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1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA  
 

Konvergencijos tikslas 

Lietuvos Respublika 

2007–2013 m.  

CCI2007LT161PO001 

VEIKSMŲ PROGRAMA 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ 
PROGRAMA 

2011 m. METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2012 m. birželio 7 d. 

 
2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA 
 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2011 m. (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. gruodžio 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 – apžvelgti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau − SSVP) 
įgyvendinimo pažangą, išreikštą fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimais, atlikti rezultatų 
pasiekimo analizę, įvertinti, ar SSVP nustatyti tikslai išliko nepakitę ir bus pasiekti.  
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  Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:  
- bendra SSVP įgyvendinimo pažanga, kuri apima fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimų 

analizę, taip pat socio-ekonominę analizę, suderinamumą su kitomis programomis (Europos žemės 
ūkio fondu kaimo plėtrai ir kt.) bei kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JESSICA); atliktų 
vertinimų išvados; 

- detali kiekvieno SSVP prioriteto įgyvendinimo pažanga; 
- SSVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją, strategiją "Europa 2020" ir ES Baltijos 

jūros regiono strategiją; 
- didelės apimties projektų įgyvendinimas; 
- techninės paramos lėšų, skirtų SSVP įgyvendinimui, panaudojimas; 
- informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas. 
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2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė  

2.1.1. Fizinė pažanga 
 

SSVP įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie Europos Sąjungos vykdomos Sanglaudos politikos. Sėkmingas SSVP įgyvendinimas, išreikštas 
fizinių rodiklių pasiekimais, tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija apie pagrindinių 
rodiklių pasiekimų pažangą įgyvendinant SSVP. Pateikti pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Darbo 
dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėžimus. 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“. 
 
1 lentelė. Pagrindinių rodiklių pasiekimai įgyvendinant SSVP.  

Rodikliai 2007    2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso4 

Pasiekimas 0 0 0 16 85,83 NA NA NA NA 85,83 

Tikslas          500 

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius5 

Pradinis taškas 13093          

Pasiekimas6 9,45 20,36 24,277 29,00 63,73 NA NA NA NA 63,73 

Tikslas           100 

(10) Pritraukta privačių investicijų 
(mln. eurų)  

Pradinis taškas8 68,059          

                                                 
4 Stulpelyje „Iš viso“ pasiekimo skiltyje nurodoma rodiklio pasiekimo reikšmė, apskaičiuota akumuliuotu būdu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tačiau neįskaičiuojant pradinės 
situacijos reikšmių. Tuo tarpu stulpelyje „Iš viso“ tikslo skiltyje nurodoma iki 2015 m. SSVP suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė.   
5 Šis rodiklis turi 6, 9 ir 35 rodiklius. Kadangi įgyvendinant SSVP yra siekiama tik 35 rodiklis, todėl šių rodiklių duomenys sutampa.   
6 Pasiekimai yra sumuojami iš 1 prioriteto 2 ir 3 uždavinių. Didžiąja dalimi privatus finansavimas yra suprantamas kaip projekto vykdytojo nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas 
projekto išlaidas.  
7 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė, atsižvelgiant į tai, kad 1 prioriteto 2 uždavinio rodiklio 2009 m. pasiektą reikšmė buvo paskaičiuota tik  2011 m. III kertv. Statistikos 
departamentui parengus statistinius duomenis, kurie reikalingi šio rodiklio pasiekimui 2009 m. apskaičiuoti. Atitinkamai pakoreguoti 2009 ir 2010 m. duomenys, prie jų pridedant 
9,17 mln. eurų. 
8 Prie pradinio taško nurodoma SSVP nustatyta pradinės situacijos reikšmė programavimo periodo pradžioje. Jeigu SSVP pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma atlikus 
vertinimą nustatyta pradinės situacijos reikšmė ir pateikiama prie atitinkamų metų informacijos. .  
9 Pradinė reikšme apskaičiuota susumavus SSVP nustatyta reikšmę 1 prioriteto 3 uždaviniui (12,7 mln. eurų) bei vertinimo ataskaitoje ,,Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 
prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio ,,Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)" skaičiavimas" nustatytą pradinę rodiklio reikšmę (55,35 mln. eurų). 
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Rodikliai 2007    2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso4 

Pasiekimas 0 0 12 15 15 NA NA NA NA 15 

Tikslas          NA 

(23) Atsinaujinančios energijos 
projektų skaičius10 

Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 0 26,50 39,39 NA NA NA NA 39,39 

Tikslas          100 

(24) Atsinaujinančios energijos 
gamybos pajėgumų padidėjimas11 

Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 1062 4561 13584 NA NA NA NA 13584 

Tikslas          270000 

(26) Papildomai aptarnauti gyventojai, 
įgyvendinus vandens nuotekų 
projektus12 

Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 4 24 28 NA NA NA NA 28 

Tikslas          NA 

(27) Atliekų tvarkymo projektų 
skaičius13 

Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 0 0 1 NA NA NA NA 1 

Tikslas          NA 

(28) Oro kokybės gerinimo projektų 
skaičius14 

Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 11 12 21 NA NA NA NA 21 (31) Rizikos prevencijos projektų 
skaičius15 

Tikslas          NA 

                                                 
10 Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. 
11 Nurodomi VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės papildomo (nacionalinio) rezultato rodiklio „Energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios padidėjimas“ pasiekimai. 
Tikslas nustatytas SSVP priede. 
12 Nurodomi VP3-3.1-AM-01-V priemonės papildomo produkto rodiklio „Gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų nuotekų surinkimo tinklų“ pasiekimai. Tikslas nustatytas SSVP 
priede. 
13 Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal VP3-3.2-AM-01-V priemonę „Atliek ų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 
14 Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“. 
15 Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“, VP3-1.4-AM-01-V priemonę „Vandens 
apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ (potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių, potvynių rizikos valdymo planų parengimo projektai) ir VP3-1.4-AM-02-V priemonę 
„Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ (invazinių rūšių plitimo stabdymo projektai). 
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Rodikliai 2007    2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš viso4 

 Pradinis taškas NA          

Pasiekimas 0 0 15 154 193 NA NA NA NA 193 

Tikslas          120 

(34) Turizmo projektų skaičius16   
 

Pradinis taškas 58          

Pasiekimas 0 0 0 16 85,83 NA NA NA NA 85,83 

Tikslas           500 

(35) Turizmo sektoriuje sukurtų darbo 
vietų skaičius 

Pradinis taškas 13093          

Pasiekimas 0 0 19 136 218 NA NA NA NA 218 

Tikslas          100 

(36) Švietimo projektų skaičius17  

Pradinis taškas 51          

Pasiekimas 0 119 53 192 235 NA NA NA NA 235 

Tikslas          75 

(38) Sveikatos apsaugos projektų 
skaičius18  

Pradinis taškas 122          

Pasiekimas 0 0 38 111  200  NA NA NA NA  200 

Tikslas          300 

(39)  Projektų, užtikrinančių tvarią 
plėtrą ir gerinančių miestų 
patrauklumą, skaičius20 
 Pradinis taškas NA21          
 
 
 
                                                 
16 Pasiekimai yra nurodyti pagal projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant 1 prioriteto 3 uždavinį. 
17 Pasiekimai yra nurodyti pagal projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant 2 prioriteto 2 uždavinį. 
18 Pasiekimai yra nurodyti pagal projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant 2 prioriteto 1 uždavinį 
19 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė (vietoj 0 nurodytas 1). Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę 
sistemą. Atitinkamai keitėsi ir kitų metų duomenys.  
20 Pasiekimai yra nurodyti pagal projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos admisnitruojamas 1 prioriteto 1 uždavinio 
priemones. Projektai yra skirti regioninių ekonomikos augimo centrų ir probleminių teritorijų plėtrai. 
21 Siekiant nustatyti pradinę nurodyto rodiklio reikšmę, Vidaus reikalų ministerija numato 2012 m. inicijuoti ES struktūrinės paramos projektų 2004–2006 m. ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpiu vertinimą. Pradinę nurodyto rodiklio reikšmę  planuojama patvirtinti iki 2013 m. I ketv. pabaigos. 
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2 lentelė. Pagrindinių rodiklių planuojamų ir pasiektų reikšmių santykis 

Rodikliai 
SSVP planuojama 
pasiekti reikšmė 

Nuo SSVP 
įgyvendinimo 
pradžios iki 
2011.12.31 

pasiekta reikšmė 

Pasiekimo 
procentas 

(1) Sukurtų darbo vietų 
skaičius 

500 85,83 17,16 proc. 

(10) Pritraukta privačių 
investicijų (mln. eurų) 

100 63,73 63,73 proc. 

(23) Atsinaujinančios energijos 
projektų skaičius 

NA 15 NA 

(24) Atsinaujinančios energijos 
apsaugos pajėgumų 
padidėjimas (MW) 

100 39,39 39,39 proc. 

(26) Papildomai aptarnauti 
gyventojai, įgyvendinus 
vandens nuotekų projektus 

270000 13584 5,03 proc. 

(27) Atliekų tvarkymo projektų 
skaičius 

NA 28 NA 

(28) Oro kokybės gerinimo 
projektų skaičius 

NA 1 NA 

(31) Rizikos prevencijos 
projektų skaičius 

NA 21 NA 

(34) Turizmo projektų skaičius 120 193,00 160,83 proc. 
(35) Turizmo sektoriuje 
sukurtų darbo vietų skaičius 

500 85,83 17,16 proc. 

(36) Švietimo projektų skaičius 100 218,00 218,00 proc. 

(38) Sveikatos apsaugos 
projektų skaičius  

75 235,00 313,33 proc. 

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

300 200 66,66 proc. 
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2.1.2. Finansinė pažanga 
 

SSVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal SSVP 
įgyvendinimo prioritetus. Atsižvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, visi 
finansinės pažangos duomenys yra pateikiami eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 euras – 3,4528 Lt. 
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3 lentelė. Informacija apie SSVP finansinę pažangą (eurais) 
Bendras veiksmų 

programos 
finansavimas 
(Sąjungos ir 
nacionalinis) 

Sąjungos įnašo 
(viešojo ar bendrojo) 

apskaičiavimo 
pagrindas 

Bendra paramos 
gavėjų sumokėta 

finansavimo 
reikalavimus 
atitinkan čiųjų 

patvirtint ųjų išlaidų 
suma 

Atitinkamas viešasis 
įnašas 

Įgyvendinimas  

a b c d 
e=c/a (jei bendros išlaidos) 

arba d/a (jei viešosios 
išlaidos)  

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

995 033 313 bendrojo 
 

491.078.665,73 
 

450.933.347,44 49,35 proc. 

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

740 717 535 viešojo 
254.914.925,82 

 
253.184.239,82 34,18 proc. 

3 prioritetas „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ 1 335 109 734 bendrojo 

 
667.515.014,06 

 
602.948.128,17 50,00 proc. 

4 prioritetas „Techninė parama 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
įgyvendinimui“ 
 

44 824 795 viešojo 
 

10.448.923,11 
 

10.448.923,11 23,31 proc. 

Bendra suma 
3 115 685 377 − 

 
1.423.957.528,72 

 
1.317.514.638,54 − 
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1 paveikslas. SSVP įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir 
administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. eurų/proc.) 

2.648,3 (100%)

2.253,2 (85,1%)

1.114,1 (42,1%)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Suplanuota VP
programoje  ES lėšų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis ES

l ėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

SSVP įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

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

3.115.685.377,00 eurų (iš jų: 2.648.332.571,62 eurų – ES fondų lėšų). Iki 2011 metų pabaigos iš 
viso sudaryta 2018 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių (skaičiuojamos 
įgyvendinamų ir jau baigtų projektų sutartys), kurių bendra vertė – 2.911.288.825,19 eurų (iš jų: 
2.253.241.431,04 eurų – ES fondų lėšų). Lyginant su situacija 2010 m. pabaigoje įgyvendinamų 
projektų yra 1,4 karto daugiau. 2011 metais įgyvendinant SSVP buvo panaudota 
1.423.957.528,72 eurų lėšų (iš jų: 1.114.105.618,69 eurų – ES fondų lėšų) (deklaruotinų išlaidų, 
kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo 
prašymus, suma) – 1,8 karto daugiau nei 2010 m. pabaigoje įgyvendinant šią veiksmų programą. 
SSVP įgyvendinimo analizė pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei 
panaudotas lėšas pateikiama 1 paveiksle. 

2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino ES fondų lėšų naudojimo planą 
2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų programas, veiksmų programų prioritetus bei už veiksmų 
programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, 
nustatyta siektina ir kritinė pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus. ES 
fondų lėšų suma tolygiai paskirstyta per visą veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį, taip 
pat įvertinant lėtesnę lėšų panaudojimo spartą programavimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 
2011 m. ES fondų lėšų naudojimo planas buvo iš esmės atnaujintas, atsižvelgiant į dabartinę 
veiksmų programų įgyvendinimo eigą. 

Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų 
lėšų panaudojimo rodiklių priežiūra. ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. 
laikotarpiu pateikiamas 2 paveiksle. 
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2 paveikslas. SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

1.062,5 (100%) 1.114,1 (104,9%)
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Vertinant bendrą ES fondų lėšų panaudojimą pagal SSVP, matyti kad 2011 m. planas ne tik 
pasiektas, bet ir viršytas.Vertinant atskirų institucijų ES fondų lėšų naudojimo plano įvykdymą 
pažymėtina, kad minėtą planą 2011 m. įvykdė ir višijo dauguma institucijų: Vidaus reikalų 
ministerija (ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 104,8 proc.), Aplinkos 
ministerija (1 prioriteto 4 uždavinio ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 
100,3 proc.; 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių – 110,64 proc.), Sveikatos apsaugos ministerija (ES 
fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 109,66 proc.), Ūkio ministerijos (1 
prioriteto 3 uždavinio ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 105,06 proc.), 
Ūkio ministerijos (3 prioriteto 4 uždavinio ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. 
įgyvendintas 105,66 proc.) Daugiau nei 90 proc. ES fondų lėšų naudojimo planą įvykdė 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija (atitinkamai 97,52 
proc. ir 93,08 proc.). Lėtesnį nei planuota projektams pagal Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos administruojamus uždavinius įgyvendinti skirtų lėšų įsisavinimą sąlygojo lėtesnė nei 
planuota šių projektų įgyvendinimo sparta (pvz., dėl komplikuotų viešųjų pirkimų procedūrų, 
aktyvaus tiekėjų dalyvavimo juose, padažnėjusio pretenzijų teikimo, nepakankamų projektus 
administruojančių darbuotojų administracinių gebėjimų, parengtos techninės dokumentacijos 
žemos kokybės, rangovų bankrotų ir pan.). Siekiant panaikinti šį atsilikimą ir užtikrinti, kad būtų 
pasiektas 2012 m. nustatytas ES fondų lėšų naudojimo plano kritinis lygis, SADM kartu su 
CPVA reguliariai vykdo prognozuojamo lėšų įsisavinimo stebėseną, kad nustačius galimus 
nukrypimus nuo įsisavinimo planų, kuo anksčiau būtų identifikuotos problemos ir nedelsiant 
būtų imtąsi priemonių šioms problemoms išspręsti. Švietimo ir mokslo ministerijos ES fondų 
lėšų panaudojimo atsilikimą lėmė ilgai užsitęsęs infrastruktūrinių projektų viešųjų pirkimų 
vykdymas, nepakankami projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai. Siekiant spartinti lėšų 
panaudojimą spartinami valstybės projektų sąrašų sudarymo, sprendimų dėl finansavimo 
skyrimo priėmimo, finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo procesai, kartu su 
Centrine projektų valdymo agentūra organizuojami trišaliai susitikimai su projektų 
vykdytojais,  kurie nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų dėl lėšų panaudojimo, kurių metu 
išsiaiškinamos projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimo priežastys ir nustatomi tų priežasčių 
įveikimo veiksmų planai, projektų vykdytojai konsultuojami, esant probleminėms situacijoms. 
Taip pat reguliariai vyksta Švietimo ir mokslo ministerijos ir Centrinės projektų valdymo 
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agentūros projektų stebėsenos posėdžiai, kurių metu aptariama projektų įgyvendinimo eiga, lėšų 
panaudojimo planų vykdymas, rizikos valdymo klausimai. Finansų ministerijos administruojamo 
SSVP 4 prioriteto pripažintų deklaruotinomis EK ES fondų lėšų suma 2011 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 80,5 proc. nuo ES fondų lėšų naudojimo plano 2011 m. kritinio lygmens. Nors planas 
nebuvo įgyvendintas 100 proc. tačiau pažymėtina, kad pagal apmokėtų ir pripažintų 
deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo 108 proc. (5,4 mln. eurų). 
Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 61,59 proc. (27,6 mln. eurų). Siekiant laiku panaudoti 
SSVP 4 prioriteto skirtas lėšas, stebima šių lėšų panaudojimo sparta ir vertinama galimybė 
perskirstyti lėšas tarp SSVP 4 prioriteto priemonių. 
 
 
3 paveikslas. SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2013 m. 
(ERPF lėšos, mln. eurų) 
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4 paveikslas. SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2013 m. 
(SF lėšos, mln. eurų) 
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Siekiant užtikrinti efektyvų ES fondų lėšų panaudojimą bei atsižvelgiant į Reglamento 

Nr. 1083/2006 93 straipsnyje nustatytą automatiško įsipareigojimų panaikinimo principą, 
planuojant ES fondų lėšų poreikį 2007–2013 m. ir SSVP prioritetų bei priemonių įgyvendinimą, 
daug dėmesio skiriama intensyviam ir tolygiam ES fondų lėšų panaudojimui užtikrinti. Lyginant 
su 2010 m, SSVP lėšų panaudojimo sparta tarp SSVP prioritetų 2011 m. buvo pakankamai 
tolygi. Vertinant institucijų įsipareigojimų planų vykdymą, pažymėtina, kad minėti planai 2011 
m. buvo įvykdyti bei viršyti daugelyje prioritetų, iškyrus Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijos administruojamuose prioritetuose, kuriuose 
panaudojimas viršijo 80 proc. Bendra SSVP ES fondų lėšų naudojimo plano kritinio lygio 
įgyvendinimo situacija 2009–2011 m. bei numatomas plano įgyvendinimas 2012–2013 m.   
pateikiamas 3 ir 4 paveiksle, iš kurių matyti, kad SSVP ES fondų lėšų panaudojimo rodikliai 
užtikrino 2011m. kritinio plano,  nustatyto remiantis N+2 taisyklės reikalavimais, įvykdymą bei 
jį viršijo. Taip pat numatoma pasiekti kritinį planą bei įvykdyti N+2/N+3 taisyklę 2012–2013 m.  
 
 

2.1.3. Informacija apie ES lėšų naudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II 
priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą 
 
4 lentelė. Informacija apie ES lėšų naudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II 
priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą 

Prioritetin ės srities 
kodas 

Finansavimo 
formos kodas 

Teritorija Ekonomin ės veiklos 
kodas 

Vietovė Skirto 
finansavimo ES 

lėšų suma 
(eurais) 
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Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

08 Elektros, dujų, 
garo ir karšto 
vandens tiekimas 

LT 8878717,27 41 Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai: 
biomasės 
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

08 Elektros, dujų, 
garo ir karšto 
vandens tiekimas 

LT 32577852,76 

08 Elektros, dujų, 
garo ir karšto 
vandens tiekimas 

LT 5285565,34 

18 Švietimas LT 35610010,21 
19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 6691384,44 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  
  

20 Socialinis darbas, 
bendruomenė, 
socialinės ir 
asmeninės paslaugos 

LT 5028483,45 

08 Elektros, dujų, 
garo ir karšto 
vandens tiekimas 

LT 5311593,42 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 3097562,68 

18 Švietimas LT 118153288,43 
19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 58262384,29 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  
  
  

20 Socialinis darbas, 
bendruomenė, 
socialinės ir 
asmeninės paslaugos 

LT 6775707,29 

18 Švietimas LT 3720286,62 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 1498994,67 

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Netaikytina 
  
  

20 Socialinis darbas, 
bendruomenė, 
socialinės ir 
asmeninės paslaugos 

LT 1433429,68 

43 Energijos 
efektyvumas, bendra 
gamyba, energijos 
valdymas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 Pagalba 
(paskolos, 
palūkanų 
subsidijos, 
garantijos) 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 127000000,00 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 10345381,74 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 77377976,98 

44 Buitinių ir 
pramoninių atliekų 
tvarkymas 
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  

Netaikytina 21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 112449810,41 

46 Vandens valymas 
(nuotekos) 
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

09 Vandens rinkimas, 
valymas ir 
paskirstymas 

LT 68714546,66 
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Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

09 Vandens rinkimas, 
valymas ir 
paskirstymas 

LT 326843458,20     

Netaikytina 09 Vandens rinkimas, 
valymas ir 
paskirstymas 

LT 121439512,94 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 145736,79 51 Biologinės 
įvairovės ir gamtos 
apsaugos skatinimas 
(įskaitant Natura 
2000) 
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  

Netaikytina 21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 43147589,72 

52 Švaraus miesto 
transporto skatinimas 

01 Negrąžintina 
pagalba 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

11 Transportas LT 4330122,51 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 6972134,58 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 25383300,34 

54 Kitos priemonės, 
skirtos aplinkos 
išsaugojimui ir 
rizikos prevencijai 
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  

Netaikytina 21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 49258884,85 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 15532333,18 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 2234096,68 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 1274506,78 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 2354253,72 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  21 Su aplinka susijusi 

veikla 
LT 10431686,29 

55 Gamtos turtų 
skatinimas 
  
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  
  

Netaikytina 21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 792285,39 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 2422634,96 Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 
LT 2308341,06 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 6022342,45 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 1885262,11 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 1548161,20 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  
  

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 14930062,19 

57 Kita pagalba, 
skirta tobulinti 
turizmo paslaugas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  
  
  

Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 505233,72 
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14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 1575212,87 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 3439614,23 

18 Švietimas LT 236438,25 
21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 707255,96 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  
  
  

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 1784065,98 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 11360462,17 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 2375540,72 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 3556034,81 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  
  

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 12485034,49 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 1259276,24 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 2195046,63 

21 Su aplinka susijusi 
veikla 

LT 629145,04 

  
  
  
  
  

04 Kitos 
finansavimo 
formos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Netaikytina 
  
  
  

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 3313345,11 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 13098432,25 Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 
LT 2323872,51 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 23646177,11 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 
LT 92188,08 

58 Kultūros paveldo 
apsauga ir 
išsaugojimas 
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  

Netaikytina 16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 10734413,23 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 20518556,82 59 Kultūros 
infrastruktūros plėtra 
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  

Netaikytina 16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 12170529,01 

11 Transportas LT 657935,08 

15 Finansinis 
tarpininkavimas 

LT 971959,53 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  

17 Viešasis 
administravimas 

LT 67595417,58 

61 Miestų ir kaimo 
vietovių atgaivinimo 
integruoti projektai 
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 152582658,05 
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Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 2817378,92 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 166887,13 Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
  18 Švietimas LT 14437470,65 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 212277,57 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  18 Švietimas LT 160779399,33 

75 Švietimo 
infrastruktūra 
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  

Netaikytina 18 Švietimas LT 65655084,79 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 857376,45 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 843554,13 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 104928154,14 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  
  

20 Socialinis darbas, 
bendruomenė, 
socialinės ir 
asmeninės paslaugos 

LT 462077,46 

76 Sveikatos 
priežiūros 
infrastruktūra 
  
  
  
  

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  
  

Netaikytina 19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 107342775,26 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 15945493,06 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 44251821,80 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
  20 Socialinis darbas, 

bendruomenė, 
socialinės ir 
asmeninės paslaugos 

LT 33685530,47 

01 Negrąžintina 
pagalba 
  
  
  

Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 5981837,11 

79 Kita socialinė 
infrastruktūra 
  
  
  
  

04 Kitos 
finansavimo 
formos 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 373344,68 

85 Rengimas, 
įgyvendinimas, 
stebėsena ir 
tikrinimas 

01 Negrąžintina 
pagalba 

Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 16154245,25 

86 Vertinimas ir 
studijos; informacija 
ir komunikacija 

01 Negrąžintina 
pagalba 

Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 1063195,09 

Iš viso: 2.253.241.431,04 
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2.1.4. Parama pagal tikslines grupes 
 

Netaikoma. 
 

