
transformavimo darbai bei darbai elektrotechninėje
dalyje.
2
Darbų techninė prieţiūra
2010.06.01
2011.06.01
Iki 2010-10-29 suteikta apie 53,78 proc. paslaugų
(faktinė pradţia –
apimties.
2008.10.07)
Atlikta
darbų
techninė
prieţiūra
aukščiau
aprašytiems, jau atliktiems pramogų ir sporto rūmų
statybos darbams.
3
Projekto vykdymo prieţiūra
2010.06.01
2011.06.01
Iki 2010-11-11 suteikta apie 53,03 proc. paslaugų
(faktinė pradţia –
apimties. Atlikta projekto vykdymo prieţiūra
2008.12.30)
aukščiau aprašytiems, jau atliktiems pramogų ir
sporto rūmų statybos darbams.
4
Techninio projekto ekspertizė
2010.06.01
2010.06.01
Atlikta techninio projekto ekspertizė
(faktinė pradţia –
2008.03.18)
Rodikliai
Pritraukta privataus
Sukurtos naujos
Sukurtos naujos
Suorganizuota tarptautinių renginių per 3 metus po projekto
finansavimo lėšų
darbo vietos
darbo vietos
įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir
(Mln. eurų)
(tiesioginės):
(tiesioginės): vyrai
poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio
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Eil.
Nr.
Planuota
Pasiekta

Veiklos pavadinimas

3,5
0

Veiklos pradţia
moterys (Skaičius)
50
0

Veiklos pabaiga

(Skaičius)
100
0

Pasiekimai
lygmens (Skaičius)
20
0

Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginio statybos projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. liepos 16 d.
Įrenginio statybos darbai buvo pradėti 2009 m. ir 2010 m. pabaigoje buvo įpusėję.
Projekto paraiška išsiųsta į EK. Šiuo metu paraiškos vertinimas sustabdytas.
Galimos projekto rizikos:
1. Dėl sustabdytų darbų gali uţsitęsti projekto įgyvendinimas.
2. Savivaldybių nepajėgumas uţtikrinti savo įnašo dalies.
3. Rizika sumaţinti arba nutraukti projekto finansavimą, jei būtų pripaţintas viešųjų pirkimų procedūros paţeidimas.
SSVP numatytų didelės apimties projektų „Deginimo stoties Vilniuje statyba― ir „Deginimo stoties Kaune statyba― pagal Aplinkos ministerijos
administruojamą priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas― įgyvendinti nenumatoma dėl sudėtingų valstybės pagalbos procedūrų ir maţo
paramos intensyvumo.
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Papildomų naujų projektų įgyvendinti nenumatoma.

5. ERPF/SF PROGRAMŲ APLINKOS PROJEKTAI, KURIŲ BENDROS INVESTICIJŲ
IŠLAIDOS YRA 25 MLN. EUR AR DAUGIAU IR YRA 50 MLN. EUR AR MAŢIAU
73 lentelė. Pradėti įgyvendinti aplinkos projektai, kurių bendros investicijų išlaidos yra 25 mln. eur
ar daugiau ir yra 50 mln. eur ar maţiau.
Ei
l.
Nr
.

Sektor
ius

Projekt
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imas

Projek
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ojas
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s
(ERPF
/SF)

Projekto
vertė
pagal
pasirašyt
ą sutartį,
(iš jų ES
lėšos)
eurais

1.

Atlieko
s

VĮ
Kauno
region
o
atliekų
tvarky
mo
centras

SF

Bendra
vertė:
38.693.50
1,00
ES:
29.801.89
9,91

2.

Atlieko
s

Kauno
regiono
komunal
inių
atliekų
tvarkym
o
sistemos
plėtra
Vilniaus
apskritie
s
komunal
inių
atliekų
tvarkym
o
sistemos
plėtra

UAB
VAAT
C

SF

Bendra
vertė:
37.970.29
1,36
ES:
29.427.85
7,68

Iki
ataskaiti
nio
laikotarp
io
pabaigos
išmokėtų
deklaruo
tinų lėšų
suma (iš
jų ES
lėšos)
eurais
00,00

00,00

Projekto
įgyvendi
nimo
pradţios
data

Numato
ma
projekto
įgyvendi
nimo
pabaigos
data

(Numato
mas)
JASPERS
*
ekspertų
paramos
statusas
(Guidance
Note,
Completio
n Note,
etc.)