2.1.5. Gražinta ar pakartotinai panaudota parama 
 

Įgyvendinant SSVP, grąžintų lėšų, susijusių su pažeidimais, suma 2011 m. sudarė 
643.669,62 eurų. Šios lėšos bus panaudotos kitų projektų, kuriems nebuvo nustatyti pažeidimai,  
finansavimui.  
 

2.1.6. Kokybinė analizė 
 

SSVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją 

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

dalies nuostatomis, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategijos Konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinės 
paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais. Pagal 2007 m. balandžio 26 
d. EK sprendimą patvirtinantį tam tikras Lietuvos nacionalinio strateginių krypčių plano dalis 
(CCI 2007LT16UNS001) daugiau nei pusė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos (54,6 proc.) 
yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais. 
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. šiems prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrinės paramos 
dalis sudarė 2,979 mlrd. eurų (apie 10,286 mlrd. litų). t.y. 43,97 proc. visos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai.  
 Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijoje Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams, susijusiems su SSVP finansuojamomis 
išlaidų kategorijomis, buvo numatyta 0,334 mlrd. eurų (arba 4,9 proc. visos ES struktūrinės 
paramos, skirtos Lietuvai). Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
tikslams įgyvendinti buvo paskirstyta 0,423 mlrd. eurų suma, t.y. 6,25 proc. visos 2007–2013 
m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 12,6 proc. SSVP lėšų. Pažymėtina, kad 
skirtumas tarp iš anksto numatytos ES struktūrinės paramos Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
tikslams bei paskirtos ES struktūrinės paramos susidaro dėl išlaidų perskirstymo. 
 Daugiausia SSVP lėšų, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus, iki 2011  m. 
gruodžio 31 d. skirta šioms išlaidų kategorijoms: 

• (41) Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės – 41.456.570 eurų (0,61 proc. visos ES 
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 1,57 proc. SSVP lėšų); 

• (43) Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas – 377.868.691 euras 
(5,58 proc. visos ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 14,27 proc. SSVP lėšų); 

• (52) Švaraus miesto transporto skatinimas – 4.330.123 eurai (0,06 proc. visos ES 
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 0,16 proc. SSVP lėšų). 
 

Išsamesnė informacija apie SSVP lėšų panaudojimą Lisabonos strategijos tikslams pateikta 5 
paveiksle. 
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5 paveikslas. SSVP lėšų  panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams  

ES strukt ūrin ės paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
tikslais Sanglaudos skatinimo veiksm ų programoje pagal išlaid ų kategorijas

5,58

0,54 0,60

3,79

0,61
0,06

0,00
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3,00

4,00

5,00

6,00

"41" Atsinaujinantys energijos šaltiniai:
biomasės

"43" Energijos efektyvumas, bendra
gamyba, energijos valdymas

"52" Švaraus miesto trasporto
skatinimas
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*Sanglaudos skatinimo veiksmų programos išlaidų kategorijos, skirtos Lisabonos strategijos tikslams: 

"41" -  Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės 

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

"52" - Švaraus miesto trasporto skatinimas 

 
 
SSVP indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“  
 

2011 m. Finansų ministerijos iniciatyva atliktas vidinis Lietuvos 2007–2013 metų ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimas, skirtas įvertinti, kiek ir kokiose srityse 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lietuvoje prisideda prie strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. Šio vertinimo metu nustatyta, kad 49 iš 64 analizuotų 
SSVP, finansuojamos ERPF ir SF lėšomis, priemonių tiesiogiai19 prisideda prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kas sudaro apie 79 proc. ES lėšų, skirtų SSVP įgyvendinti. Šia 
programa prisidedama prie dviejų strategijos „Europa 2020“ prioritetų – tvaraus ir integracinio 
augimo – įgyvendinimo, tačiau skirtinga apimtimi. Daugiausia prisidedama prie tvaraus augimo 
prioriteto įgyvendinimo (56 proc. visų ES fondų lėšų, skirtų SSVP įgyvendinti).  

Įgyvendinant SSVP, labiausiai prisidedama prie šių strategijos „Europa 2020“ tikslų: 
� 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, 20 proc. padidinti 

energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 20 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; 

� 20 mln. sumažinti asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, skaičių. 
SSVP įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie dviejų strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių 

iniciatyvų įgyvendinimo. Detalesnė informacija apie SSVP indėlį įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas pateikiama 5 lentelėje.  
 
 

                                                 
19 Kaip tiesioginį indėlį turinčios priemonės priskirtos tos priemonės, kurių veiklos tiesiogiai suderinamos su 
strategijos „Europa 2020“ ir jos pavyzdinių iniciatyvų veiklomis.   
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5 lentelė. SSVP indėlis įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas 
Nr. Strategijos 

„Europa 
2020“ 

pavyzdinė 
iniciatyva 

SSVP prioritetas SSVP 
priemonių, 

prisidedančių 
prie 

strategijos 
„Europa 
2020“, 

skaičius 

SSVP 
prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

eurais 

SSVP 
prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

proc. 

1. „Tausiai 
išteklius 
naudojanti 
Europa“ 

1 prioritetas „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo 
plėtrai“; 
3 prioritetas „Aplinka ir 
darnus vystymasis“. 

18 1 457 450 934 
 

55,98 

2. „Europos 
kovos su 
skurdu 
planas“  

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

 
31 

 
603 382 133 

 

 
23,17 

Iš viso: 49 2 060 833 067 79,15 

 
Analizuojant SSVP suderinamumą su strategija „Europa 2020“ iš veiksmų programos 

prioritetų perspektyvos, pastebima, kad visi SSVP prioritetai yra suderinami su strategijos 
„Europa 2020“ tikslais ir prioritetais (žr. 6 lentelę). Mažiausiai prie strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo prisideda 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ . Tai sietina su tuo, kad daugiau negu pusė šio 
prioriteto priemonių yra susijusios su regioninių ekonomikos augimo centrų ir probleminių 
teritorijų plėtra, prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai sudarymu, turizmo skatinimu, 
kas tiesiogiai neprisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo.   

 
6 lentelė. SSVP prioritetų indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ 
Nr. SSVP prioritetas 2007–2013 m. ES 

strukt ūrin ės 
paramos lėšos, 
skirtos veiksmų 

programos 
prioritetams, eurais 

SSVP prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios prie 
strategijos „Europa 

2020“, eurais 

SSVP 
prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

proc. 
1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai 

845778316 
 

345864232 
 

40,89 

2. Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė 
infrastruktūra 

629609905 
     

603382133 
 

95,83  

3.  Aplinka ir darnus 
vystymasis 

1128119555 
 

1111586702 
 

98,53  

 Iš viso: 260350777620 2060833067 79,15 

                                                 
20 Numatytos lėšos pagal aktualiausią Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą (Žin., 2010, Nr. 158-8046). 
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Pažymėtina, kad remiantis vertintojų ekspertine nuomone, pagal SSVP finansuojama 

socialinės, švietimo ir sveikatos infrastruktūros plėtra priskirta sritims, tiesiogiai prisidedančioms 
prie strategijos „Europa 2020“ integracinio augimo tikslo siekimo21. Tai sietina su tuo, kad 
pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos kovos su skurdu planas“ socialinės, sveikatos ir švietimo 
infrastruktūros plėtra išskirta kaip 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu prisidedanti prie 
minėtosios pavyzdinės iniciatyvos tikslų siekimo, ypač mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse. 
Kadangi iniciatyvos aprašyme nurodoma, kad šis teiginys neturėtų lemti išankstinių nuostatų dėl 
ES struktūrinės paramos finansuotinų sričių naujajame programavimo laikotarpyje, atkreiptinas 
dėmesys, kad po 2013 m. Lietuvai svarbi socialinės, švietimo ir sveikatos infrastruktūros plėtra 
gali būti neįtraukta į EK siūlomų ES struktūrinės paramos remtinų prioritetų, prisidedančių prie 
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, sąrašą. 

Apibendrinant galima teigti, kad prie strategijos „Europa 2020“ SSVP daugiausiai 
prisidedama tausaus įvairių gamtos išteklių naudojimo ir socialinės, švietimo ir sveikatos 
infrastruktūros plėtros srityse.  

Detalesnė informacija apie SSVP indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020” pateikiama 
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių 
veiksmų programų indėlio siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinime. 
 
 
SSVP indėlis įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją 
 

Įgyvendinant SSVP prioritetus, finansuojamus iš ERPF ir SF, iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
baigti įgyvendinti arba įgyvendinami 960 projektų, tiesiogiai22 prisidedančių prie ES Baltijos 
jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS), kuriems skirta 1296,95 mln. eurų. Absoliučiai 
didžioji dauguma projektų (930) įgyvendinami aplinkos apsaugos srityje. Įvairių projektų, 
susijusių su energijos vartojimo efektyvumo didinimu atnaujinant, modernizuojant daugiabučius 
gyvenamuosius namus, biologinės įvairovės išsaugojimu, pavojingomis medžiagomis užterštų 
vandens telkinių, teritorijų valymu, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymu, atliekų tvarkymu ir kt. 
įgyvendinimu prisidedama prie aplinkos kokybės gerinimo, klimato kaitos mažinimo ir darnaus 
vystymosi skatinimo. Taip pat įgyvendinama 15 projektų, skirtų skatinti atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimą bei per 10 projektų, susijusių su Lietuvos turizmo įvaizdžio 
gerinimu užsienio rinkose, turizmo galimybių Lietuvoje pristatymu tarptautiniuose turizmo 
renginiuose siekiant pritraukti turistus į regioną ir kt.  

SSVP, kurios įgyvendinimu prisidedama prie ekologiškai tvaraus Baltijos jūros regiono 
plėtros, daugiausiai padeda įgyvendinti 5-ąją ES BJRS veiksmų plano prioritetinę sritį Mažinti 
klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos. Taip pat tam tikra apimti prisidedama prie pastarųjų ES 
BJRS veiksmų plano prioritetinių sričių įgyvendinimo: Iki priimtino lygio sumažinti maistinių 
medžiagų patekimą į jūrą (1-oji prioritetinė sritis), Išsaugoti natūralias gamtines zonas ir 
biologinę įvairovę, įskaitant žvejybos išteklius (2-oji prioritetinė sritis), Gerinti energijos rinkų 
pasiekiamumą, efektyvumą ir saugumą (10-oji prioritetinė sritis) ir Išsaugoti ir didinti Baltijos 
jūros regiono patrauklumą, ypač švietimo, jaunimo, turizmo, kultūros ir sveikatos srityse (12-oji 
prioritetinė sritis). 

 

                                                 
21 Pažymėtina, kad šios investicijos nebuvo priskiriamos investicijoms, prisidedančioms prie Lisabonos strategijos 
(strategijos „Europa 2020“ pirmtakės) įgyvendinimo.  
 
22 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 pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdžiui, nuotekų tvarkymas). 
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7 lentelė. SSVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos23 (2011 m. gruodžio 31 d. 
duomenys) 
Šalis:  Lietuva 
Tikslas: Konvergencijos 
Programa: 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (SSVP) 
Pagrindinės ES 
BJRS prioritetinės 
sritys 

Projektų, prisidedančių 
prie ES BJRS veiksmų 
plane paminėtų pavyzdinių 
iniciatyvų įgyvendinimo, 
skaičius 

Projektų, tiesiogiai 
prisidedančių prie ES 
BJRS, skaičius 

ES lėšos, skirtos 
pagal pasirašytas 
sutartis (mln. eurų) 

Aplinka – 930 1249,41 
Energetika  15 41,46 
Turizmas – 15 6,08 
Iš viso pagal 
sritis: 

– 960 1296,95 

Iš viso SSVP:  2253,24 
 
 
1 schema. SSVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška 
 

 
 

Pažymėtina, kad 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame Komisijos 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos klausimams spręsti, skirtos tinkamai pasirengti 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, posėdyje nuspręsta, kad 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu ES lėšomis finansuojamas programos bus rengiamos atsižvelgiant į 
ES BJRS tikslus ir pagrindinius projektus, šių programų priemonių lygmenyje bus nustatytas 
prioritetinis projektų atrankos kriterijus, skirtas ES BJRS tikslų įgyvendinimui. 
 
 
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė 
 

Horizontalieji prioritetai ir jų įgyvendinimas – ES struktūrinių fondų panaudojimo 
reikalavimas, kuris pradėtas 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. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir visose veiksmų 
programose yra numatyti keturi horizontalieji prioritetai: darnus vystymasis, lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra. Pirmųjų dviejų prioritetų 

                                                 
23 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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įgyvendinimas yra privalomas pagal ES struktūrinės paramos panaudojimo reikalavimus, kiti du 
prioritetai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti ES struktūrinių fondų 
programose atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius poreikius. 

Pažymėtina, kad horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra integruotas visuose projekto 
įgyvendinimo ciklo etapuose. Projektų atrankos procese jie yra vertinami pagal Bendruosius 
atrankos kriterijus: visi projektai turi atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei 
nediskriminavimo principus. Taip pat yra numatyta galimybė tarpinėms institucijoms rengiant 
projektų finansavimo sąlygų aprašus numatyti ir proaktyvias horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo priemones, privalomas taikyti projektų vykdymo metu. Be to, horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma projektų patikrų vietose metu ir kartu su 
galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis.  

2011 m. buvo atliktas Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas. kuriame 
nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis norit užtikrinti teigiamą (neutralų) veiksmų programų 
poveikį aplinkai ir patobulinti poveikio aplinkai, įgyvendinant veiksmų programas, stebėseną. 
Vertinime konstatuota, kad aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 2005 m. pagerėjo. Atlikus aplinkos 
būklės pokyčių Lietuvoje analizę buvo įvertintos Lietuvos galimybės iki 2015 m., įgyvendinus 
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, pasiekti esamą ES vidurkį 
pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos 
rodiklius ir neviršyti kitų ES leistinų normatyvų bei laikytis kitų reikalavimų. Tarpinis 
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų poveikio aplinkai vertinimas 
priemonės, prioriteto ir programos lygmeniu buvo atliktas remiantis gautais projektų poveikio 
aplinkai vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į priemonių bei prioritetų finansuojamų veiklų 
apimtis bei jų įgyvendinimo progresą. Tarpinio poveikio aplinkai vertinimo rezultatai patvirtino 
strateginio poveikio aplinkai veritnimo išvadą, kad visų veiksmų programų priemonių ir 
prioritetų įgyvendinimo poveikis aplinkai bus teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus, ir 
paneigė išvadą dėl galimo neigiamo kai kurių Ekonomikos augimo veiksmų programos 
uždavinių įgyvendinimo poveikio aplinkai. 

Pastebėtina, kad įgyvendinant Horizontaliųjų prioritetų politiką, 2011 m. taip pat buvo 
pradėtas horizontalaus prioriteto Informacinė visuomenė vertinimas „Informacinė visuomenė: 
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais“. 

 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi 
 
 2011 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta. 
2011 m. vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 
17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1384 (Žin., 2011, Nr. 148-6941) 
(toliau –  nutarimo Nr. 1139 pakeitimas). Nutarimo Nr. 1139 pakeitimo tikslas – nustatyti 
aiškesnę institucijų, atsakingų už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. 
sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), ir veiksmų programų įgyvendinimą, 
atsakomybę ir funkcijų paskirstymą tarp institucijų rengiant ir keičiant veiksmų programų 
priedus. Taip pat vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo 
taisyklių“ (Žin., 2008, Nr. 137-5429) pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1385 (Žin., 2011, Nr. 148-6942). Nutarimo 
Nr. 1225 projekto tikslas – nustatyti efektyvesnę veiksmų programų priedų keitimo tvarką, 
užtikrinti tobulesnį ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą ir patikslinti 
ES fondų lėšų naudojimo plano pakeitimo tvarką. 
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 Minėtų nutarimų projektais nustatoma, kad vadovaujančioji institucija organizuoja veiksmų 
programų priedų rengimą, rengia Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir 
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų 
priedų pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES 
fondų lėšų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus, regionus ir metus, arba techninės paramos 
lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais, suderina juos su ministerijomis ir (ar) kitomis 
valstybės institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų 
lėšų ūkio sektorius, bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir teikia juos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, dalyvauja keičiant Žmogiškųjų išteklių plėtros, 
Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų dalis, susijusias su 
priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės 
institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 
sektorius, dalyvauja rengiant veiksmų programų priedus, rengia Žmogiškųjų išteklių plėtros, 
Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su 
priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu, ir suderinusios su suinteresuotomis 
institucijomis ir įstaigomis bei pritarus vadovaujančiajai institucijai, teikia juos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Taip pat dalyvauja rengiant Techninės paramos veiksmų 
programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų 
dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus, regionus ir 
metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais.  

Nutarimo Nr. 1139 projekte taip pat atsisakoma įpareigojimo ministerijoms ir (ar) kitoms 
valstybės institucijoms rengti priemonių įgyvendinimo planus (atitinkamai pakeičiant ir Veiksmų 
programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų nutarimu Nr. 1225, nuostatas), nes 
juose pateikiama informacija dubliuoja informaciją, pateikiamą veiksmų programų prieduose ir 
jų rengimas tapo neaktualus, patvirtinus veiksmų programų priedus. 
 Taip pat nustatoma, kad vadovaujančioji institucija renka informaciją apie savo, 
tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės 
institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos administracinius gebėjimus ir 
jų stiprinimo poreikius, pagal šią informaciją kuria vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, 
mokėjimus atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, 
įgyvendinančiųjų institucijų ir Viešųjų pirkimų tarnybos administracinių gebėjimų ir 
motyvavimo stiprinimo sistemą, organizuoja institucijų poreikiams pritaikytų mokymo programų 
rengimą ir jų įgyvendinimą. 
 Nutarimo Nr. 1225 projekte panaikinamas apribojimas, kad planas gali būti keičiamas 2010 
ir 2013 m., tačiau numatoma, kad jo keitimą inicijuoja vadovaujančioji institucija, kadangi šis 
planas yra ilgalaikis bei užtikrinantis N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimą ir turėtų būti keičiamas 
tik išimtiniais atvejais bei centralizuotai atliekant ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimo 
peržiūrą. 
 Siekiant perkelti direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie 
nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatas Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-201 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. 
įsakymo Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2011, Nr. 68-3258) (toliau – įsakymas Nr. 1K-201) buvo 
pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“. Įsakymu Nr. 1K-201 buvo 
pakeista Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma, kurioje pateiktos 
pareiškėjo ir projekto partnerio deklaracijos, deklaracijose nustatant patvirtinimą, kad pareiškėjo 
ir projekto partneris nėra ir nebuvo nelegaliai įdarbinęs trečiųjų valstybių piliečių.  
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2.3. Svarbiausios problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemon ės, kurių buvo imtasi 
joms įveikti 
 

Metinė audito institucijos nuomonė pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 
straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį už 2011 m. dar nepateikta. 
Šiuo metu VKS institucijose atliekamas VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2011 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, 
Valstybės kontrolė (toliau – VK) VKS institucijoms už 2011 metus pateiks pastebėjimus ir 
rekomendacijas, kad būtų sudaryta galimybė VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu 
nustatytus trūkumus ir užtikrinti tinkamą VKS veikimą ir veiksmų programos administravimą. 
Galutinė audito ataskaita už 2011 metus bus pateikta 2012 metų gruodžio mėn.  

2011 metais taip pat buvo įgyvendinamos VK 2011 m. gruodžio 20 d. valstybinio audito 
ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-67 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų 
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, VKS 
veikimo bei Europos Komisijai 2010 metais deklaruotų išlaidų (Metinė kontrolės ataskaita pagal 
Reglamento Nr. 1083/2006 62 str.) (toliau –  2010 m. VK ataskaita) ir 2010 m. gruodžio 23 d. 
valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-80-3-82 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui 
įgyvendinti, išlaidų bei VKS veikimo 2009 metais (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento 
Nr. 1083/2006 62 straipsnį) (toliau – 2009 m. VK ataskaita) pateiktos rekomendacijos.  

Atkreiptinas dėmesys, kad VK pateiktoje 2010 m. VK ataskaitoje veiksmų programą 
administruojančioms institucijoms buvo pateikti pastebėjimai, daugiausiai susiję su tobulintinais 
viešųjų pirkimų patikros lapais, viešųjų pirkimų principų nesilaikymu, netinkamais darbų 
pakeitimais rangos darbų procese, išlaidomis neatitinkančiomis projektų finansavimo sąlygų 
aprašo nuostatų.  

Įgyvendinant ataskaitoje už 2010 metus pateiktas rekomendacijas, susijusias su 
tobulintinais viešųjų pirkimų patikros lapais, atliktų projektų viešųjų pirkimų patikros lapai buvo 
papildomi papildomais klausimais. Šiuo metu dauguma rekomendacijų, susijusių su teisės aktų ir 
vidaus procedūrų tobulinimu yra įgyvendintos. 

Taip pat, įgyvendinant kitas 2010 m. VK ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, susijusias 
su viešųjų pirkimų principų nesilaikymu, netinkamais darbų pakeitimais rangos darbų procese, 
išlaidomis neatitinkančiomis projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų, įgyvendinančiųjų 
institucijų buvo atliekami pažeidimų tyrimai, nustatomi (nenustatomi) pažeidimai, ministerijų ir 
(ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES 
fondų lėšų ūkio sektorius, priimami sprendimai dėl lėšų susigrąžinimo, susigrąžinamos 
netinkamos finansuoti lėšos.  

2010 m. VK ataskaitoje pateikta 7 rekomendacijos, susijusios su įtariamais pažeidimais, 
skirtos APVA, 13 rekomendacijų, susijusių su įtariamais pažeidimais, skirtų LVPA. Šiuo metu 
atlikti vis pažeidimų tyrimai, dalis rekomendacijų VK yra laikoma nebeaktualiomis, didžioji 
dalis – įgyvendinta iš dalies (šios rekomendacijos bus laikomos pilnai įgyvendintomis 
susigrąžinus lėšas ir išėmus jau deklaruotas lėšas iš išlaidų deklaracijų).  

Ataskaitoje už 2009 metus veiksmų programą administruojančioms institucijoms buvo 
pateikti bendro pobūdžio pastebėjimai, susiję su nepakankamu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į vidaus procedūras. Įgyvendinant ataskaitoje už 2009 
metus pateiktas rekomendacijas, susijusias su minėtais pastebėjimais, atnaujinamos ir (ar) 
keičiamos VKS institucijų vidaus darbo tvarkos aprašai. 

Institucijos kasdien teikia informaciją VK, ji vertina rekomendacijų įgyvendinimą, 
informuoja institucijas, esant poreikiui prašo papildomos informacijos.  

Detali analizė apie problemas, su kuriomis buvo susidurta, atskirai pagal visus SSVP 
prioritetus pateikiama 3 ataskaitos dalyje. 
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2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai  
 

Siekiant užtikrinti sėkmingą pagrindinių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir SSVP tikslų ir prioritetų įgyvendinimą, taip pat 
siekiant užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų operatyvumą, kokybę ir prieinamumą 
didesniam pacientų skaičiui, 2011 m. liepos 8 d. Europos Komisijai buvo pateiktas SSVP 
pakeitimas, pakeičiant 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ aprašymą. Europos Komisijos sprendimas dėl pakeitimo dar 
nepriimtas. 

SSVP pakeitimas atliekamas, kadangi šiuo metu SSVP nurodytas konkretus strateginis 
dokumentas ,,Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros 
pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 
2006–2008 m. programa“, kuris jau įgyvendintas ir nebeatitinka šiandieninių sveikatos 
sektoriaus poreikių greitosios medicinos pagalbos automobilių parkui atnaujinti. 2009–2010 m. 
ekonominės recesijos laikotarpiu, siekiant optimizuoti sveikatos sektoriaus įstaigų veiklą, buvo 
vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizacija ir kai kuriuose regionuose 
buvo panaikinti chirurgijos skyriai, todėl greitosios medicinos pagalbos tarnyboms padidėjo 
krūvis, nes kai kuriuos pacientus tenka vežti į toliau esančias sveikatos priežiūros įstaigas.  

Siekiant užtikrinti operatyvias, skubias ir kokybiškas greitosios medicinos pagalbos 
paslaugas reikalinga atitinkamai pakeisti SSVP, sudarant galimybę įgyvendinti ir tolimesnius 
nacionalinius greitosios medicinos pagalbos automobili ų parko atnaujinimo strateginius 
dokumentus.  

Europos Komisijos sprendimas dėl pakeitimo dar nepriimtas. 
 
Turizmo sektoriaus apžvalga 

Pasaulinis ir Lietuvos ekonomikos nuosmukis reikšmingai paveikė Lietuvos turizmo 
sektorių. Sumažėjus gyventojų mokumui, mažėjo tiek dalykinių, tiek poilsinių kelionių 
atvykstamojo ir vidaus turizmo rinkose. Tai sąlygojo ir blogesnius turizmo paslaugų įmonių 
veiklos rodiklius. 

Tačiau 2011 m. pastebimas šioks toks sektoriaus rodiklių pagerėjimas. Vienadienių 
lankytojų ir turistų užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą, srautai 2011 m. palyginus su 2010 m. 
sumažėjo, tačiau bendrai atvykusiu užsieniečiu skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidėjo. Tuo tarpu 
vienadienių lankytojų lietuvių skaičius 2011 m. didėjo. Tiek vietinių, tiek užsienio turistų 
kelionių ir jų nakvynių skaičius 2011 m. I ketv. palyginus su 2010 m. IV ketvirčiu šiek tiek 
mažėjo, 2011 m. II bei III ketv. augo, tačiau 2011 m. IV ketvirti vėl gerokai sumažėjo. Nuo 
lankytojų ir turistų skaičiaus priklauso ir jų išlaidos, turistų skaičiui mažėjant – jų išlaidos taip 
pat mažėja.  

Tuo tarpu bendras vietų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose  2011 m. IV ketv. 
lyginant su 2011 m. IV ketv. šiek tiek augo, didesnis augimas apstebimas 2011 m III  ketv., o 
2011 m. IV ketv. šis rodiklis nežymiai sumažėjo. Augantis apgyvendinimo vietų skaičius 
atitinkamai nulemia mažėjantį apgyvendinimo vietų užimtumą.. Šiuo metu fiksuojama teigiama 
apgyvendinimo įstaigų veiklos rodiklių tendencija: suteiktų nakvynių skaičius nuo 2010 m. IV 
ketv. auga; apgyvendinimo įstaigų pajamos nuo 2010 m. III ketv. didėja. Numerių užimtumas 
2011 m. padidėjo, tačiau kai kuriose savivaldybėse jis greičiausiai ir toliau išliks labai žemas. 

Ekonominio nuosmukio padarinių analizė rodo, kad Lietuvos (kaip ir kitų šalių) turizmo 
sektorius yra labai priklausomas nuo ekonominės situacijos vietos ir atvykstamojo turizmo 
rinkose. Kita vertus, ekonominis nuosmukis pasireiškė ne visose užsienio rinkose tuo pačiu metu 
ir truko ne vienodą laiko tarpą. Taigi, ateityje pasikartojus panašiam ekonomikos raidos 
scenarijui, atvykstamojo turizmo srautai priklausys nuo sugebėjimo operatyviai prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų turistus generuojančiose rinkose. Todėl ateityje turėtų būti daugiau 
dėmesio skiriama ne kiekybinių turizmo pajėgumų didinimui (kurie, kaip rodo bendra šalies ir 
atskirų savivaldybių apgyvendinimo įstaigų užimtumo statistika, šiuo metu  yra žymiai didesni 
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už paklausą), o gebėjimui efektyviai pasiūlyti paklausius produktus. Tam reikalinga lavinti 
turizmo sektoriaus profesinius ir organizacinius gebėjimus (tiek atskirų verslo įmonių, tiek 
turizmo traukos vietovių, tiek visos šalies mastu), taikyti efektyviausias rinkodaros priemones ir 
pasitelkti operatyviai atnaujinamus statistinius duomenis bei jų analizę. Būtina siekti ne atskirų 
turizmo rūšių ir paslaugų kiekybinės plėtros, bet turizmo traukos vietovių ir jų visumos darnaus 
veikimo. 

 
Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus apžvalga 

Lietuvos energetikos sektoriui didelę įtaką turėjo globalus ekonomikos nuosmukis, kuris 
paliko skaudžių pasekmių šalies ekonomikai ir ypač gyventojų socialinei būklei. Daugeliui 
energetikos projektų, tarp jų ir skirtų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai, 
investicijos žymiai sumažėjo. Pavyzdžiui, 2009 m. faktinės investicijos į šilumos ūkį buvo 1,7 
karto mažesnės nei 2008 m. ir sudarė tik 31,9 mln. eurų (vietoje planuotų 45,5 mln. eurų). 

Dabartiniu metu ir perspektyvoje iki 2020 m. Lietuvai išlieka labai svarbi energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo problema. 1990–2010 m. pirminės energijos, sunaudotos 
vienetui bendrojo vidaus produkto (BVP) sukurti, Lietuvoje sumažėjo beveik 2,6 karto. Tačiau 
energijos intensyvumas šalyje, kai sukurtas BVP į bendrą valiutą perskaičiuojamas pagal valiutų 
keitimo kursą, išlieka apie 2,5 karto didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos išteklių platesnis 
naudojimas yra pagrindinės nuostatos, kuriomis remiasi tiek Lietuvos, tiek ir Europos Sąjungos 
energetikos strategija. Jų įgyvendinimas suteikia galimybę efektyviausiu būdu sumažinti 
brangstančio iškastinio kuro poreikius, padidinti energetinį saugumą, sumažinti į atmosferą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sukurti naujų darbo vietų ir padidinti pramonės 
produkcijos konkurencingumą pasaulio rinkose. 
 
Sveikatos sektoriaus apžvalga 

2011 m. Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės prioritetais, įgyvendino šiuos prioritetinius tikslus:  

Optimizavo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir restruktūrizavo paslaugų struktūrą, 
t. y. įgyvendino sveikatos sistemos reformą: siekiant teikti saugias, geros kokybės ir prieinamas 
sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams efektyviau panaudojant sveikatos priežiūrai skirtas 
lėšas, 2011 m. buvo toliau vykdomas stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo 
optimizavimas ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimas, įgyvendinant 
Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą (toliau – Programa), kuri 
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654. 
Papildomais tikslais buvo įvardinti – prioriteto suteikimas šeimos gydytojų teikiamoms 
paslaugoms ir gydytojų specialistų ambulatorinėms konsultacijoms, stacionarinių tinklo ir 
paslaugų struktūros optimizavimas, sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimo sąnaudų 
mažinimas.  

Įgyvendinant šią Programą ir siekiant suformuoti efektyvesnį sveikatos priežiūros įstaigų 
tinklą, 2010–2011 metais sumažinta 19 sveikatos priežiūros įstaigų juridinių asmenų (iš 81 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos liko 62) – šios įstaigos sujungtos į stambesnius juridinius 
vienetus pagal Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo 
programoje nurodytus kriterijus. 

Siekiant suformuoti racionalesnę sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų struktūrą, 
kuri užtikrintų 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 stacionaro, dienos chirurgijos ir kitais būdais. Lyginant 2011 m. su 2010 m., 
daugiau paslaugų suteikta ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis: dienos 
stacionaro (9,1 proc.), dienos chirurgijos (11,6 proc.), priėmimo–skubios pagalbos paslaugos (4,8 
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proc.), stebėjimo paslaugos (23,8 proc.). Siekiant prisidėti prie šio uždavinio įgyvendinimo ES 
struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdomas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 
dienos chirurgijos paslaugas, modernizavimas (remontuojamos / rekonstruojamos operacinės, 
įsigyjama medicininė įranga). Taip pat plėtojant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą ir 
siekiant didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą  steigiami psichikos dienos stacionarai 
(centrai). Iki  2011 m. pabaigos finansavimas skirtas  26  psichikos dienos stacionarų (centrų) 
įkūrimui, iš kurių 2 centrai baigti kurti. 

Mažino korupcijos apraiškų tikimybę sveikatos sektoriuje: siekiant didinti skaidrumą, 
mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas sveikatos priežiūros srityje, vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių viešieji pirkimai buvo organizuojami per CPVA Centrinę 
perkančiąją organizaciją.  

Stiprino šeimos gydytojo instituciją ir kitą pirminę sveikatos priežiūrą: sveikatos apsaugos 
ministerija, vadovaudamasi PSO rekomendacijomis bei sukaupta kitų šalių patirtimi, viena iš 
prioritetinių Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos plėtros krypčių yra pasirinkusi Pirminės 
sveikatos priežiūros sistemos stiprinimą. 2011 metais buvo toliau stiprinama pirminė sveikatos 
priežiūra, tobulinant mokėjimo už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas sistemą, 
plečiant šeimos gydytojų ir pirminės sveikatos priežiūros srityje dirbančių slaugytojų 
kompetenciją ir funkcijas, formuojant šeimos gydytojo komandą. Siekiant prisidėti prie pirminės 
sveikatos priežiūros stiprinimo ES struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdomas asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, 
modernizavimas (remontuojamos / rekonstruojamos patalpos, įsigyjama medicinos ir slaugos 
įranga). 

Tobulino sveikatos priežiūros finansavimo sistemą: siekiant įdiegti šalies mastu 
stacionarinių paslaugų apmokėjimą, taikant giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą, 2011 
metais toliau buvo įgyvendinamas 2010–2011 metų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupes sistemos diegimo priemonių planas. 

Optimizavo visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą: plėtojant prevencines 
programas buvo siekiama mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 
vėžinių susirgimų. Siekiant prisidėti prie šio uždavinio įgyvendinimo ES struktūrinės paramos 
lėšomis buvo įsigyta diagnostinė įranga (pvz. echoskopai, endoskopai, mamografai, rentgeno 
aparatai), kuri sveikatos priežiūros įstaigoms sudarė galimybę ne tik teikti geresnės kokybės 
diagnostines paslaugas, bet ir vykdyti ligų prevenciją. 

Tobulino vaistų kainodarą ir gerino jų prieinamumą: įtvirtinant visuomenės sveikatos 
svarbą valstybės ir savivaldybių politikoje, plėtojama visuomenės sveikatos priežiūra 
savivaldybėse ir įgyvendinamos tikslinės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos 
priemonės savivaldybėse. Siekiant prisidėti prie šio uždavinio įgyvendinimo ES struktūrinės 
paramos lėšomis buvo modernizuojami savivaldybės visuomenės sveikatos biurai 
(remontuojamos / rekonstruojamos patalpos, įsigyjama įranga ir darbo priemonės) taip 
pagerinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą bei kokybę. Iki 
2011 m. pabaigos finansavimas skirtas 27 visuomenės sveikatos biurų modernizavimui, iš kurių 
9 biurų modernizavimas buvo užbaigtas. 

Plėtojo e. sveikatos sistemą: Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. birželio 7 d. priėmė 
Sveikatos sistemos įstatymo pataisą, kuria įvesta elektroninės sveikatos sistemos sąvoka – tai 
priemonių, skirtų sveikatinimo veiklai, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, visuma. 
 
Švietimo sektoriaus apžvalga 

2011 m. kovo mėn. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2011, Nr. 
38-1804). Juo įteisinti progimnazijos ir gimnazijos mokyklų tipai, leisiantys laipsniškai išspręsti 
9–10 klasių „persiklojimą“ miesto mokyklose ir lengviau restruktūrizuoti vidurines 
mokyklas(pastarųjų nutarta atsisakyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.). Įteisinamas privalomas 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Siekiant padidinti dalyvaujančių 
ikimokykliniame ugdyme aprėptį bei sumažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo (žr. diagramas 
žemiau) nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti ikimokyklinio ugdymo krepšelis, kuris 
skiriamas sutarčių pagrindu toms savivaldybėms, kuriose po 2010 m. rugsėjo 2 d. yra padidėjęs 
ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. 

Bendrasis lavinimas. Patvirtintos atnaujintos vidurinio ugdymo programos (Švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-270). Programose patikslintas dalykų 
turinys, atsisakyta perteklinių žinių ir pasikartojimų, skatinamas mokinių savarankiškumas 
prisiimant daugiau atsakomybės už savo mokymąsi (pasirinkimo galimybių didinimas, 
kaupiamasis vertinimas ir kt.). 

Siekiant sklandžios tautinių mažumų integracijos, prieš pradedant 2013 m. vykdyti 
lietuvių kalbos brandos egzaminą pagal bendrą egzamino programą, pasirengta nuo 2011 m. 
rugsėjo 1 d. visose mokyklose (taip pat ir tautinių mažumų) lietuvių kalbos mokymą organizuoti 
vadovaujantis viena lietuvių kalbos vidurinio ugdymo bendrąja programa. Visose ugdymo 
pakopose padidintas pamokų skaičius lietuvių kalbai mokyti tautinės mažumos mokyklose, 
parengta nauja elektroninė chrestomatija, padėsianti įgyvendinti lietuvių kalbos ir literatūros 
programą (skirta 97,7 tūkst. eurų), kiekvienai mokyklai tautinės mažumos kalba papildomai 
buvo skirta lėšų lietuvių kalbos mokymo priemonėms įsigyti (iš viso 86,9 tūkst. eurų) ir kitoms 
mokymo priemonėms mokyti lietuvių kalba (iš viso 86,9 tūkst. eurų). Taip pat skirta 59,3 tūkst. 
eurų kvalifikacijos tobulinimo programoms, skirtoms mokytojams, dirbantiems mokyklose 
tautinės mažumos kalba, parengti, įgyvendinti ir organizuoti. 2011 m. pradėtas tęstinės dvejų 
metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas aukštosiose mokyklose 
lietuvių ir tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojams (skirta 0,3 mln. eurų). 

Neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas. 2011 m. vykdytas pasirenkamojo (formalųjį 
švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo) finansavimo modelio, paremto principu „pinigai 
paskui vaiką“, diegimo bandomasis projektas 4 savivaldybėse: Panevėžio miesto, Panevėžio 
rajono, Anykščių rajono ir Klaipėdos rajono.  

Profesinis mokymas. Priėmus Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą 2011 m. buvo 
numatyta 16 profesinio mokymo įstaigų pertvarkyti į viešąsias profesinio mokymo įstaigas. Per 
2011 m. buvo parengti teisės aktų projektai 12-os profesinio mokymo įstaigų pertvarkymui į 
viešąsias įstaigas.  

Nuolatinis (tęstinis) mokymasis ir suaugusiųjų švietimas. Nemažas dėmesys ataskaitiniu 
laikotarpiu skiriamas ir šiam švietimo posričiui. Pvz. įgyvendinamo ES remiamo projekto 
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 
kompetencijas“, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras, organizuotuose tiesioginiuose suaugusiųjų 
mokymuose 25 savivaldybėse pagal 15 modulių dalyvavo 695 suaugę asmenys, o iš viso 
projekto metu planuojama mokyti 1525 asmenis. Organizuotuose andragogų mokymuose pagal 5 
teminius ciklus supažindinta su metodinėmis suaugusiųjų mokymo naujovėmis, dalyvavo 303 
andragogai ir švietimo vadybininkai. Taip pat 2011 m. yra parengtas suaugusiųjų mokymosi 
čekių sistemos aprašas, kuris įteisino neformalaus suaugusiųjų švietimo pagal individualius 
besimokančiųjų poreikius modelį. Čekių sistemos privalumas – „paklausos“ finansavimo būdu 
motyvuojamas pats besimokantysis (projekte jų dalyvaus 70 asmenų). Jiems paliekama teisė 
patiems rinktis, kokioje mokymosi veikloje nori dalyvauti. Veikla prisidės prie suaugusiųjų 
mokymosi galimybių didinimo ir bendrųjų kompetencijų plėtros. 2012 metų kovo mėn. 
numatoma pradėti diegti bandomąją čekių sistemą. 

Mokslo ir aukštojo mokslo reforma. Įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, iš 
26 valstybinių aukštųjų mokyklų į viešąsias įstaigas pertvarkytos 25 (paskutinė aukštoji mokykla 
į viešąją įstaigą pertvarkyta 2012 m. sausio 3 d.). Visoms kolegijoms ir daliai universitetų 
suformuotas valstybės įnašas turtu ir investuotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, nekilnojamasis 
turtas perduotas pagal patikėjimo sutartis.  

2011 m. pradėjusi veikti vartotojams prieinama Studentų registro duomenų bazė. Registre 
saugomi studento asmens duomenys, taip pat išsami informacija apie studento studijas.  
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Patvirtinti naujos redakcijos Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai (Žin., 
2011, Nr. 99-4679). Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose veikia septynios jungtinės 
studijų programos (po dvi Mykolo Romerio universitete ir Vilniaus universitete, po vieną 
Socialinių mokslų kolegijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitete). Jungtinėms programoms sukurti ir įgyvendinti planuojama skirti 11,2 mln. eurų ES 
struktūrinių fondų paramos. Šiuo metu įgyvendinamų 38 projektų metu rengiamos jungtinių 
studijų programos galimybių studijos, finansuojamas jungtinių studijų programų rengimas ir 
vykdymas. Kvietimas teikti paraiškas rengti ir vykdyti naujas jungtinių studijų programas galioja 
iki 2012 m. rugsėjo 1 d.  