2010.08.2
5

2013.12.3
0

Numatom
a
pasinaudo
ti
JASPERS
parama

2010.06.0
2

2013.12.2
3

Numatom
a
pasinaudo
ti
JASPERS
parama

Kauno regiono ir Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektų
finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos 2010 m. gruodţio mėn. Rengiami pirkimo
dokumentai. Gali iškilti projektų įgyvendinimo vėlavimo rizika dėl viešojo ir privataus sektorių
partnerystės. Siekiant išvengti projektų įgyvendinimo vėlavimo, koordinuojamas ir spartinamas
projekto vykdytojo pasirinkto partnerystės modelio suderinimas su APVA. Tikėtina, kad projektai
bus pabaigti laiku.
Papildomų naujų projektų įgyvendinti nenumatoma.
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6. Techninė parama
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-FM01-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, patvirtintoseLietuvos
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 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.
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
Pagal SSVP 2010 m. vyko šios didelio masto informavimo kampanijos:
Rudenį vykdyta reklaminė kampanija „Kas gali būt graţiau―, skirta pristatyti ES struktūrinės
paramos teikiamą naudą visose srityse (Ţr. priedą Nr. 1),
Pavasarį vykdyta informacinė kampanija, skirta būsto atnaujinimo programos JESSICA pristatymui
pagal SSVP: sukurta interneto svetainė www.atnaujinkbusta.lt, skirta pristatyti galimybes
pasinaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis daugiabučiams atjauninti. (Ţr. priedą
Nr. 2), parengta dalomoji medţiaga (leidinys „Atnaujink būstą!―), transliuoti TV ir radijo klipai,
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organizuotos apskrito stalo diskusijos, skirtos daugiabučių namų atnaujinimo programos JESSICA
pristatymui daugiabučių namų savininkų bendrijoms, pastatus administruojančioms įmonėms.
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 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
164

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 SSVP įgyvendinimu:
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. Per 2010 m. vykdyta informacinė kampanija skirta pristatyti ES struktūrinių fondų
lėšomis įgyvendinamų Ekonomikos skatinimo plano priemonių galimybes, naudą,
rezultatus. Informacija tikslinėms grupėms skelbta nacionalinėje, regioninėje spaudoje,
televizijoje tiek ir interneto portaluose. 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 beui vykdomus projektus.
3. Parengtas ir per gydymo įstaigas išplatintas leidinys „Daktaro Prano istorijos―, kuriame
pristatomos ES struktūrinių fondų investicijos sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimui.
4. 2010 m. lapkričio ir gruodţio mėnesiais buvo suorganizuoti 4 renginiai regionuose, skirti
pristatyti Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms priemonėms, skirtoms regionų
plėtrai.
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.
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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.

74 lentelė. Atskirų institucijų įgyvendinti renginiai

Institucija
Centrinė projektų
valdymo agentūra
Lietuvos
verslo
paramos agentūra
Aplinkos projektų
valdymo agentūra
Vidaus
reikalų
ministerija

Renginių kiekis
26

Dalyvių skaičius
~ 420

20

~ 700

19

~ 250

9

~ 470

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―.
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
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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.
75 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:
76 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 Daug ţino – 6 proc. Daug ţino – 15 proc.
struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m. Girdėjo – 38 proc. Girdėjo – 59 proc.

Augimas 2,5 karto ir
Augimas 1,6 karto

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES 50 proc.
paramos naudą
Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES
struktūrinės
paramos
skirstymo:
38 proc.
efektyvumą
31 proc.
skaidrumą

58 proc.

Augimas16 proc.

39 proc.
35 proc.

Augimas 3 proc.
Augimas 13 proc.

Ţiniasklaidos tonas

17560 paminėjimai

Augimas 58 proc.

Interneto svetainės
lankomumo pokytis

11125 paminėjimai

www.esparama.lt 22.318
unikalių 22.430
unikalių Augimas 0,5 proc.
lankytojų per mėn. lankytojų per mėn.
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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.
77 lentelė. Potencialių pareiškėjų ţinios apie veiksmų programą
2009 m.
2010 m.
2011 m.
69%*
64%*
42%*
SSVP
*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.
Įgyvendinant Informavimo planą pagrindinės veiklos buvo skirtos visuomenei, galimiems
pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Didesnė dalis centralizuotai įgyvendinamų
informavimo ir veišinimo priemonių buvo skirta visuomenei. Analizuojant visuomenei
skirtas informavimo ir viešinimo priemones, pastebėtina, kad 2010 m. svarbiausios iš jų
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
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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
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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Priedas Nr. 1
Reklaminės kampanijos „Kas gali būt graţiau― spaudos ir lauko stotelių maketas.

Reklaminės kampanijos „Kas gali būt graţiau― kaičioji reklama internete.

Reklaminės kampanijos „Programa 2015― klipą galima rasti adresu :
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb
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Priedas Nr. 2
Informacinė reklaminė kampanija, skirta būsto atnaujinimo programos JESSICA pristatymui.
Spaudos maketas
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Priedas Nr. 3
Interneto svetainė www.programa2015.lt skirta pristatyti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos
investicijas švietimo, mokslo ir studijų sistemai.

Informacinis klipas:
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb&gal_ir=0
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