Patvirtinta Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo 
tvarka, nuo 2012 m. pradedamas taikyti tikslinis studijų finansavimas, šiam tikslui iš biudžeto 
numatoma skirti 0,3 mln. eurų. Valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų nepopuliarios specialybės 
galės gauti tikslines studijų vietas, o į tokią vietą priimtas studentas turės trejus metus dirbti 
pagal įgytą specialybę, darbdavys – prisidėti finansuojant būsimojo darbuotojo studijas. Tikslinio 
finansavimo konkursui aukštosios mokyklos iš viso pateikė paraiškas beveik 2,4 tūkst. studijų 
vietų. 
 
Socialinės apsaugos sektoriaus apžvalga 

Valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūra 
2011 m. darbo rinkos situacija toliau atspindėjo ekonominio sunkmečio tendencijas, tačiau 

lyginant su 2010 m. pastebimi, nors ir neženklūs, tačiau ekonominio kilimo reiškiniai. Statistikos 
departamento duomenimis gyventojų aktyvumo lygis išaugo 1 proc. lyginant su 2010 metais. 
27.200 išaugo užimtųjų šalies gyventojų, 2,4 proc. sumažėjo nedarbo lygis, taip pat sumažėjo 
bedarbių skaičius.  

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis šalyje buvo 248.800 bedarbių, iš jų 143.900 vyrų 
ir 104.900 moterų, per pastaruosius metus šie skaičiai atitinkamai sumažėjo 16,5 proc. ir 11,7 
proc. Gana ženkliai, t.y. 3,4 procentiniais punktais sumažėjo vyrų nedarbas, kuris 2010 m. jau 
buvo pasiekęs 21,2 proc. ribą. 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2011 metų pabaigoje šalyje buvo registruota 227.100 
bedarbių, kurie sudarė 11 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų. Daugiausia darbingo 
amžiaus gyventojų 2012 metų sausio 1 d. buvo registruota bedarbiais Utenos (14,4 proc.), 
Alytaus (13,9 proc.), Plungės (13,4 proc.) teritorinėse darbo biržose. Iš viso per 2011 metus 
šalies teritorinėse darbo biržose įregistruota 256.700. bedarbių, darbo jėgos pasiūla palyginti su 
2010 metais sumažėjo 46.400 arba 15,3 proc.  

Per 2011 metus darbo biržoje buvo užregistruota 169.100 laisvų darbo vietų, t.y. 14,1 proc. 
daugiau nei 2010 m. Tarpininkaujant darbo biržoms padėta įsidarbinti 218.800 darbo ieškančių 
asmenų, apie 73 proc. iš jų gavo nuolatinį darbą. Lyginant su 2010 m. šis įsidarbinusių asmenų 
skaičius išaugo 27.600 arba 14 proc. Per 2011 m. pastebėta didžiausia darbo paklausa 
kvalifikuotiems darbininkams ir amatininkams, labiausiai per atitinkamą laikotarpį išaugo 
aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojų paklausa. Beveik kas penktas įdarbintasis - asmuo iki 
25 m. amžiaus (18,8 proc.). Vyresnių nei 50 metų bedarbių įdarbinta 17,3 proc. Moterų 
įdarbinama mažiau negu vyrų (43,7 proc. įdarbintųjų). Beveik kas trečias įdarbintas - ilgalaikis 
bedarbis (32,2 proc. tarp visų įdarbintųjų).  

Atsižvelgiant į visą tai ypač svarbu ir toliau modernizuoti valstybės užimtumo 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 duomenimis, 2011 m. 

šalyje, kaip ir ankstesniais metais, daugėjo 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. 
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2011 m. pradžioje veikė apie 760 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, apie 160 tūkst. asmenų naudojosi bendrosiomis socialinėmis paslaugomis 
(nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto 
paslaugomis). Ataskaitiniu laikotarpiu padaugėjo naujo tipo socialinių paslaugų įstaigų – 
savarankiško gyvenimo namų, kuriuose gyvenantys neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys 
(šeimos). 2011 m. pradžioje veikė 12 savarankiško gyvenimo namų su 247 vietomis neįgaliems 
ir senyvo amžiaus asmenims, juose iš dalies padedant socialiniams darbuotojams gyveno 227 
gyventojai.  

2011 m. pradžioje veikė 241 stacionari socialinės globos įstaiga, jose  socialinę globą gavo 
apie 15 tūkst. senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, neįgalių ar netekusių tėvų globos vaikų. Nors 
gavėjų skaičius šiose įstaigose palaipsniui mažėja (2008 m. pradžioje stacionariose įstaigose 
gyveno 15,5 tūkst. asmenų), tačiau poreikis stacionariai globai išlieka. Arčiau paslaugų gavėjų 
gyvenamosios vietos steigiamos mažesnės socialinės globos įstaigos, jų skaičius palyginti su 
2008 m. išaugo apie 10 proc. 

Ekonominės krizės akivaizdoje socialinės paslaugos vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, dėl 
to ypač svarbu organizuoti kuo įvairesnių socialinių paslaugų bendruomenėse teikimą, skatinti 
bendruomenių plėtrą ir kūrimąsi. 

 
Paslaugų neįgaliesiems (įskaitant profesinę reabilitaciją) infrastruktūra 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2011 m. pabaigoje šalyje gyveno  

264 408 asmenys, gaunantys netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y. iš viso 
Lietuvoje tokių asmenų yra apie 8,6 procentai. Lyginant su ankstesniais  metais pastebimos 
neįgaliųjų skaičiaus mažėjimo tendencijos t.y. neįgaliųjų skaičius sumažėjo 2237 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, 2011 metais toliau buvo teikiamos profesinės reabilitacijos 
paslaugos. Šių paslaugų poreikio augimo tendencijos pastebimos nuo pat 2005 m. kai pradėtos 
teikti šio tipo paslaugos. 2011 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 513 asmenų. Per šį 
laikotarpį profesinės reabilitacijos programą baigusių ir kvalifikacijas ar kompetencijas įgijusių 
asmenų įsidarbinimo per 6 mėn. po baigimo rodiklis – 47 proc. Vystantis profesinės 
reabilitacijos infrastruktūrai, augo ir asmenų, dalyvaujančių profesinėje reabilitacijoje skaičius.  

Poreikį profesinės reabilitacijos paslaugoms nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba. Per 2011 m. profesinės reabilitacijos poreikis nustatytas 657 asmenims, iš jų 337 
moterims ir 320 vyrams.  

Siekiant neįgaliesiems sudaryti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeniniame 
gyvenime bei mažinti jų socialinę atskirtį, neįgalieji, turintys specialiųjų poreikių aprūpinami 
techninės pagalbos priemonėmis. Per 2011 metus 34.050 neįgaliųjų buvo aprūpinti techninės 
pagalbos priemonėmis (išduota priemonių ir išmokėta kompensacijų 46.204). Suaugusių 
judėjimo techninės pagalbos priemonių išduota 28.169 vnt. už 1.806,7 tūkst. EUR. Elektrinių 
vežimėlių išduota 71 vnt. už 270,1 tūkst. EUR. Regos priemonių išduota 4245  vnt. 129,3 tūkst. 
EUR sumai. Klausos priemonių 379 vnt. 22,8 tūkst. EUR sumai. Buvo išmokėta 518 vnt. 
kompensacijų 277,2 tūkst. EUR sumai. Pakartotiniam naudojimui buvo išduota 13.824 vnt. 
įvairių techninės pagalbos priemonių.  
 
Aplinkos sektoriaus apžvalga 
 
Kraštovaizdis ir bioįvairovė 
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Lietuvoje kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės būklė lėtai gerėja, tačiau atskiri 
kraštovaizdžio tipai smarkiai kinta dėl renatūralizacijos procesų (pvz. nyksta tradicinis kaimo 
kraštovaizdis, ypač Pietryčių Lietuvoje) ir dėl stichinės urbanizacijos priemiesčiuose ir rekreacinį 
potencialą turinčiose teritorijose. Dėl intensyvios ūkinės veiklos, o labiausiai dėl statybų mažėja 
natūralių ir pusiau natūralių teritorijų plotas, nyksta gamtinis kraštovaizdis, kinta jo struktūra.  

Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdis su natūraliųjų komponentų intarpais sudaro apie 60 
proc. Lietuvos teritorijos ir turi didelį poveikį natūralių ekosistemų ir buveinių būklei. Vykstanti 
žemės konsolidacija skatina intensyvesnį žemės naudojimą. Kyla grėsmė, kad žemės ūkio 
gamybos ir produkcijos didinimas kardinaliai pakeis kraštovaizdį ir taip sumažins ten 
egzistavusią biologinę įvairovę. Miškuose vykdoma ūkinė veikla taip pat kelia grėsmę biologinės 
įvairovės būklei. 

Kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų 
sistema, apimanti ir Europos ekologinį tinklą Natura 2000, užima 15,6 proc. šalies ploto.  

Pasaulinė klimato kaita, dažnos pasikartojančios uraganinės audros, vandenyno lygio 
kilimas, smėlio išteklių mažėjimas ir kiti veiksniai skatina krantų ardymą. Lietuvos Baltijos jūros 
krantodaros procesus neigiamai veikia jūrinės industrijos plėtra. Dėl klimato kaitos intensyvėja ir 
karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, blogėja teritorijos naudojimo sąlygos ir 
požeminės hidrosferos gamtinė sauga. 

Natūralios ir pusiau natūralios ekosistemos (miškai, pelkės, pievos, vandenys ir smėlynai) 
užima daugiau kaip trečdalį Lietuvos teritorijos. Sparčiausiai sausumos ekosistemose nyksta 
siauros ekologinės specializacijos rūšys ir natūralios buveinės, nes jos yra jautrios žemės ir 
miškų ūkio technologijų kaitai (veiklos intensyvinimui arba tradicinio ekstensyvaus žemės 
naudojimo nutraukimui). Dėl teritorijų naudojimo pakeitimų didėja natūralių buveinių ir rūšių 
vietinių populiacijų fragmentacija, blogėja sąlygos rūšims migruoti, keistis genetine informacija 
tarp izoliuotų vietinių populiacijų, todėl kyla grėsmė jų išlikimui. Nykstančias rūšis ir natūralias 
buveines vandenų ekosistemose labiausiai veikia vandenų tarša ir hidrologinis režimo 
pakeitimas, neracionalus gamtos išteklių naudojimas, migracijos kelių suardymas.  

Lietuvoje menkai ištirta biologinė įvairovė atskirose teritorijose, trūksta duomenų apie 
atskirų rūšių, populiaciją bei atskirų buveinių, ekosistemų raidą. Biologinės įvairovės vertė yra 
pripažįstama visuotinai, tačiau detaliam ekologiniam ir ekonominiam įvertinimui duomenų 
nepakanka.  

Vystantis šalies ūkiui ir įgyvendinant svarbius ekonominius projektus (pvz.: Rail Baltica, 
viešųjų logistikos centrų ir pan.) kyla grėsmė, kad bus sunaikinti atskiri miško plotai, sudaromi 
dirbtiniai barjerai rūšių migracijai. Gamtiniams ištekliams, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 
grėsmę kelia besikeičiančios ūkininkavimo tradicijos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkyje, 
didėjanti urbanizacija.  

Dėl įvairių priežasčių (žemės ūkio, prekybos, turizmo plėtimosi) invazinės rūšys kelia vis 
didesnę grėsmę ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos biologinei įvairovei. Invazinės rūšys kelia 
grėsmę ne tik biologinei įvairovei (išstumiant ar nustelbiant vietines rūšis) ir visuomenės 
sveikatai, bet ir daro didelę žalą ekonomikai. Besikeičiant klimatui, augant prekybos ir turizmo 
apimtims invazinių rūšių problema gali tik aštrėti. 
 
Oras 
 

Lietuvos aplinkos oro kokybė atitinka tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus, t.y. į 
orą išmetamų teršalų kiekis neviršija tarptautiniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose 2010 ir 
vėlesniems metams nustatyto į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio. Oro kokybė palaipsniui 
gerėja, tačiau išlieka aktualios tokios problemos: vietinių oro taršos šaltinių – transporto, 
pramonės, energetikos objektų, tarp jų kuro deginio įrenginių namų ūkyje – išmetami teršalai 
miestuose, taršos iš šiluminių elektrinių padidėjimas nutraukus valstybės įmonės Ignalinos 
atominės elektrinės eksploatavimą, tarša iš žemės ūkio (gyvulininkystės) veiklos, Lietuvos oro 
baseino tarša iš kitų regionų atnešamais teršalais.  
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Pastaraisiais metais didėja išmetami azoto oksidų kiekiai, kadangi didėja, o kartu ir sensta 
Lietuvos automobilių parkas (vidutinis Lietuvoje registruoto automobilio amžius 2011 m. sausio 
1 d. buvo 18,3 metų) – pagrindinis šių teršalų šaltinis. Kelių transportas išmeta per 60 proc. viso 
azoto oksidų kiekio. Ši problema ypač opi didmiesčiuose, kur nepakankamai išvystyta viešojo 
transporto sistema. Nevystant viešojo transporto, neskatinant naudoti mažiau aplinką teršiančias 
ir ekologiškas transporto priemones, taršaus autotransporto srautai didės ir gali labai pabloginti 
Lietuvos miestų aplinkos oro kokybę. 

Pagrindiniai šiltnamio efektą sukeliančias dujas į aplinkos orą išmetantys šaltiniai 
Lietuvoje – energetikos sektorius (labiausiai – kuro deginimas energijos gamybai), išmetantis 
daugiau nei 50 proc. viso išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, transporto 
sektorius (apie 22 proc. viso išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio), žemės ūkio 
sektorius, didžiausias metano dujų šaltinis, išmetantis apie 20 proc. viso išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, pramonės įmonės, kurių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis bendrame šalies mastu išmetamame kiekyje išaugo nuo 8 proc. 1990 metais iki 17 
proc. 2009 metais ir atliekų sektorius (2009 metais išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis atliekų tvarkymo sektoriaus sudarė apie 8,7 proc. bendrame šalies mastu išmetamame 
kiekyje).  

2011 m. panaudojant mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 
lėšas, oro taršos mažinimo srityje įgyvendinus 18 aplinkos oro taršos mažinimo projektų, taršos 
emisijos sumažėjo 3313,6 t/metus, arba 68,9 proc., lyginant su metiniu taršos emisijų kiekiu iki 
šių projektų įgyvendinimo.  

2009 metais uždarius Ignalinos atominę elektrinę, energijos gamyba perkelta į taršesnius 
gamybos įrenginius (pvz.: šilumines elektrines), tačiau 2010–2011 metais apie 60–70 proc. 
elektros energijos buvo importuojama, todėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
iš elektros energijos gamybos įrenginių beveik nepadidėjo.  

Lietuvos klimato svyravimai yra neatsiejama viso Žemės rutulio klimato sistemoje 
vykstančių procesų dalis, todėl Lietuva yra potencialiai atvira tiek globaliems klimato 
pokyčiams, tiek rezultatams, pasiektiems mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į 
atmosferą. Klimato kaitos tyrimų specialistų duomenimis, Lietuvos antropogeninės veiklos 
indėlis pasaulio CO2 emisijoje vertinamas apie 0,05 procento, tačiau ir toks sąlyginai mažas 
kiekis nuolat prisideda prie klimato atšilimo, vis dažniau sukeliančio stichines nelaimes. 

 
Vanduo  

 
Vandens kokybė Lietuvoje 2005–2011 m. pagerėjo: ženkliai padidėjo nuotekų išvalymo 

lygis, sumažėjo tarša iš sutelktos taršos šaltinių: kai kurių teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose 
sumažėjo dvigubai, kitų – apie 20–30 proc., taip pat pagerėjo paviršinių vandens telkinių būklė.  

Kiekvienais metais gyventojų aprūpinimas nuotekų tvarkymo paslaugomis, kurias teikia 
viešojo vandens tiekimo įmonės, didėja. Didžiausias valytinų nuotekų kiekis susidaro tuose 
regionuose, kuriuose yra įsikūrę didžiausi Lietuvos miestai. Nuo 2005 iki 2010 metų visų ūkyje, 
buityje ir gamyboje susidariusių nevalytų nuotekų kiekis sumažėjo apie 90 proc., tam įtakos 
turėjo naujų nuotekų valymo įrenginių statyba ar senų rekonstrukcija. Nepakankamai išvalytų 
nuotekų kiekis sumažėjo apie 70 proc., išvalytų nuotekų kiekis padidėjo apie 43 proc. Be to, 
pastaraisiais metais nuolat mažėja į paviršinius vandenis su nuotekomis išleidžiamų teršalų 
kiekis.  

Kiekvienais metais auga gyventojų aprūpinimas vandeniu, kurį tiekia viešojo vandens 
tiekimo įmonės. Dėl šios priežasties gerėja ir gyvenamosiose vietovėse esančių vandens telkinių 
būklė. Visų (20) požeminio vandens baseinų kokybė Lietuvoje yra gera, tačiau 5 baseinai yra 
priskiriami galimos rizikos grupei. Kai kuriuose šių PVB telkiniuose/vandenvietėse nustatytos 
anomaliai didelės sulfatų arba chloridų koncentracijos, neatitinkančios geriamojo vandens 
kokybės reikalavimų, dėl mineralizuoto vandens prietakos, kurią greičiausiai sukelia požeminio 
vandens eksploatacija. Šie baseinai užima apie 13 proc. Lietuvos teritorijos.  
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Pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengtus Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių 
baseinų rajonų valdymo planus, 2009 m. geros būklės reikalavimus atitinkančių upių buvo 40,4 
proc. Blogiausia paviršinių vandens telkinių būklė yra Lielupės UBR, o daugiausia geros 
kokybės vandens telkinių Dauguvos UBR. 

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis jau keleri metai didžiausia Kuršių marių 
ekologinė problema išlieka besitęsianti eutrofikacija ir su ja susijęs vandens žydėjimas. Bendrojo 
fosforo koncentracija ir Kuršių mariose, ir Baltijos jūroje nekinta pastaruosius 10 metų ir yra 
artima daugiametei koncentracijai. Lyginant 2005 ir 2009 m. bendrojo fosforo koncentracija 
Kuršių mariose sumažėjo, o Baltijos jūroje šiek tiek padidėjo; bendrojo azoto koncentracija 
Kuršių mariose truputį padidėjo, o Baltijos jūroje sumažėjo. 2010 metais naftos angliavandenilių 
koncentracija, nuosėdų užterštumas sunkiaisiais metalais Baltijos jūroje taip pat neviršijo 
nustatytų ribų.  

 
Atliekos 
 

Kasmet Lietuvoje susidaro apie 5,7 mln. tonų atliekų (iš jų pramonės sektoriuje apie 3–4 
mln. tonų, iš kurių apie 110 tūkst. tonų yra pavojingos atliekos), apie 1,3 mln. tonų komunalinių 
atliekų, kurių apie 60 proc. – biologiškai skaidžios atliekos. Apie 86 proc. komunalinių atliekų 
tebešalinamos sąvartynuose, 14 proc. šių atliekų surenkama atskirai ir perdirbama arba 
panaudojama.  

Generuojamų atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, didėjant vartojimui kasmet auga. 
Savivaldybių organizuojamas komunalinių atliekų atskiras surinkimas (rūšiavimas) vystomas 
nenuosekliai. Savivaldybės skiria per mažai dėmesio komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
plėtojimui, tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimui, iš esmės nevykdo savo pareigų 
organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą, atskirą atliekų surinkimą, netinkamai vykdo 
nustatytas užduotis. Dėl šių priežasčių neugdomas visuomenės sąmoningumas, asmenys nenoriai 
renka ir rūšiuoja atliekas. Atliekų šalinimas sąvartynuose – vis dar pigiausias atliekų tvarkymo 
būdas. Didžioji dalis biologiškai skaidžių ir perdirbti tinkamų atliekų patenka į sąvartynus. 
Atliekų tvarkymui neefektyviai taikant principą „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės 
principą, kyla grėsmė veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ir ES nustatytų 
užduočių įgyvendinimui. 

Akivaizdu, kad yra galimybių panaudoti atliekas kaip vieną iš Lietuvos išteklių, todėl, 
pagerinus susidariusių atliekų surinkimą (rūšiavimą) ir atnaujinus atliekų perdirbimo pajėgumus, 
ištekliai būtų naudojami tinkamiau, atsivertų naujos rinkos, būtų sukurtos darbo vietos, 
skatinama mažesnė priklausomybė nuo žaliavų importo ir mažinamas poveikis aplinkai. Tam, 
kad atliekos galėtų būti laikomos ištekliumi, kurį galima grąžinti į gamybą, siekiama daugiau 
dėmesio skirti atliekų susidarymo prevencijai, gaminių ir medžiagų pakartotiniam naudojimui, 
atliekų perdirbimui ir panaudojimui energijai. 
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Energijos vartojimas, būstas 
Dauguma Lietuvos gyventojų (66 procentai) gyvena daugiabučiuose namuose, pastatytuose 

1961–1990 metais. Tik apie 30 procentų daugiabučių namų valdo ir prižiūri patys būstų 
savininkai, įsteigę bendrijas. Dėl nepakankamos priežiūros ir blogų termoizoliacinių savybių, 
suvartojama nepagrįstai daug energijos šių pastatų šildymui. Senstant gyvenamajam fondui ir 
brangstant energijos ištekliams, itin aktualus tokių namų atnaujinimas (modernizavimas).  

Siekiant suaktyvinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, 2011 m. 
buvo tobulintas modernizavimo finansavimo mechanizmas, sudarant gyventojams palankesnes 
finansavimo sąlygas, kurios skatintų modernizuoti, buvo administruojamas daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimas ir įgyvendinimas, teikiama valstybės parama. 
2011 m. modernizuoti 85 daugiabučiai namai. Valstybės parama suteikta 5032 šeimoms, 
dalyvaujančioms įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 
projektus. Modernizuojantiems daugiabučius namus gyventojams suteikta 5,4 mln. eurų 
valstybės parama. 2011 m. atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose sutaupoma 
19,2 GWh šilumos energijos per metus. Skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos naudingojo 
ploto vienetui, palyginus su sąnaudomis iki projektų įgyvendinimo, 2011 metais 
modernizuotuose daugiabučiuose namuose sumažintos vidutiniškai 54 procentais. 2011 m. 
patvirtinta nauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos redakcija. 
Parengta 14 tipinių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, iš jų 10 
patvirtinta, dar 16 tipinių atnaujinimo ( modernizavimo) projektų rengiama.  
 
Vietinės ir urbanistinės plėtros apžvalga 

2011 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 62  buvo patvirtinta 
Regionų socialinių ir ekonominiu skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programa. Ši programa 
yra nacionalinės regioninės politikos strateginio planavimo dokumentas, kuriame nurodoma, 
kaip plėtros laikotarpiu ES parama bus naudojama nacionalinės regioninės politikos tikslams, 
uždaviniams ir prioritetams įgyvendinti.  Programoje išskiriami  probleminių teritorijų plėtros 
strateginiai tikslai ir uždaviniai bei pasiūlymai dėl regionų, turinčių atskirų ūkio šakų (sektorių) 
specifinių regioninių ir vietinių problemų, kurios spręstinos per tų ūkio šakų (sektorių) plėtros 
strategijas ir programas, plėtros. Tuo siekiama koncentruoti nacionalinės regioninės politikos 
įgyvendinimui skiriamas lėšas, tikslingai panaudoti jas socialiniams ir ekonominiams 
skirtumams tarp Lietuvos regionų ir jų viduje mažinti, teritorinei socialinei sanglaudai šalyje 
didinti.  

2011 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 588 patvirtintos 
2011–2013 m. laikotarpio probleminių teritorijų plėtros programos. Probleminių teritorijų plėtrai 
skiriama papildoma ES struktūrinių fondų parama pagal 4 Vidaus reikalų ministerijos 
administruojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones daugiabučių namų 
atnaujinimui, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą, socialinio būsto plėtrai ir 
kompleksiniams gyvenamosios aplinkos gerinimo projektams – viešosios poilsio, laisvalaikio, 
sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimui, miestų viešųjų erdvių tvarkymui.  
 

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį  
 
Netaikoma 
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2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis 
 
Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė 
 

Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės užtikrinimo sistema yra integruota ES 
struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalis, vykdoma visose jos dalyse ir 
etapuose. Vertinant finansavimo takoskyrų užtikrinimo bei dvigubo finansavimo prevencijos ir 
kontrolės sistemą, svarbu pažymėti, kad dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė yra 
užtikrinama sistemiškai, t.y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros atliekami 
kiekviename iš programos ir projektų etapų ir jų visuma užtikrina 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. 2011 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, priimant veiksmų programų 
priedų pakeitimus buvo atsižvelgiama 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 (pavyzdžiui, paraiškos dėl projekto 
finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų persidengimą 
su pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau pasirašytas paramos 
sutartis įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu įvertinama paraiškos dvigubo 
finansavimo rizika, pagal kurios lygį nustatomas vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo etape 
taikomų dvigubo finansavimo kontrolės procedūrų detalumas). 

Sprendimą dėl projektų finansavimo priima už priemonės įgyvendinimą atsakingos 
institucijos (tarpinės institucijos). Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, gali būti 
stabdomas tolimesnis procesas (sutarties pasirašymas). 

Atsižvelgiant 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 
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finansavimo kontrolė atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant viešųjų 
pirkimų priežiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje. 

2011 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų, 
siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimas, kuris apėmė finansavimo 
takoskyrų ir šiuo metu veikiančios dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės sistemos 
vertinimą, taip pat galimai persidengiančių finansinių priemonių analizę. Vertintojai nustatė, kad 
dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės sistema veikia tinkamai, taip pat pateikė siūlymų, 
kaip būtų galima šios sistemos veikimą patobulinti (pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos 
svetainėje skelbti kitų finansavimo instrumentų (šaltinių) sąrašą, jį periodiškai atnaujinti, taip pat 
skatinti institucijų atsakingų už klausimų, susijusių su dvigubo finansavimo prevencija ir 
kontrole, tarpinstitucinį koordinavimą). Pažymėtina, kad kai kuriuos vertintojų pateiktus 
siūlymus planuojama įgyvendinti šiame programavimo periode, o kitus būtų galima svarstyti 
įgyvendinti kitame programavimo periode (pavyzdžiui, sudaryti ir naudoti projektų, 
finansuojamų Lietuvoje administruojamų finansinių instrumentų lėšomis, duomenų bazę, ES 
struktūrinės paramos priemonių finansuojamas veiklas nustatyti naudojant vieningą 
klasifikacijos sistemą). 

ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos buvo informuotos apie vertintojų 
pateiktas rekomendacijas ir metodines gaires dėl dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 
procedūrų.  

Taip pat 2011 m. šio vertinimo pagrindu buvo nustatyti galimi dvigubo finansavimo 
kontrolės ir prevencijos mechanizmai SFMIS ir atlikta analizė su kuriomis kitų finansinių 
instrumentų informacinėmis sistemomis galima keistis duomenimis. Atsižvelgus į šiuos 
rezultatus, ketinama papildyti ir (ar) sukurti SFMIS funkcionalumus dėl dvigubo finansavimo 
kontrolės mechanizmų. 

Atsižvelgiant į vertinimo ataskaitoje ,,2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo 
takoskyrų vertinimas“ pateiktas rekomendacijas 2011 m. patobulintas 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos administravimo Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Aplinkos, 
Susisiekimo, Švietimo ir mokslo ministerijų bei VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 
(CPVA), Transporto investicijų direkcijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros vidaus 
procedūrų vadovai, numatant papildomas kontrolės priemones dvigubo finansavimo prevencijai 
užtikrinti. 
 
ES fondų ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą užtikrinančios 
priemonės 
 

Koordinuojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos 
žuvininkystės fondo (EŽF) finansuojamus veiksmus su ES struktūrinės paramos remiamomis 
veiklomis, Vadovaujančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) 2011 m. dalyvavo Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 
2007–2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetų veikloje. Atitinkamai 
Žemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama  Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, 
2011 m. dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai 
atlikti, veikloje. 2011 m. Stebėsenos komitetų veikloje nebuvo kilę tiesioginių klausimų dėl 
suderinamumo užtikrinimo. 

Taip pat 2011 m. priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo atsižvelgiama į 
priemonės aprašyme numatytus takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus.  
 
 
 
 



 38 

ES fondų ir EIB teikiamų finansinių instrumentų atskyrimas ir koordinavimas 
 
Siekdama užtikrinti nacionalinį kofinansavimą bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamiems projektams, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. kovo 
13 d. pasirašė paskolos sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl 1,132 mlrd. eurų 
(3,9 mlrd. litų) ilgalaikės paskolos (toliau – EIB paskola). EIB paskola Lietuvai skirta 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, 
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas bei projektų, įtrauktų į 2004–
2006 m. programavimo laikotarpio Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas baseinų 
investicines programas, bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti. Įgyvendinant 2007–2013 m. 
veiksmų programas, EIB paskolos lėšos naudojamos transporto, energetikos, aplinkosaugos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, turizmo, viešųjų pastatų renovacijos, žmogiškųjų išteklių 
tobulinimo ir kitose srityse įgyvendinamų projektų viešajam finansavimui užtikrinti.  

Vadovaujantis su EIB pasirašytos sutarties nuostatomis, EIB paskolos lėšos skiriamos 
projektų nacionalinei biudžeto lėšų daliai finansuoti, taip pat Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija gali EIB paskolos lėšas perskolinti pareiškėjams (projektų vykdytojams ir (ar) jų 
partneriams), kurių juridinis statusas yra savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė ar 
uždaroji akcinė bendrovė, kurios visą arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė, jų lėšų 
daliai projektų finansavimui užtikrinti. Sprendimas dėl projekto nacionalinės biudžeto lėšų dalies 
finansavimo iš EIB paskolos lėšų ar EIB paskolos lėšų perskolinimo projektui priimamas tik po 
to, kai yra priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų lėšomis, t.y. EIB paskolos lėšos skiriamos tik bendrai iš ES struktūrinių fondų 
lėšų finansuojamų projektų kofinansavimui užtikrinti.  

EIB paskolos administravimo sistema Lietuvoje yra pagrįsta 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema ir yra integruota į ES 
struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip 
vadovaujančioji institucija, yra bendrai atsakinga už EIB paskolos priskyrimą projektams, 
projektų įgyvendinimo priežiūrą ir už projektų bendrąjį valdymą ir koordinavimą, o veikdama 
kaip mokėjimus atliekančioji institucija, yra atsakinga už EIB paskolos finansinį valdymą; 
tarpinės institucijos yra atsakingos už vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymą 
ir projektų planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir auditą. EIB 
paskolos administravimui yra patvirtinti visi reikalingi teisės aktai ir metodiniai dokumentai, 
kuriais vadovaujantis 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemoje 
dalyvaujančios atsakingos (įgyvendinančiosios) institucijos vykdydamos vadovaujančiosios 
institucijos pavestas vykdyti užduotis atlieka projektų tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų 
vertinimą, užtikrina projektų atitiktį EIB nustatytiems išlaidų tinkamumo, aplinkosauginiams ir 
kitiems reikalavimams bei reikalingų dokumentų pateikimą EIB, projektų tinkamumo finansuoti 
EIB paskolos lėšomis vertinimo rezultatai, EIB paskolos lėšų skyrimo ir mokėjimų projektams 
duomenys registruojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje 
valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS2007).  

Siekdama užtikrinti tinkamą EIB nustatytų paskolos sąlygų įgyvendinimą ir efektyvų EIB 
paskolos administravimo integravimą į 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo 
sistemą, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2010 m. užsakė Lietuvoje sukurtos EIB 
paskolos administravimo sistemos vertinimą. 2010 m. birželio mėn. VšĮ „Europos socialiniai, 
teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP) atlikto Lietuvoje sukurtos EIB paskolos 
administravimo sistemos vertinimo metu nustatyta, jog sutarties su EIB reikalavimai yra 
integruoti į 2007 – 2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą, sukurta 
sistema formaliai sudaro prielaidas pateikti EIB visus privalomus dokumentus, už EIB paskolos 
administravimą atsakingos institucijos ir jų atliekamos funkcijos paskirstytos efektyviai, EIB 
paskolos administravimo sistema leidžia išvengti ir valdyti daugumą rizikų, jog nacionaliniu 
lygmeniu pripažintas tinkamomis finansuoti išlaidas ateityje EIB pripažins netinkamomis 



 39 

finansuoti. 2011 m. buvo įgyvendinta dalis vertinimo metu pateiktų EIB paskolos 
administravimo sistemos tobulinimo ir procesų optimizavimo rekomendacijų. 
 



 40 

2.7. Stebėsena ir vertinimas  
 
ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra 

 
Siekiant užtikrinti nuolatinę finansinių rodiklių pasiekimo priežiūrą iki kiekvieno mėnesio 

10 dienos yra 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 pripažintas 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 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei (toliau – LRV) teikiama veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaita. Šioje 
ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie: 
 – veiksmų programų įgyvendinimo būklę – sudarytų projektų finansavimo ir 
administravimo sutarčių bei pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų apimtis; 
 – pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar 
planuojama imtis sprendžiant 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 už ES struktūrinės paramos panaudojimą imtis konkrečių veiksmų dėl vėluojančių 
priemonių įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų spartinančių ES fondų lėšų panaudojimą. 

Kiekvieną savaitę LRV teikiama apibendrinta statistinė informacija apie įgyvendinant 
veiksmų programas pasirašytas sutartis ir išmokėtas lėšas projektų vykdytojams. 

ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos  
veiksmų programų valdymo komitetų posėdžiuose, organizuojami susitikimai tarp tarpinių, 
įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metų aptariamos konkrečių 
veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos. 

2011 m. buvo iš esmės peržiūrėtas ES fondų lėšų naudojimo planas, atsižvelgiant į 
nepriklausomų ekspertų atlikto „ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms 
įgyvendinti, panaudojimo vertinimo“ rezultatus. Šio vertinimo metu buvo siekiama nustatyti, ar 
dabartinė 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situacija sudaro sąlygas pasiekti ES 
fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 2010–2015 m. ir nepažeisti N+2/N+3 taisyklės 
reikalavimų taip pat pateikti pasiūlymai dėl ES fondų lėšų naudojimo plano pakeitimo, 
atsižvelgiant į dabartinę ir prognozuojamą 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo 
situaciją, N+2/N+3 taisyklės pažeidimo riziką ir siekiant optimizuoti ES fondų lėšų įsisavinimo 
spartą 2010–2015 m. laikotarpiu. Nauja ES fondų lėšų naudojimo plano redakcija buvo 
patvirtinta 2011 m. gruodžio 7 d. LRV nutarimu Nr. 1423.  

ES fondų lėšų naudojimo plano kritinis lygis, kurio nevykdymas rodo ES lėšų praradimo 
riziką dėl N+2/N+3 taisyklės taikymo, patikslintas vadovaujantis šias principais: 

– dalis pagal N+2/N+3 taisyklę reikalaujamų panaudoti ES fondų lėšų sumų perkelta į 
ankstesnius metus. Tokiu būdu kritinis lygis kiekvieniems metams užtikrina ne tik einamųjų 
metų, bet ir iš dalies dviejų sekančių metų N+2/N+3 taisyklės reikalavimų vykdymą. Taip 
sumažinama rizika neįvykdyti N+2/N+3 taisyklės, taip pat lieka laiko atlikti koreguojamiesiems 
veiksmams. 

– kritinis lygis pagal veiksmų programas ir fondus padalintas tarp veiksmų programų  
prioritetų proporcingai atskiram prioritetui skirtai bendrai ES fondų lėšų sumai; 

– kritinis lygis 2011–2012 m. tam tikruose prioritetuose, kurie ES fondų lėšas 
programavimo laikotarpio pradžioje panaudojo lėčiau, sumažintas tuo atveju, jeigu atitinkamoje 
veiksmų programoje yra kitų finansuojamų iš to paties ES fondo prioritetų, kurie lėšas panaudoja 
sparčiau, ir juose galima numatyti didesnį kritinį lygį 2011–2012 m. Atitinkamai tam tikruose 
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prioritetuose sumažinus kritinį lygį 2011–2012 m., didesnė ES fondų lėšų panaudojimo sparta 
numatoma programavimo laikotarpio pabaigoje. 

ES fondų lėšų naudojimo plano siektinas lygis patikslintas vadovaujantis šias principais: 
– siektinas lygis sudarytas atsižvelgiant į kiekvieno prioriteto prognozuojamas 

maksimalias  galimybes panaudoti ES fondų lėšas, įvertinus šiuo metu įgyvendinamiems 
projektams paskirstytas ir planuojamas paskirstyti lėšas; 

– siektinas lygis parengtas atsižvelgiant į naują programavimo laikotarpį, t.y. 2014–2015 
m. numatomą panaudoti ES fondų lėšų suma ženkliai sumažinta, atsižvelgiant į tai, kad vis 
daugiau žmogiškųjų ir administracinių išteklių turės būti skiriama naujo programavimo 
laikotarpio projektams. 
 
Stebėsenos rodiklių priežiūra 
 

2010 m. buvo atliktas „Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo 
vertinimas“. Įgyvendinat šio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl stebėsenos 
gebėjimų stiprinimo, 2011 metais buvo įkurta 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių priežiūros darbo grupė24. Šią grupę sudaro 34 nariai, kuriais yra paskirti visų 
ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovai, o jai pirmininkauja 
vadovaujančiosios institucijos atstovai. Darbo grupė yra įpareigota teikti ES struktūrinę paramą 
administruojančioms institucijoms rekomendacijas dėl stebėsenos rodiklių tinkamumo įvairiuose 
sektoriuose užtikrinimo bei duomenų apie rodiklių pasiekimus patikimumo užtikrinimo. Darbo 
grupė taip pat turėtų padėti keistis gerosios praktikos pavyzdžiais tarp skirtingų institucijų ir 
tinkamai pasiruošti stebėsenos reikalavimams naujajame 2014–2020 metų ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpyje. 2011 m. įvyko 1 darbo grupės posėdis, kuriame buvo 
patvirtintas darbo grupės reglamentas bei aptarti Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014-2020 
m. laikotarpio stebėsenos rodiklių sistemos.  

Siekiant suvienodinti analogiškų stebėsenos rodiklių skaičiavimo skirtinguose 
sektoriuose metodiką, 2011 m. buvo inicijuotas 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių 
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymų atnaujinimas.  

Siekiant didinti duomenų apie stebėsenos rodiklių pasiekimus patikimumą bei stiprinti 
šių duomenų analizės galimybes, 2011 m. taip pat buvo pradėta SFMIS2007 plėtra. Šios plėtros 
metu suplanuoti nauji funkcionalumai, skirti stebėsenos rodiklių priežiūrai tobulinti, t.y. 
stebėsenos rodiklių pasiekimo rizikos vertinimas atsižvelgiant į finansinių rodiklių pažangą bei 
stebėsenos rodiklių pasiekimo prognozavimas ateinantiems kalendoriniams metams iki šio 
periodo pabaigos. 

 
Informacinė sistema 
 

2011 m. SFMIS2007 buvo toliau tobulinami ir diegiami funkcionalumai, siekiant 
užtikrinti įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą pasikeitusiems teisės aktams 
(jei tokių buvo). Atsižvelgiant į tai, kad per pirmuosius etapus buvo sukaupta nemažai patirties ir 
išaiškėjo aiškesnės SFMIS2007 optimizavimo bei poreikių kryptys, 2011 metais SFMIS2007 
buvo įdiegti šie sistemos funkcionalumai: 

• Patobulinta Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų 
mainų svetainė (toliau – DMS): iš esmės pakeistas DMS dizainas, leidžiantis projektų 
vykdytojams matyti ir lengviau sekti daugiau informacijos, susijusios su projekto 
įgyvendinimu; sudaryta galimybė projekto vykdytojams DMS skaityti su projektų 
administravimu susijusius pranešimus ir (arba) priminimus. 

                                                 
24 Darbo grupė sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1K-208 „Dėl 
darbo grupės sudarymo“. 
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• Sudaryta galimybė projektų vykdytojams pildyti bei tikslinti mokėjimo prašymus 
tiesiogiai (on-line). Tokia galimybė palengvina duomenų tikrinimo procesą: jeigu 
pildoma netinkamai, projektų vykdytojai iškart gauna pranešimą apie klaidą. 

• Patobulintas institucijų Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo bei 
pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo 
einamaisiais ir ateinančiais metais plano registravimo funkcionalumas, sudaryta galimybė 
importuoti duomenis iš el. formos. 

• Įdiegti duomenų apie pažeidimus administravimo patobulinimai, kurie suteikia daugiau 
informacijos apie pažeidimus, taip palengvindami pažeidimų administravimo procesą. 

• Atlikti išlaidų deklaracijų administravimo patobulinimai, leidžiantys efektyviau formuoti 
išlaidų deklaracijas. 

• Įdiegtas funkcionalumas, sudarantis galimybę registruoti planuojamas patikras ir 
spausdinti patikrų vietoje planą bei registruoti neplanines patikras, kas ženkliai 
palengvina įgyvendinančiųjų institucijų administravimo darbą atliekant rizikų valdymą. 

• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis suformuoti mokėjimo prašymų, grąžintinų lėšų ir 
koregavimų analizės ataskaitą, kurios pagalba galima efektyviau analizuoti finansinius 
duomenis įvairiais pjūviais. 

• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis formuoti tris naujas metines grąžintinų lėšų 
ataskaitas, reikalingas pateikti Europos Komisijai. 

• Sukurtas naujas dalyvių registro funkcionalumas, leidžiantis efektyviau kaupti ir 
analizuoti duomenis apie ESF projektų dalyvius. 

 
Veiksmų programų valdymo komitetai 

 
ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos  

veiksmų programų valdymo komitetų (toliau – VPVK) posėdžiuose, kurių 2011 m. įvyko šeši. 
Posėdžių metu su ministerijomis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis taip pat aptariami 
specifiniai veiksmų programų įgyvendinimo klausimai (regioninių priemonių įgyvendinimo 
problemos, taikomos projektų valdymo ir stebėsenos priemonės ir kt.), pristatomi rengiami teisės 
aktai ir metodiniai išaiškinimai, pristatomi atliktų vertinimų rezultatai. Ypatingas dėmesys 2011 
m. buvo skiriamas pasirengimo 2014–2020 programavimo laikotarpiui klausimams aptarti. 
 
Stebėsenos komiteto veikla 

 
2011 m. Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 

m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai 
atlikti, sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 
2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), siekdamas, kad būtų 
užtikrintas kuo efektyvesnis veiksmų programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į 
pasikeitusias socialines ekonomines sąlygas Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo 
ypatumus tam pasitelkdamas lankstesnes sprendimų priėmimo formas, pavyzdžiui, posėdžių 
organizavimą, taikant procedūrą. 

2011 m. buvo organizuoti 7 Stebėsenos komiteto posėdžiai, iš kurių 5 organizuoti taikant 
rašytinę procedūrą.  

Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie Europos 
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo 
būdus. Stebėsenos komitetui buvo pristatytas 2011 m. viešinimo plano įgyvendinimas, 
informacija apie vykdytas informavimo ir viešinimo veiklas, jų rezultatai. Taip pat buvo 
pristatyti 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatai, 2012 m. ES struktūrinės 
paramos vertinimo planas, 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos išankstinis vertinimas ir kiti 
2011 m, atlikti einamieji vertinimai.  
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8 lentelė. Stebėsenos komiteto veikla 2011 m. 

Posėdžio 
data 

Posėdžio 
organizavimo 

forma  

Pagrindiniai priimti sprendimai Poveikis 

2011-02-21 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
-3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
-3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
3. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją įgyvendinančios Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 
pakeitimai. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-04-15 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 4 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 4 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 9 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-06-16 Posėdis 1. Patvirtintas Stebėsenos komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduotojas. 
 
2. Patvirtinti specialieji bendrai 
finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 
(toliau – projektai) atrankos kriterijai ir 
jų paaiškinimai: 
- 3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 
- 2 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 
 
3. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 7 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 

 
 
 
Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
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programos. 
 
4. Patvirtintos 2010 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, 
Sanglaudos skatinimo ir Techninės 
paramos veiksmų programų metinės 
įgyvendinimo ataskaitos. 
 
5. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją įgyvendinančių Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir 
Techninės paramos veiksmų programų 
pakeitimai. 

 
 
Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl veiksmų programų 
įgyvendinimo stebėsenos. 
 
 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-08-30 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-09-21 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 
 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 

2011-10-27 Rašytinė 
procedūra 

1. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 2 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 

Sudarytos prielaidos 
sparčiau, efektyviau ir 
skaidriau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 
 
 

2011-12-06 Posėdis  1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
projektų atrankos kriterijų 
nustatymo ir sudarytos 
prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 



 45 

- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 

Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

 
Atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę 

aplinką, priimti Stebėsenos komiteto sprendimai užtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų 
finansuojamos šalies socialinę ir ekonominę bei regioninę plėtrą teigiamai įtakojančios veiklos ir 
būtų užtikrinama, kad veiksmų programos įgyvendinamos tinkamai. 
 
 
ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas  
 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, 2011 m.  

• nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2012 m.: 1) vertinimai, susiję su Lietuvos 
pasirengimu 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui, siekiant įvertinti ES fondų indėlį į 
nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą ; 2) vertinimai, susiję su 2007–2013 
metų veiksmų programų priemonių ir prioritetų lygio rezultatyvumo ir poveikio analize, siekiant 
nustatyti rezultatų tvarumą, tikslų pasiekimą ir ES fondų naudą. Be  to, 2012 metais išliks 
aktualios šios 2010–2011 metais prioritetizuotos vertinimo sritys: stebėsenos nustatytų veiksmų 
programų (prioritetų) įgyvendinimo problemų, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų, 
vertinimai; vertinimai, susiję su 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų (prioritetų, priemonių) tęstinio tinkamumo bei 
nuoseklumo analize, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; veiksmų programų 
(prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eigos vertinimai, susiję su kokybiškų veiksmų 
programų metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimu. 

• parengė ir patvirtino 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą - Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu 1K-414 „Dėl 2012 metų ES 
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį 
įtraukta 6 einamieji strateginiai ir veiklos vertinimai  

• stebėjo metinių ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą (9, 10 
lentelės); 

• periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją (toliau – EK) apie 
ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus; 

• organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą (plačiau apie tai –  49 psl.); 
• organizavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą (plačiau 

apie tai – 50 psl.); 
• užtikrino 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 (plačiau 

apie tai –  49 psl., 11 lentelė). 
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9 lentelė. 2011 m. atlikti SSVP ir horizontalūs vertinimai 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Vertinimo 

objektas 
Vertinimo tipas  Vertinimo 

pobūdis 
Vertinimo rezultatai ir nauda* 

Sveikatos sistemos pertvarkos 
poveikio 2007–2013 m. ES 
struktūrinei paramai 
vertinimas 

LR 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

SSVP Teminis Strateginis Buvo įvertintas sveikatos sistemos pertvarkos suderinamumas su 2007–2013 m. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimu; pertvarkos poveikis 
panaudojimo tęstinumui ir efektyvumui: t.y. išanalizuota sveikatos sistemos 
pertvarkos poveikis paslaugų persiskirstymui dėl lygmenų nustatymo ir įstaigų 
sujungimo, mediciniės įrangos naudojimui, žmogiškiesiems ištekliams, ES 
paramos projektų įgyvendinimui ir tęstinumui.   
Vertinimo rekomendacijos pagerins ES struktūrinės paramos sveikatos srityje 
panaudojimą. (plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. 3.2.1.1. 
Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė psl. 100)  

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

LR 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

SSVP Administravimas Veiklos Atlikus vertinimą, buvo nustatytas duomenų, skirtų priemonių įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumas  ir  
efektyvumas. Pateiktos rekomendacijos dėl  nacionalinių programų vertinimo 
kriterijų ir stebėsenos rodiklių suderinamumo, specifiškesnių SAM 
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir stebėsenos 
sistemos tobulinimo krypčių, dėl rodiklių paslaugų kokybei ir prieinamumui 
vertinti ir pan,. 
Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas patobulins SSVP įgyvendinimo 
stebėseną. (plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. 3.2.1.1. Tikslų 
pasiekimas ir pažangos analizė,  psl. 101) 

Finansavimo takoskyrų, 
siekiant užtikrinti dvigubo 
finansavimo prevenciją, 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Administravimas Strateginis Vertinant 2007–2013 m. veiksmų programose ir jų prieduose nubrėžtas 
takoskyras, nustatyta, kad jos šiuo metu kartu su veikiančia finansavimo takoskyrų 
nustatymo ir stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę dvigubo finansavimo 
prevenciją. Vertinime pateikta išvada, kad Lietuvoje veikianti ES struktūrinės 
paramos administravimo sistema užtikrina pakankamą dvigubo finansavimo 
prevenciją ir kontrolę.  
Remiantis vertinimo rezultatais suformuluotos rekomendacijos, susijusios su 
informacijos valdymu ir apima kitų finansavimo šaltinių ir finansavimo takoskyrų 
informacijos susisteminimą bei jos atnaujinimo procedūrų sukūrimą, tokiu būdu 
užtikrinant efektyvią finansavimo takoskyrų stebėseną. Kita esminė 
rekomendacijų dalis skirta tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat 
siūloma apsvarstyti kitas priemones, galinčias padėti efektyviau užtikrinti dvigubo 
finansavimo prevenciją ir kontrolę. 
Vertinimo išvados ir rekomendacijos padės tobulinti  finansavimo takoskyrų 
nustatymo ir stebėsenos sistemą. Vertinimo metu parengtos metodinės gairės 
institucijoms, atliekančioms dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 
procedūras, administruojant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinę paramą. 
(plačiau apie šio  vertinimo rezultatus 2.6. Suderinamumas su kitomis 
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priemonėmis, Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė,  35 psl.). 
ES fondų lėšų, skirtų 2007–
2013 m. veiksmų 
programoms įgyvendinti, 
panaudojimo vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Administravimas Veiklos Vertinime nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo priežastys, 
įvertintos galimybės pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 
ateinančiais metais, atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programų prioritetų 
įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų paraiškų 
bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir kt.) įvertinta ES fondų lėšų naudojimo 
plano nevykdymo įtaka N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimui bei nustatytos 
priemonės, kurios užtikrintų plano vykdymą. Išvadų ir rekomendacijų 
įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos 
panaudojimą. (plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. ES fondų 
lėšų panaudojimo priežiūra, 37 psl.).  

Švietimo ir mokslo 
ministerijos administruojamų 
2007-2013 m. veiksmų 
programų prioritetų ir juos 
įgyvendinančių ministerijos 
programų įgyvendinimo 
tarpinis vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Horizontalus Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Vertinime nustatytas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų veiksmų 
programų prioritetų, priemonių ir pagal jas remiamų veiklų, nustatytų 
nacionalinėse ministerijos programose, tęstinis tinkamumas, atlikta jų nuoseklumo 
ir suderinamumo analizė, parengti pasiūlymai dėl veiksmų programų prioritetų, 
priemonių keitimo ar tobulinimo. Taip pat įvertintas veiksmų programų prioritetų, 
priemonių ir remiamų veiklų rezultatyvumas bei jo tikimybė, atlikta įgyvendinimo 
problemų analizė ir ja remiantis pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų problemų 
sprendimo, kurios leistų pasiekti planuotus tikslus bei kokybiškus rezultatus 
švietimo ar mokslo sektoriuje.  
Įgyvendinus rekomendacijas, bus pagerinta švietimui ir mokslui skiriamos ES 
struktūrinės paramos panaudojimo kokybė, veiksmingumas ir nuoseklumas, 
užtikrintas tinkamas ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų 
programų prioritetų, priemonių ir pagal jas remiamų veiklų, nustatytų 
nacionalinėse ministerijos programose, įgyvendinimas. plačiau apie vertinimo 
rezultatus ir naudą skaityti skyr. 3.2.2.2. Svarbiausios problemos, 116 psl.) 
 

Tyrimų ir studijų, 
finansuojamų iš ES 
struktūrinės paramos lėšų, 
kokybės, efektyvumo ir 
tęstinumo vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Strateginis Vertinime buvo išanalizuota 924 tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės, 
finansuotos pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų 25 
priemones.  
Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, kaip tobulinti tyrimų / studijų kokybės 
užtikrinimo ir priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti tyrimų / studijų 
biudžetus, mažinti ateityje planuojamų darbų fragmentiškumą, užtikrinti tyrimų / 
studijų padidės iš ES veiksmų programų finansuojamų tyrimų /studijų kokybė, 
efektyvumas ir tęstinumas  

2007-2013 m. ES struktūrinės 
paramos vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Veiklos Vertinimo metu buvo patikslinta rekomendacijų statistika, išanalizuoti jų tipai, 
lygmenys, įgyvendinimo terminai, įvertinta rekomendacijų kokybė ir jų 
įgyvendinamumas.  
Buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos  dėl priemonių, kurios padidins 
vertinimų rekomendacijų įgyvendinamumą, aprašyta vertinimo rekomendacijų 
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įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės geroji praktika, išskirtos pamokos ateičiai. 
Visa tai padidins ES struktūrinės paramos vertinimo instrumento naudingumą ir 
pagerins vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus  ES 
struktūrinės paramos vertinimo rezultatų panaudojimo. (plačiau apie šio  
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą 49 psl. ) 

Aplinkosauginių reikalavimų 
įgyvendinimo vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Veiklos Vertinime buvo išanalizuota, ar pasiteisino ex-ante metu suformuluotos SPAV 
išvados, patikrinta, kokie veiksmų programose nustatyti rodikliai leidžia 
pamatuoti intervencijų poveikį aplinkai ir kokia rodiklių pasiekimo tikimybė bei 
nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis norit užtikrinti teigiamą (neutralų) veiksmų 
programų poveikį aplinkai ir patobulinti poveikio aplinkai, įgyvendinant veiksmų 
programas, stebėseną.  Buvo įvertintas 2007 – 2013 m. EAVP ir SSVP tarpinis 
poveikis aplinkai programos, prioriteto, priemonės ir projekto lygiu ir 
aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumas bei efektyvumas. 
Vertinimas yra naudingas, nes remiantis atlikta analize pateiktos išvados ir 
rekomendacijos padės efektyviau administruoti ES SF paramą, ir padės pasiruošti 
aplinkos apsaugos sričiai skirtos paramos administravimui 2014-2020 m. 
programiniu periodu. 
(plačiau apie vertinimo rezultatus skaityti skyr. Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimas ir partnerystė, psl. 21.) 

Lietuvos 2007-2013 m. ES 
struktūrinės paramos 
panaudojimo strategijos ir ją 
įgyvendinančių veiksmų 
programų indėlis siekiant 
2020 m. ES strategijos tikslų 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Strateginis Vertinime nustatyta, kiek ir prie kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų, prioritetų 
ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo prisideda Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti ir 
ją įgyvendinančios veiksmų programos. Taip pat identifikuota, kokių veiksmų 
reikia  imtis planuojant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą 
Lietuvoje siekiant, kad ES sanglaudos politikos įgyvendinimas šalyje kuo labiau 
prisidėtų prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. (plačiau apie 
vertinimo rezultatus skaityti skyr. SSVP indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 
2020“, psl. 17) 

Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių 
stiprinimas Lietuvoje – 2 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

2010-2011 m. buvo įvykdytos šios vertinimo galimybių stiprinimo 
veiklos:  

• suorganizuoti 6 mokymo renginiai,  
• parengti 3 nedidelės apimties teminiai vertinimai, 
• parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai.  
• suorganizuota tarptautinė konferencija Vertinant 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014-2020 m. 
• Surengta vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusija (Lietuvos 

vertinimo ekspertų diskusija 2010), skirta aktualioms 2010-2011 m. ES 
struktūrinės paramos vertinimo temoms aptarti; 

• Parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei – 
interviu su Airijos vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės 
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kontekste vertinimas tampa dar svarbesnis).; 
• Parengta medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų 

vertinimo sistemos institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta 
tarptautinėje vertinimo konferencijoje Prahoje 2010 m. spalio mėn.  

• Projekto metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių apie 
vertinimo metodus ir jų taikymo galimybes, ES struktūrinės paramos vertinimo 
projektų planavimą ir techninės užduoties rengimą, apie vertinimo naudojimo 
tikslingumą, privalumus bei efektyvesnį vertinimo rezultatų panaudojimą 

* - vertinimo ataskaitas galite rasti internetinėje svetainėje www.esparama.lt 
 
 
10 lentelė. 2011 - 2013 m. įgyvendinami SSVP  ir horizontalūs vertinimai 

Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vertinimo 
objektas 

Vertinimo 
tipas  

Vertinimo 
pobūdis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

Sveikatos sektoriaus 
prioritetų 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos 
panaudojimo laikotarpiu 
strateginis  vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

Iki 2012 m. II 
ketv.  
 

Horizontalus Pasirengi-
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus tinkamai pasirengta 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui, 
įvertinant sveikatos sektoriaus raidos tendencijas iki 2020 m. bei 
nustatant Lietuvos sveikatos priežiūros srities prioritetų ir finansinių 
poreikių 2014–2020 metams gaires. 

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

Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv.  
 

SSVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinim
as 

Veiklos Priemonės įgyvendinimo vidutinės trukmės einamasis veiklos 
vertinimas pateiks rekomendacijas priemonių įgyvendinimo 
tobulinimui. 
Dėl vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo bus sukurtos prielaidos 
priemonės  efektyvumo didėjimui. 

Atliekų tvarkymo sistemos 
Lietuvoje vertinimas ir 2014–
2020 m. tendencijos 

Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv.  
 

SSVP Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Veiklos Siekiant įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje 
numatytus tikslus ir uždavinius, bus atliktas vertinimas, nustatant, ar 
lėšos šiam sektoriui buvo tinkamai suplanuotos, ar pasiekti užsibrėžti 
tikslai, uždaviniai ir rezultatai, kokios atliekų tvarkymo sistemos 
plėtros 2014–2020 m. tendencijos ir galimos finansavimo kryptys. 

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

Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Iki 2013 m. I 
ketv.  
 

Horizontalus Pasirengi-
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus pasirengta 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui, siekiant gerinti švietimui ir mokslui 
skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, 
veiksmingumą ir nuoseklumą. 
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Kontrafaktinių vertinimo 
metodų pritaikomumas ir 
statistinių duomenų 
pakankamumas ES 
struktūrinės paramos 
poveikiui vertinti 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

Horizontalus Administra-
vimas 

Veiklos Įgyvendinus rekomendacijas bus užtikrintas ES struktūrinės paramos 
poveikio matavimo statistinių duomenų pakankamumas. Sukurta 
svarbių žinių dėl vertinimo kaip instrumento naudojimo tobulinimo. 
Bus pagerinta ES struktūrinės paramos poveikio vertinimų kokybė. 

Viešųjų pirkimų poveikio ES 
struktūrinės paramos 
panaudojimo efektyvumui 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. III 
ketv. 

Horizontalus Teminis Veiklos Bus 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 

Jaunimo verslumą 
skatinančių priemonių 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. III 
ketv. 

Horizontalus Teminis Strateginis Bus įvertintas jaunimo verslumo skatinimo priemonių, finansuojamų 
iš ES struktūrinės paramos tinkamumas, efektyvumas bei 
naudingumas bei verslumo skatinimo politikos integruotumas ir 
veiksmų koordinavimas tarp įvairių institucijų. Vertinimo išvadų ir 
rekomendacijų panaudojimas sukurs prielaidas efektyvesnei jaunimo 
verslumo skatinimo politikai įgyvendinti. 

Ūkio ministerijos 
kompetencijoje esančių ES 
struktūrinės paramos 
priemonių įgyvendinimo 
spartos, tendencijų bei 
nuokrypių priežasčių 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
ūkio 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

Horizontalus Veiksmų 
programos 
įgyvendini-
mas 

Veiklos Vertinimo išvados ir rekomendacijos leis pagerinti  ES struktūrinės 
paramos panaudojimą, įvertinant Ūkio ministerijos kompetencijoje 
esančių ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimo spartą, 
tendencijas bei nuokrypių priežastis. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros ir 
socialinės sanglaudos sričių 
būklės analizė ir perspektyvų 
2014-2020 m. parengimas 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

Horizontalus Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus pasirengta 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui. Įvertinus 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė aprėptis“ (toliau vadinama – ŽIPVP) ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokybė ir prieinamumas“ rezultatyvumą ir indėlį į 
nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimą, atlikus Žmogiškųjų 
išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės ir perspektyvų 
analizę, bus suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl  SADM 
kompetencijai 2014–2020 m. priskirtų veiklos sričių perspektyvų.  

ES struktūrinės paramos 
poveikio vietinei ir 
urbanistinei plėtrai vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

Horizontalus Teminis Strateginis Bus įvertintos Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo bei 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemonės, kurios turi 
poveikį miestų ir miestelių plėtrai. Išvados ir rekomendacijos padės 
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ministerija atsiskaityti visuomenei, kaip ES struktūrinės paramos panaudojimas 
prisidėjo įgyvendinant sanglaudos politiką, kokį poveikį turėjo 
vietinei urbanistinei plėtrai ir žmonių gerovei. 
Be to, vertinimo rezultatai reikalingi padės  tinkamai pasirengti 
naujam programavimo periodui.  

2007 – 2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
priemonės „Regioninių 
ekonomikos augimo centrų 
plėtra“ įgyvendinimo 
rezultatų ir tęstinumo 
poreikio vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus 
reikalų 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

SSVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinim
as 

Veiklos Siekiant užtikrinti spartesnį priemonės lėšų įsisavinimą bei 
planuojamų rezultatų pasiekimą tikslinėse teritorijose, bus nustatytos  
priemonės įgyvendinimo netolygumų atskiruose centruose priežastys 
ir būdai problemų sprendimui.  
Bus nustatyti ES struktūrinės paramos teikimo šiems regioniniams 
augimo centrams 2014-2020 metų laikotarpiu poreikiai ir galimybės 
bei jos galimos apimtys.  

Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 
prioriteto priemonės 
„Prielaidų spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai kaimo 
vietovėse sudarymas“ 
poveikio ir jos tęstinumo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus 
reikalų 
ministerija 

Iki 2012 m. IV 
ketv. 

SSVP Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Veiklos Siekiant užtikrinti didesnį priemonės poveikį ateinančiu 2014–2020 
metų programavimo laikotarpiui, bus įvertinta, ar šiuo laikotarpiu 
įgyvendinami projektai sudaro pakankamas prielaidas pasiekti 
priemonės uždavinį ir tikslą bei pateiktos rekomendacijos dėl 
remiamų veiklų, projektų finansavimo dydžio, pasiūlyti specialieji 
atrankos kriterijai, stebėsenos rodikliai. 

Lietuvos 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos 
strateginių programavimo 
dokumentų išankstinis 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2014 m. I 
ketv. 

Horizontalus Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavi
mo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus  įvertinta 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos programų administravimo Lietuvoje patirtis ir pateikti 
siūlymai dėl efektyvesnio 2014–2020 m. veiksmų programų 
administravimo; atliktas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
veiksmų programų išankstinis vertinimas ir strateginį pasekmių 
aplinkai vertinimą. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pagerins ES 
struktūrinės paramos planavimo ir įgyvendinimo kokybę. 

Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių 
stiprinimas Lietuvoje – 3 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2013 IV 
ketv. m. 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Bendrasis projekto tikslas – stiprinti ES struktūrinės paramos 
vertinimo galimybes Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimų kokybę 
ir jų rezultatų panaudojimą. 
Siekiant šio tikslo numatoma įgyvendinti du uždavinius: 
1) organizuoti veiklas, skirtas vertinimų kokybei gerinti ir 
2) organizuoti veiklas, skirtas vertinimų rezultatų sklaidai ir jų  
panaudojimui skatinti. 
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Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas  
 
Siekiant padidinti ES struktūrinės paramos vertinimo instrumento naudingumą ir 

pagerinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą, 2011 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas. Šiame vertinime buvo 
suformuluotos tokios rekomendacijos, joms įgyvendinti atlikti tokie veiksmai: 

 
11 lentelė. Vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumo didinimas 
Nr. Rekomendacija Veiksmai rekomendacijai įgyvendinti 
1 Už vertinimus atsakingoms institucijoms nustatyti 

aiškias vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
procedūras, aprašant jas procedūrų vadovuose ar 
vidinėse taisyklėse, bei paskirti atsakingus asmenis 
už rekomendacijų įgyvendinimą. 

1. Vertinimo koordinavimo grupės 2011-03-24 
posėdyje tarpinės institucijos buvo informuotos apie 
vertinimo rezultatus ir joms pasiūlyta nustatyti 
aiškias vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
procedūras vidiniuose dokumentuose. 2. pasiūlyti VI 
procedūrų vadovo papildymai, aprašant vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimo procedūrą. 

2. Užtikrinti geresnį vertinimo rekomendacijų 
savalaikiškumą ir aktualumą, į ES struktūrinės 
paramos metinių vertinimo planų sudarymo procesą 
aktyviau įtraukiant tarpines institucijas ir 
Stebėsenos komitetą, reikalaujant labiau pagrįsti 
vertinimo poreikį ir rezultatų panaudojimą, 
patikslinant vertinimo poreikio paraiškos formą ir 
pildymo instrukciją. 

1. 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plano 
projektas 2012-12-16 buvo pristatytas Stebėsenos 
komitetui ; 2. Siekiant labiau pagrįsti vertinimo 
poreikį ir rezultatų panaudojimą bei išvengti dvigubo 
finansavimo 2011 m. rugsėjo 19 d. finansų ministro 
įsakymu Nr. 1K-312 patobulinta Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos vertinimo poreikio paraiškos 
forma ir pildymo instrukcija. 

3. Patikslinti ES struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo lentelės formą ir jos 
pildymo instrukciją, aiškiau apibrėžiant atsakingos 
už vertinimą institucijos vaidmenį ; 
 

2011 m. rugsėjo 19d. finansų ministro įsakymu Nr. 
1K-312 patikslinta Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
lentelės forma ir pildymo instrukcija. 

4. Sukurti funkcionalų IT įrankį vertinimo 
rekomendacijų stebėsenai ir atsikaitymui 
www.esparama.lt svetainėje 

Kuriamas IT įrankis. 

5. Atliekant horizontalius, kompleksinius vertinimus, 
vykdyti intensyvesnę komunikaciją, iš anksto į 
vertinimo procesą įtraukti už vertinamą objektą 
atsakingus specialistus, naudos gavėjus, 
suinteresuotas institucijas, socialinius ekonominius 
partnerius. Aktyviau ir įvairesnėmis priemonėmis 
aptarti ir viešinti vertinimo rezultatus bei siūlomas 
rekomendacijas. 

Vertinimo koordinavimo grupės 2011-06-15 
posėdyje tarpinėms institucijoms buvo pasiūlyta: 1. 
dažniau taikyti praktiką, sudarant formalias 
vertinimo priežiūros komisijas  įgyvendinamiems 
kompleksiniams ir horizontaliems vertinimams, 
pagal poreikį sudaryti tarpžinybines vertinimo 
priežiūros komisijas;       2. įtraukti vertinimo 
priežiūros komisijas į Techninės užduoties 
formulavimą 3. Techninėje užduotyje numatyti 
įvairesnes vertinimo rezultatų pristatymo priemones. 

 
  

Vertinimo koordinavimo grupės veikla 
 

Per 2011 m. buvo organizuoti šeši Vertinimo koordinavimo grupės posėdžiai ir trys 
elektroninės grupės narių apklausos sprendimams dėl metinių vertinimo planų priimti. 
Posėdžiuose buvo svarstyti šie aktualūs klausimai: 

• 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių 
planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas ir 
panaudojimo tendencijos; 

• pagal 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų 
būklė ir jų įgyvendinimo problemos; 

• ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklos;  
• 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2012 m. ES struktūrinės 

paramos vertinimo plano rengimo eiga;  



 53 

• institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2012 m.;  
• 2012 m. vertinimo plano projektas;  
• vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas;  
• ekonominių-socialinių partnerių įtraukimas į vertinimo veiklą; vertinimo 

tinklaveikos skatinimas Lietuvoje; 
• pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujų reglamentų nuostatų 

pristatymas ir svarstymas. 
 
 
ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 

 

2011 m. buvo vykdomos šios vertinimo galimybių stiprinimo veiklos: 

• suorganizuoti dveji mokymai:  „ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių 
gilinimas – 2 dalis“ ir „ES struktūrinės paramos vertinimo kaip instrumento viešosios politikos 
turinio ir proceso tobulinimui panaudojimas“; 

• suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinant 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“. 

• įvyko du  renginiai-diskusijos: „Europos socialinio fondo indėlis: kiek naudingi 
Europos socialinio fondo finansuojami mokymai?“ ir „Vertinimo kokybė Lietuvoje: kokius 
standartus taikome vertinimui?“. 

 
 
 

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas  
 
Netaikoma 
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3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 
 

Kiekvieno SSVP prioriteto įgyvendinimo pažanga yra analizuojama remiantis 
fizinių ir finansinių jį įgyvendinančių  uždavinių ir (arba) priemonių stebėsenos rodiklių 
pasiekimais, kurie pateikiami akumuliuotu būdu nuo SSVP įgyvendinimo pradžios iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. rodiklių duomenys pateikiami už 2007–2011 m., išskyrus 
duomenis apie projektų dalyvius, kurie pateikiami tik už 2011 m. Taip pat pastebėtina, kad 
fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus pateikiant akumuliuotu būdu, pradinės jų reikšmės 
neįskaičiuojamos.  
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3.1. 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistin ė plėtra, kult ūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 
 

3.1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamo 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių 
įgyvendinimas 

 

3.1.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Pagal SSVP 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (toliau 
– 1 prioritetas) 1 uždavinį „Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų 
pagerinimui probleminėse vietovėse“ Vidaus reikalų ministerija  įgyvendina veiksmus, kurie yra nukreipti į miestų teritorijų fizinės aplinkos 
atkūrimą ir jos kokybės gerinimą (miesto aplinkos infrastruktūros gerinimas, esamų pramoninių ir pažeistų 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 uždavinį atnaujinami daugiabučiai gyvenamieji namai, didinamas socialinio būsto fondas. 

Pagal 1 prioriteto 2 uždavinį „Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse“ 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, mažinama emigracija, sušvelninami neigiami demografiniai procesai. 

 
Įgyvendindama 1 uždavinį „Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti 

būsto sąlygų pagerinimui“ Aplinkos ministerija  siekia pagerinti būsto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų finansavimo 
sąlygas ir skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus. Šių tikslų siekiama įgyvendinant 
JESSICA kontroliuojančiojo fondo valdomas finansų inžinerijos priemones daugiabučių namų, valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo projektų finansavimo sąlygoms gerinti bei daugiabučių namų modernizavimo skatinimo priemones. 

 
Informacija apie SSVP 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių 

pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
12 lentelė. 1 uždavinys: Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų 
pagerinimui. 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 1425 NA NA NA NA 14 

Tikslas           1150 

Atnaujintų 
daugiabučių namų 
skaičius 

Pradinis taškas 264 (2006)          

Pasiekimas26 0 0 27 39 59 NA NA NA NA 59 

Tikslas           100 

Regioninių 
ekonomikos augimo 
centrų integruotų 
urbanistinės plėtros 
projektų skaičius Pradinis taškas NA27          

Pasiekimas28 0 0 11 72 141 NA NA NA NA 141 

Tikslas           200 

Probleminių teritorijų 
kompleksinių plėtros 
projektų skaičius 

Pradinis taškas NA29          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 53 NA NA NA NA 53 Renovuotų 
daugiabučių namų 
energijos vartojimo Tikslas           30 

                                                 
25 Rodiklis susideda iš VRM ir AM duomenų. 
26 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
27 Siekiant nustatyti pradinę nurodyto rodiklio reikšmę, Vidaus reikalų ministerija numato 2012 m. inicijuoti ES struktūrinės paramos projektų 2004-2006 m. ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpiu vertinimą. Pradinę nurodyto rodiklio reikšmę  planuojama patvirtinti iki 2013 m. I ketv. pabaigos 
28 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
29 Siekiant nustatyti pradinę nurodyto rodiklio reikšmę, Vidaus reikalų ministerija numato 2012 m. inicijuoti ES struktūrinės paramos projektų 2004-2006 m. ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpiu vertinimą. Pradinę nurodyto rodiklio reikšmę  planuojama patvirtinti iki 2013 m. I ketv. pabaigos 
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efektyvumo 
padidėjimas (proc.)30 Pradinis taškas 0          

Pasiekimas 1,17 0,94 1,37 0,77 NA NA NA NA NA 
0,7731 

 

Tikslas           0,01 

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

Pradinis taškas 1,09 
(2005) 

         

 
 
13 lentelė. 2 uždavinys: Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas32 0 0 11 104 160 NA NA NA NA 160 

Tikslas           100 

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

Pradinis taškas 0          

                                                                                                                                                                                                                                                  
30 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. 
31 Materialinių investicijų sumažėjimas per 2010 m. regioniniuose ekonomikos augimo centruose buvo 23 procentiniais punktais didesnis, lyginant su jų sumažėjimu visoje šalyje 
tuo pačiu laikotarpiu. Tokio rezultato pagrindinė priežastis – 2010 m. reikšmingai sumažėjusios metinės materialinės investicijos Visagino savivaldybėje dėl Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo nuo 2010 m. 
32 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
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Rezultato rodikliai 

Pasiekimas33 9,45 20,36 9,17 NA NA NA NA NA NA 9,17 

Tikslas           50 

Pritraukta privačių 
investicijų (mln. eurų) 

Pradinis taškas   55,35 
(2006)34 

         

 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
14 lentelė. 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo   

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo  

 (BF) 

Projekto vykdytojo ir 
partnerio (-ių) lėšų 

suma 

1 uždavinys 221.168.864,93 187.871.485,88 27.066.969,38 6.230.409,67 405.614.695,74 277.279.966,35 110.894.810,15 17.439.919,24 

2 uždavinys 27.195.530,74 21.278.105,71 1.877.597,95 4.039.827,08 94.464.388,00 77.978.476,25 6.880.703,73 9.605.208,02 

 
 

                                                 
33 2010 m. duomenis galima bus pateikti 2012 m. III ketv., o 2011 m. duomenis – 2013 m. III ketv., kai bus gauti Statistikos departamento duomenys. 
34 Pradinis rodiklio taškas nustatytas atliekant vertinimą ,,Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio ,,Pritraukta privačių investicijų 
(mln. eurų)" skaičiavimas" (žr. http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas). 
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
15 lentelė. 1 uždavinys:  Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų 
pagerinimui 
 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai Stebėsenos 

rodiklio 
tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai 
Procentas 
nuo SSVP 

plano 
ES lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 346.192.083,82 277.279.966,35 80,09 proc. 187.871.485,88 54,27 proc. 

Atnaujintų daugiabučių 
namų skaičius 1150 1274 110,78 proc. 14 1,21 proc. 

Regioninių ekonomikos 
augimo centrų integruotų 
urbanistinės plėtros projektų 
skaičius 

100 59 59,00 proc. 59 59,00 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Probleminių teritorijų 
kompleksinių plėtros 
projektų skaičius 

200  141  70,5 proc. 141 70,50 proc. 

Renovuotų daugiabučių 
namų energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas 
(proc.) 

30 30 100,00 proc. 53 176,60 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

Metinis materialinių 
investicijų indekso vienam 
gyventojui padidėjimas 
regioniniuose ekonomikos 
augimo centruose (Alytaus 
m. sav., Marijampolės sav., 
Mažeikių r. sav., Tauragės r. 
sav., Telšių r. sav., Utenos r. 
sav. ir Visagino sav.), 

0,01 0,77 - 0,77 - 
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palyginti su Lietuvos 
Respublikos indeksu 

 
 

Aplinkos ministerija 
 

Pagal šią kryptį įgyvendinamos priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ veiklomis daugiabučių namų butų savininkai 
skatinami modernizuoti namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus. Pagal šią priemonę valstybės planavimo būdu iki 2011 m. pabaigos pasirašyta 
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 4,27 mln. eurų sumai (iš jų 3,63 mln. eurų – ES fondų lėšos) t.y. 42 proc. priemonei numatytos ES 
fondų lėšų sumos. Iki 2011 m. pabaigos pagal šią priemonę išmokėta 952,27 tūkst. eurų ES fondų lėšų. Įgyvendinant šią priemonę siekiama 
nacionalinių rodiklių – „Paskatinta potencialių paramos gavėjų“ ir „ Įgyvendintos skatinimo iniciatyvos“. Iki 2011 m. pabaigos, įgyvendinus 4 
daugiabučių namų modernizavimo skatinimo iniciatyvas, paskatinta 73,97 proc. potencialių paramos gavėjų. 

2011 m. sprendimą modernizuoti daugiabučius namus pagal naująjį JESSICA finansavimo mechanizmą priėmė 185 daugiabučių namų 
savininkai. Parengti 101 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektai, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra įvertino 89 
investicijų projektus. Atnaujinimo (modernizavimo) darbai 2011 m. pabaigoje buvo vykdomi 54 daugiabučiuose namuose. Perkamos 64 daugiabučių 
namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų paslaugos.  

Dėl paskolų modernizavimui suteikimo į bankus kreipėsi 58 daugiabučių namų savininkai, bankai patvirtino paskolas 43 daugiabučių namų 
savininkams. Siekiant užtikrinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, įgyvendinamų pagal ankstesnį programos finansavimo 
mechanizmą, finansavimą, JESSICA fondo lėšomis suteikta 7,1 mln. litų paskolų. Pagal JESSICA finansavimo mechanizmą įgyvendinamiems 8 
atnaujinimo (modernizavimo) projektams suteikta lengvatinių kreditų už 3,8 mln. litų. 

2011 m. spalio 14 d. Investicinio komiteto posėdžio metu nutarta patvirtinti trečiojo JESSICA kvietimo finansiniams tarpininkams atrinkti 
(valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių finansavimui) dokumentus kartu su projektų atitikties bendriesiems 
atrankos kriterijams vertinimo metodika. Taip pat svarstoma galimybė JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšomis finansuoti Visagino daugiabučių 
namų modernizavimo projektą. 

 
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius. Lyginant su kontraktuotomis (127 mln. eurų) ir deklaruotinomis (127 mln. eurų) lėšomis pagal 

Aplinkos ministerijos administruojamą priemonę „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ (127 mln. eurų sudaro 100 proc. priemonei skirtos sumos), 
akivaizdu, kad produkto rodiklio pasiekimas atsilieka. Daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimas pagal Aplinkos ministerijos 
administruojamą priemonę „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ prasidėjo tik 2010 m.: per 2010 m. paskolos buvo patvirtintos tik 2 projektams, o 
projektų įgyvendinimą stabdė užtrukusios derybos su bankais dėl paskolų gavimo sąlygų ir daugiabučių namų bendrijų finansinės bei kitos vidinės 
problemos. Dėl šių priežasčių 2011 m. užbaigti renovuoti tik 2 daugiabučiai namai. Atnaujinimo (modernizavimo) darbai 2011 m. pabaigoje buvo 
vykdomi 54 daugiabučiuose namuose. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad suplanuotos rodiklio reikšmės (1000) pasiekti iki periodo pabaigos nepavyks, 
todėl reikėtų mažinti SSVP nustatytą rodiklio pasiekimo reikšmę. 
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Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas. Įvertinus dviejų 2011 m. renovuotų daugiabučių namų energijos 
vartojimo efektyvumą, nustatyta, kad energijos vartojimo efektyvumas po renovacijos padidėjo 53 proc. Ši reikšmė viršija numatytus 30 proc., tačiau, 
atsižvelgiant į tai, kad rodiklis skaičiuojamas išvedant visų renovuotų daugiabučių namų energijos efektyvumo padidėjimo procentinių išraiškų 
vidurkį, įgyvendinus daugiau daugiabučių namų renovavimo projektų, ji turėtų priartėti prie numatyto 30 proc.  

 
Vidaus reikalų ministerija 

 
Per ataskaitinį 2011 m. laikotarpį 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo sparta ženkliai padidėjo, lyginant su 2010 metų laikotarpiu: 44 proc. 

išaugo regioniniuose ekonomikos augimo centruose įgyvendinamų integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius (2010 m. pabaigoje buvo 
įgyvendinamas 41 projektas, o 2011 m. pabaigoje – 59 projektai), 46,1 proc. išaugo finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų ES lėšų suma 
(iki 2010 m. pab. pasirašyta sutarčių už 65,42 mln. eurų ES lėšų, o iki 2011 m. pab. – už 95,6 mln. eurų). Daugiau nei 90 proc. padidėjo probleminėse 
teritorijose įgyvendinamų kompleksinių plėtros projektų skaičius (2010 m. pabaigoje buvo įgyvendinami 73 tokie projektai, o 2011 m. pabaigoje – 
141), 54,38 proc. išaugo finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų ES lėšų suma (iki 2010 m. pab. pasirašyta sutarčių už 33,07 mln. eurų ES 
lėšų, o iki 2011 m. pab. – už 51,05 mln. eurų ES lėšų). 

167 proc. išaugo regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir probleminėse teritorijose įgyvendinamiems kompleksiniams plėtros 
projektams išmokėtų ir deklaruotinomis pripažintų ES lėšų suma (iki 2010 m. pab. tokių projektų įgyvendinimui išmokėta ir deklaruotinomis 
pripažinta 22,7 mln. eurų, o iki 2011 m. pab. – 60,5 mln. eurų ES lėšų).  

Atsižvelgiant į 1 prioriteto 1 uždavinio produkto ir rezultato rodikli ų pasiekimus per 2011 m., galima daryti išvadą, kad uždavinys 
įgyvendinamas pakankamai sėkmingai. 

 
Atnaujinti daugiabučiai namai. Iki 2011 m. pabaigos sudarytose daugiabučių namų atnaujinimo projektų finansavimo ir administravimo 

sutartyse suplanuota atnaujinti 274 daugiabučius namus tose savivaldybėse, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pripažinusi probleminėmis 
teritorijomis (toliau – probleminės teritorijos). Atsižvelgiant į tai, kad pagal SSVP priede nustatytą rodiklio ,,Atnaujintų daugiabučių namų skaičius“ 
pasiekimo planą iki 2015 metų probleminėse teritorijose turi būti atnaujinta 150 daugiabučių namų, galima teigti, kad sutartyse suplanuota pasiekti 
rodikio reikšmė viršija nurodytą planą daugiau kaip 82 procentiniais punktais. Sutartyse suplanuota probleminėse teritorijose atnaujinti daugiabučių 
namų dalis taip pat yra reikšmingai didesnė (108,6 procentiniais punktais) už SSVP plane 1 prioriteto 1 uždaviniui įgyvendinti numatytų lėšų, dėl 
kurių iki 2011 m. pabaigos sudarytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, dalį. 

Iki 2011 metų pabaigos probleminėse teritorijose atnaujinta 12 daugiabučių namų, atkuriant ir ( ar) pagerinant šių daugiabučių namų pastatų ir 
(ar) inžinerinių sistemų fizines ir (ar) energines savybes. Atnaujinus daugiabučius namus būsto sąlygos pagerintos 803-ims probleminėse teritorijose 
gyvenantiems asmenims. Atnaujinti daugiabučiai namai sudaro 1,04 proc. SSVP plane numatytų atnaujinti daugiabučių namų arba 8 proc. SSVP 
priede numatytų probleminėse teritorijose atnaujinti daugiabučių namų.  

SSVP plane patvirtintos rodiklio reikšmės faktiškai pasiekta dalis, lyginant ją su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu SSVP plane 1 prioriteto 1 
uždaviniui įgyvendinti numatytų lėšų panaudota (deklaruotina) dalimi, yra mažesnė, kadangi: 1) daugiabučių namų atnaujinimo projektų finansavimo 
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ir administravimo sutarčių sudarymo procesas faktiškai prasidėjo tik 2010 metų II ketvirtį, išsprendus projektų vykdytojų keliamus klausimus dėl 
daugiabučių namų atnaujinimo išlaidų, tenkančių negyvenamųjų patalpų ar socialinio būsto daliai, finansavimo; vėlesnis projektų finansavimo ir 
administravimo sutarčių sudarymas nulėmė vėlesnį projektų, t. y. daugiabučių namų atnaujinimo, užbaigimą; 2) neretai sudarius projektų finansavimo 
ir administravimo sutartis užsitęsia projektų įgyvendinimas dėl užsitęsiančių viešųjų pirkimų procedūrų ir (ar) projektų vykdytojų konsultacijų 
(derybų) su daugiabučių namų gyventojais.  

Atsižvelgiant į daugiabučių namų, kuriuos suplanuota atnaujinti vykdant iki 2011 m. sudarytas projektų finansavimo ir administravimo 
sutartis, skaičių (274 vnt.), taip pat į daugiabučių namų, dėl kurių atnaujinimo projektų finansavimo ir administravimo sutartis suplanuota sudaryti 
pasibaigus 2011 m., skaičių (73 vnt.), galima prognozuoti, kad 1 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio ,,Atnaujintų daugiabučių namų skaičius“ 
reikšmė, SSVP priede numatyta pasiekti probleminėse teritorijose iki 2015 m., (150 atnaujintų daugiabučių namų) bus pasiekta jau 2013 metais. 

Vienas iš sėkmingai įgyvendintų daugiabučių namų atnaujinimo projektų pavyzdžių- atnaujintas daugiabutis namas Ralio g. 12, esantis 
Jonavos miesto centre. Senas daugiabutis namas darkė miesto centro vaizdą, darė aplinką nemalonią ir negražią. Daugiabučio namo būsto sąlygos 
neatitiko higienos normų reikalavimų, dėl blogų pastato išorinių atitvarų savybių buvo patiriami dideli šilumos nuostoliai, didelės pastato šildymo ir 
išlaikymo išlaidos. Modernizuojant daugiabutį namą buvo vykdomos veiklos, kurios taupo energijos vartojimą: apšildomas ir perdengiamas stogas, iš 
lauko pusės apšildomos sienos, keičiami seni ir nesandarūs butų ir laiptinių langai, keičiamos lauko durys, įstiklinami balkonai. Atnaujintas 
daugiabutis prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo bei aplinkos gerinimo. 

 
Regioninių ekonomikos augimo centrų integruoti urbanistinės plėtros projektai. Iki 2011 m. pabaigos sudaryta sutarčių dėl 59 regioninių 

ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistinės plėtros projektų (toliau – regioninių centrų plėtros projektai) finansavimo ir administravimo. Taigi 
1 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio ,,Regioninių ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius“ reikšmė, 
lyginant su SSVP nustatytu pasiekti tikslu – 100 regioninių centrų plėtros projektų – 2011 m. pasiekta 59 proc. Regionų plėtros tarybos yra suplanavę 
dar 15 regioninių centrų plėtros projektų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima numatyti riziką, kad iki programavimo periodo 
pabaigos gali būti įgyvendinti 74 regioninių centrų plėtros projektai, taip veiksmų programoje patvirtintą rodikio  reikšmę pasiekiant tik 74 proc. 
Rizika nepasiekti suplanuotos rodiklio reikšmės atsiranda dėl to, kad projektų vykdytojai yra linkę į atrinktas konkrečias plėtotinų regioninių 
ekonomikos augimo centrų teritorijas koncentruoti didesnes investicijas, neskaidant jų į smulkesnius projektus ir įgyvendinant didesnio 
kompleksiškumo projektus.  

Siekiant užtikrinti, kad rodiklio reikšmės pasiekimo rezultatas iki programavimo periodo pabaigos būtų geresnis, nei šiuo metu 
prognozuojamas, 2011 m. pradėtas SSVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose vertinimas, 
kurio vienas iš tikslų – paspartinti 2007–2013 m. SSVP 1 prioriteto 1 uždavinio pasiekimą regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Tikėtina, kad 
nurodytą vertinimo ataskaitą rengiančių išorės ekspertų pasiūlytos rekomendacijos bus naudingos ir jų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį rodiklio 
pasiekimui. Be to, numatoma, koncentravus lėšas, kurios lieka ar liks nepanaudotos regioninių centrų plėtros projektų įgyvendinimo metu, finansuoti 
keletą regioninių centrų plėtros projektų, kuriuos regionų plėtros tarybos yra patvirtinusios rezerviniais (iš viso patvirtinta 11 rezervinių regioninių 
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centrų plėtros projektų). Prognozuojama, kad sėkmingas nurodytų priemonių įvykdymas negalėtų užtikrinti visos SSVP nustatytos rodiklio reikšmės 
pasiekimo (numatoma, kad rodiklio reikšmės pasiekimas galėtų padidėti iki 7635 regioninių centrų plėtros projektų. 

Iki 2012 metų baigta įgyvendinti 12 regioninių centrų plėtros projektų 4 regioniniuose centruose (5 projektai Utenoje, 3 – Tauragėje, 3 – 
Telšiuose ir 1 – Mažeikiuose). Vienas iš sėkmingų regioninių centrų plėtros projektų pavyzdžių – Telšių rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti 
projektas „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo atlikimo III etapas (I eilė)“. Masčio ežero pakrantė 
yra viena svarbiausių poilsio ir rekreacijos erdvių Telšių miesto gyventojams. Tačiau dėl prastai išvystytos infrastruktūros (sunkus priėjimas prie 
vandens, susidėvėjusi pėstiesiems ir dviratininkams skirtų zonų danga, mažosios architektūros elementų stoka) ji nebuvo patraukli miesto 
gyventojams ir svečiams. Siekiant didinti miesto patrauklumą tiek gyventojams, tiek potencialiems investuotojams, mažinti atotrūkį nuo kitų šalies 
miestų, buvo nuspręsta kompleksiškai sutvarkyti Masčio ežero pakrantę. Projekto įgyvendinimo metu buvo kompleksiškai sutvarkyta Telšių miesto 
Masčio ežero pakrantės dalis, pritaikant ją aktyviam ir pasyviam poilsiui, renginių organizavimui, taip sukuriant geresnę ir saugesnę gyvenimo 
aplinką vietos gyventojams, pagerinant miesto estetinį vaizdą, padidinant gyvenamosios ir investicinės aplinkos šioje miesto dalyje patrauklumą. 
Svarbu pažymėti, kad šis projektas yra viena iš sudėtinių Masčio ežero pakrantės regeneravimo ir tvarkymo darbų dalių. Telšių rajono savivaldybės 
administracija, siekdama kompleksiškai sutvarkyti Telšių mieste esančio Masčio ežero pakrantę, įgyvendina ir kitus ES struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamus kompleksinei regioninio centro plėtrai skirtus projektus. 

 
Probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai. Iki 2011 m. pabaigos sudaryta sutarčių dėl 141 probleminių teritorijų 

kompleksinių plėtros projektų (toliau – probleminių teritorijų plėtros projektai) finansavimo ir administravimo. Taigi šio rodiklio reikšmė, lyginant su 
SSVP nustatytu pasiekti tikslu - 200 probleminių teritorijų plėtros projektų – 2011 m. pasiekta 70,5 proc. Regionų plėtros tarybos yra suplanavę dar 
87 probleminių teritorijų plėtros projektų įgyvendinimą. Todėl tikėtina, kad 1 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio ,,Probleminių teritorijų 
kompleksinių plėtros projektų skaičius“ reikšmė, veiksmų programoje numatyta pasiekti iki 2015 m., bus pasiekta. 

Probleminėse teritorijose įgyvendinant kompleksinius plėtros projektus, investuota į probleminių teritorijų miestų gyvenamosios 
aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimą (25 projektai), daugiabučių namų atnaujinimą, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
lemiančias savybes (96 projektai), savivaldybių socialinio būsto fondo didinamą ir gerinamą (20 projektų).  

Iki 2011 m. pab. sutvarkyta 5 probleminėse teritorijose esančių miestų viešoji miesto aplinkos infrastruktūra, t. y. 33,3 proc. SSVP 
priede numatyto pasiekti rodiklio (15 miestų). Ženkliai išaugo asmenų, gavusių iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) 
socialinį būstą probleminėse teritorijose: iki 2010 m. pab. – 16 asmenų, iki 2011 m. pab. – 228 asmenys (41,45 proc. SSVP priede numatyto pasiekti 
rodiklio). 2011 m. pab. buvo naujai įrengti 73 socialiniai būstai, t.y 24,33 proc. SSVP priede numatyto pasiekti rodiklio. 

Iki 2012 metų baigti įgyvendinti 23 probleminių teritorijų projektai. Vienas iš sėkmingų probleminės teritorijos plėtros projektų 
įgyvendintas Ignalinos rajono savivaldybėje. Projekto „Ignalinos miesto urbanistinės infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas“ įgyvendinimo metu 
Ignalinos mieste atnaujintos šaligatvių atkarpos, sutvarkytos žaliosios zonos, įrengti kelio bortai, dviračių takai, pėsčiųjų perėjos, sustojimo – poilsio 

                                                 
35 Rodiklio reikšmė gali padidėti nuo planuojamos SSVP priede, jei įgyvendinus suplanuotus projektus būtų sutaupyta lėšų, už kurias galėtų būti įgyvendinti 2 rezerviniuose 
projektų sąrašuose esantys projektai. 
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aikštelės, apšvietimo sistema, pastatyti informaciniai stendai. Projekto rezultatais iš esmės pagerinta miesto urbanistinės aplinkos kokybė, taip 
padedant sukurti palankesnes sąlygas ūkio plėtrai, ekonominiam ir paslaugų sferos vystymuisi. Kitas sėkmingo projekto pavyzdys įgyvendintas 
Skuodo mieste. Įgyvendinus Skuodo rajono savivaldybės administracijos projektą „Ligoninės triaukščio pastato dalies rekonstravimas, pritaikant 
patalpas savivaldybės socialiniam būstui“ buvo socialiniam būstui pritaikytos Skuodo mieste esančios nenaudojamos ligoninės patalpos, įrengiant 
jose 16 socialinių būstų. Projekto metu buvo apšiltintas pastato fasadas ir stogas, įdėti nauji langai, atliktas remontas butų viduje. Užbaigus projektą 
16-oje naujų (30-66 kv. m. ploto) būstų apgyvendinti 54 asmenys, turintys teisę į socialinio būsto nuomą. Įgyvendinus šį projektą pagerėjo miesto 
gyvenamoji aplinka bei patrauklumas, sumažėjo savivaldybės administracijos išlaidos kompensacijoms už šildymą. Tikimasi, kad projektas sumažins 
jaunų ir aktyvių žmonių emigraciją į kitus miestus, taip išsaugant žmogišką potencialą Skuodo mieste. 

 
Metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Alytaus m. sav., 

Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.), palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu.  
SSVP patvirtinta 2015 m. pasiekti šio rodiklio reikšmė – 0,01.  Tai reiškia, kad rodiklis programavimo periodo pabaigoje bus pasiektas, 

jei 2015 m. metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose, palyginti su metiniu 
materialinių investicijų indeksu Lietuvos Respublikoje, bus bent 0,01 (1 proc.) didesnis už 1,09, t. y. ne mažesnis kaip 1,1. 2010 m. metinis 
materialinių investicijų indekso vienam gyventojui pokytis regioniniuose ekonomikos augimo centruose, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, 
sudarė 0,77. Taigi materialinių investicijų sumažėjimas per 2010 m. regioniniuose ekonomikos augimo centruose buvo 23 procentiniais punktais 
didesnis, lyginant su jų sumažėjimu visoje šalyje tuo pačiu laikotarpiu. Tokio rezultato pagrindinė priežastis – 2010 m. reikšmingai sumažėjusios 
metinės materialinės investicijos Visagino savivaldybėje dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo nuo 2010 m.  

Šio rezultato rodiklio pasiekimą 2011 m. galima bus nustatyti 2012 m. III ketvirtį, Statistikos departamentui parengus rodiklio 
apskaičiavimui reikalingus statistinius duomenis. Kadangi 2011 m. objektyvių išorės faktorių, kurie būtų galėję turėti itin reikšmingą neigiamą 
poveikį SSVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rezultato rodiklio siekimui 2011 m., nefiksuota, tikėtina, kad 2011 m. metinių materialinių 
investicijų vienam gyventojui teigiamas pokytis regioniniuose ekonomikos augimo centruose bus didesnis nei visoje šalyje. 
 
16 lentelė. 2 uždavinys:  „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse“ 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 100.463.047,09 77.978.476,25 77,62 proc. 21.278.105,71 21,18 proc. 
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 Kaimo integruotų 
bendruomeninės ir viešosios 
infrastruktūros, susijusios su 
verslo sąlygų gerinimu ir 
užimtumo didinimu, plėtros 
projektų skaičius 

100 160 160 proc. 160 160 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 Pritraukta privačių investicijų 
(mln. eurų) 
 
 
 

50 9,17 - 9,17 - 

 
Šio uždavinio įgyvendinimo sparta per ataskaitinį 2011 m. laikotarpį, lyginant su 2010 metų laikotarpiu, taip pat reikšmingai išaugo: 53,8 

proc. padidėjo kaime įgyvendinamų integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo 
didinimu, plėtros projektų (toliau – kaimo plėtros projektai) skaičius (2010 m. pabaigoje buvo įgyvendinami 104 projektai, o 2011 m. pabaigoje – 160 
tokių projektų), 47,5 proc. išaugo finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų ES fondų lėšų suma (iki 2010 m. pab. pasirašyta sutarčių už 52,8 
mln. eurų ES fondų lėšų, o iki 2011 m. pab. – už 77,9 mln. eurų). Įgyvendinant kaimo plėtros projektus, iki 2011 m. pab. ES lėšos skirtos sudaryti 
sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą 168-tyje kaimo vietovių. Ypač ženkliai, net 334 proc., padidėjo kaimo integruotos bendruomeninės ir 
viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektams išmokėta ir deklaruotinomis pripažinta ES 
lėšų suma (2010 m. pab. tokių projektų įgyvendinimui buvo išmokėta 4,9 mln. eurų, o iki 2011 m. pab. – 21,27 mln. eurų).  

Atsižvelgiant į 1 prioriteto 2 uždavinio produkto ir rezultato rodikli ų pasiekimus per 2011 m., galima daryti išvadą, kad uždavinys 
įgyvendinamas pakankamai sėkmingai: 

Kaimo integruoti bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektai 
Iki 2011 m. pabaigos sudaryta sutarčių dėl 160 kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų (toliau – kaimo plėtros projektai), finansavimo ir administravimo. Sutartyse suplanuota pasiekti 
rodikio reikšmė viršija veiksmų programoje patvirtintą rodiklio pasiekimo planą 60 procentinių punktų. Palyginus sutartyse suplanuotą ir faktiškai 
pasiektą rodiklio reikšmės dalį su dalimi SSVP plane 1 prioriteto 2 uždaviniui įgyvendinti numatytų lėšų, dėl kurių iki 2011 m. pabaigos sudarytos 
projektų finansavimo ir administravimo sutartys ar kurios iki 2011 m. pabaigos faktiškai panaudotos (deklaruotinos), matyti, kad sutartyse 
suplanuotos pasiekti rodiklio reikšmės dalis (160 proc.) 82 procentiniais punktais viršija lėšų, dėl kurių sudarytos projektų finansavimo ir 
administravimo sutartys, dalį (77,62 proc.), o faktiškai pasiektos rodiklio reikšmės dalis (160 proc.) daugiau nei 138 procentiniais punktais viršija 
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faktiškai panaudotų (deklaruotinų) 1 prioriteto 2 uždavinio lėšų dalį (21,18 proc.). Iki 2011 m. pabaigos 20 kaimo gyvenamųjų vietovių  sutvarkyta 
viešoji aplinka. 

Tokių rezultatų pagrindinė priežastis ta, kad projektų vykdytojai yra linkę investicijas nukreipti į didesnį kaimo vietovių (t. y. kaimų, 
miestelių ar miestų, kiekviename iš kurių  ne daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų) skaičių, nei buvo planuota programavimo periodo pradžioje, taip 
darant poveikį didesnio skaičiaus kaimų plėtrai.  

Tikėtina, kad tinkamą šio rodiklio pasiekimą padės užtikrinti SSVP 1 prioriteto 2 uždavinio poveikio vertinimo, kurį numatoma atlikti per 
2012 m., metu pasiūlytų rekomendacijų įgyvendinimas. 

Iki 2012 metų baigta įgyvendinti 12 kaimo plėtros projektų (Zarasų rajono savivaldybėje – 3, Radviliškio rajono, Jurbarko rajono, Telšių 
rajono savivaldybėse – po 2, Akmenės rajono, Rietavo, Visagino savivaldybėse – po 1 projektą). Vienas iš sėkmingiausių kaimo plėtros projektų -  
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakiršnio kaime įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo 
kultūros namų rekonstrukcija“. Pakiršinio kaime dėl migracijos, kurią sąlygojo galimybių diversifikuoti ūkinę veiklą nebuvimas, bei mažo 
gimstamumo didžiąją gyventojų dalį sudaro pensinio amžiaus žmonės. Tačiau šis kaimas ypatingas tuo, kad jame yra susitelkusi ne maža 
amatininkų bendruomenė. Tai paskatino Radviliškio rajono savivaldybės administraciją įgyvendinti projektą, kurio metu būtų modernizuotas 
Pakiršinio kultūros namų pastatas, pritaikant jį amatų centro veiklai. Projekto lėšomis buvo įrengtos patalpos, įsigyti reikalingi baldai, sutvarkytos 
pastato prieigos (įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujintas privažiuojamasis kelias, sutvarkytas parkas, įrengtas teritorijos apšvietimas, 
parke nutiesti pėsčiųjų takai, sutvarkyta tvenkinio pakrantė, įrengtas tiltelis, pastatyti suoliukai ir įrengtos poilsio zonos).  

 
Pritrauktos privačios investicijos (mln. eurų) 
Šio rezultato rodiklio pasiekimą 2010 m. galima bus nustatyti 2012 m. III ketvirtį, o 2011 m. – 2013 m. III ketvirtį, Statistikos 

departamentui parengus rodiklio apskaičiavimui reikalingus duomenis. Per 2009 metus kaimo plėtros projektų įgyvendinimo vietovėse, lyginant su 
2006 m., papildomai pritraukta 9,17 mln. eurų privačių investicijų. Šio rodiklio 2009 m. pasiekta reikšmė mažesnė už tas, kurios buvo pasiektos 
2007 m. ar 2008 m. Tą nulėmė 2009 metais pasaulinės finansų ir ekonominės krizės padariniai šalyje ir kaimo plėtros projektų įgyvendinimo 
vietovėse. Tikėtina, kad 1 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio ,,Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ reikšmė, numatyta pasiekti iki 
programavimo periodo pabaigos, (50 mln. eurų) bus pasiekta. 
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17 lentelė. JESSICA įgyvendinimas 
Numatyta 

pagal 
veiksmų 

programos 
priedą 

Finansų inžinerijos 
projekto vert ė 

nurodyta projekto 
administravimo ir 

finansavimo sutartyje 

Panaudotos lėšos 
(deklaruotinos) 

Skirta galutiniams finansų 
inžinerijos priemonių 

naudos gavėjams (SVV) 
Rodiklių pasiekimai 

Finansų 
inžinerijos 
projekto 

pavadinimas 

Taikomas 
instrumentas 

ES lėšos, 
suma 

ES lėšos, 
suma 

Proc. nuo 
skirtos 
sumos 

ES lėšos, 
suma 

Proc. nuo 
skirtos 
sumos 

ES lėšos, 
suma 

Proc. nuo 
skirtos 
sumos 

Rodiklio 
pavadinimas 

Pasiekta 
Planuojama 

iki 2015 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/3*100 8 9=8/3*100 10 11 12 
Produkto 

Atnaujintų 
daugiabučių 
namų skaičius 

 2 1000 

Rezultato 

JESSICA 
kontroliuo-
jantysis 
fondas 

Kontroliuo-
jantysis 
fondas 

127.000.000 127.000.000 100 127.000.000 100 61.178,80 0,05 
 

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

53 30 

 
2009 m. birželio 11 d. Finansavimo sutartimi tarp Europos investicijų banko (EIB), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsteigtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, kurio valdytoju paskirtas EIB.  Vadovaujančioji institucija 
taikydama Reglamento 1083/2006 44 str. nuostatas KF valdytojo atrankai, suteikė tiesiogiai sutartį EIB. Šiuo metu EIB kaip JESSICA KF valdytojas 
yra atrinkęs 4 finansinius tarpininkus KF lėšoms išskolinti daugiabučių namų renovacijos projektams finansuoti. 
EIB vadovaudamasis vidaus procedūromis, suformulavo kvietimą paraiškų teikimui ir dviem atskirais kvietimais atrinko keturis Finansinius 
tarpininkus: 
-          Šiaulių banką AB sutartis su  EIB pasirašyta 2010 m. gegužės 31 d. 
-          Swedbank AB sutartis su EIB pasirašyta 2010 m. rugsėjo 24 d. 
-          Šiaulių banką AB sutartis su EIB pasirašyta 2010 m. lapkričio 29 d. 
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-          SEB bank sutartis su EIB pasirašyta 2011 m. vasario 7 d. 
Atrinkti finansiniai tarpininkai, galutiniams naudos gavėjams, suteikia paskolas, su fiksuotomis palūkanomis daugiabučių namų renovacijos 
projektams finansuoti.  

 
Pagal SSVP priedą priemonei „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ iš viso numatyta 127 mln. eurų ES lėšų. Iki 2011 m. pabaigos Europos 

Komisijai deklaruota 127 mln. eurų ES lėšų, t.y. visa šiai priemonei numatyta suma. Galutiniams finansų inžinerijos priemonių naudos gavėjams 
(daugiabučių namų bendrijoms) iki 2011 m. pabaigos skirta suma sudaro tik 0,05 proc. visos numatytos sumos. Projektų įgyvendinimo pradžios 
vėlavimą lėmė ilgai trukusios derybos su bankais dėl paskolų gavimo sąlygų, daugiabučių namų bendrijų finansinės ir kitos vidinės problemos. 
Priemonės „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ įgyvendinimo eigai neigiamą įtaką daro ir efektyvios daugiabučių namų modernizavimo viešinimo 
kampanijos trūkumas: prasidėję teisminiai procesai trukdo efektyviai įgyvendinti priemonę „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“. 
Vyriausybės pastangos gerinti JESSICA mechanizmo įgyvendinimo sąlygas gyventojams taip pat turi laikiną neigiamą poveikį – žmonėms reikia 
laiko prisitaikyti prie naujų sąlygų, todėl laikinai sumažėja daugiabučių namų bendrijų savininkų aktyvumas. Tačiau susidomėjimas priemone 
„JESICA kontroliuojantysis fondas“ pastebimai didėja ir šiuo metu norinčių modernizuoti daugiabučius namus pagal šią priemonę skaičius jau siekia 
200.  
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6 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Vidaus reikalų ministerija) įgyvendinimo analizė 
2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES fondų lėšas 
(mln. eurų/proc.) 

311,0 (100 %)

224,6 (72,2 %)

81,8 (26,3 %)
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pasirašytas sutartis ES

l ėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių  įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 
 

Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto priemonėms 
įgyvendinti iš viso yra numatyta beveik 311 mln. eurų ES fondų lėšų. Iki 2011 m. pabaigos 
buvo sudaryta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 224,6 mln. eurų ES fondų lėšų 
sumai, t. y. užkontraktuota beveik trys ketvirtadaliai (72,2 proc.) visų ES fondų lėšų, numatytų 
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų SSVP 1 prioriteto priemonių įgyvendinimui. 
2011 m. pabaigoje įsisavinta (t. y. pripažinta deklaruotinomis) 81,8 mln. eurų ES fondų lėšų, 
tai sudaro 26,3 proc. visų ES fondų lėšų, numatytų Vidaus reikalų ministerijos 
administruojamų SSVP 1 prioriteto 1 uždavinio priemonių įgyvendinimui. 

2012 m. sausio 1 d. buvo vertinamos paraiškos dėl 34 mln. eurų ES fondų lėšų skyrimo 
62 projektams įgyvendinti. Iki 2011 m. pabaigos sudarytuose regionų projektų sąrašuose yra 
suplanuotų įgyvendinti projektų, dėl kurių finansavimo paraiškos dar nėra pateiktos vertinti, už 
44 mln. eurų ES fondų lėšų. 
 
 



 70 

7 paveikslas. 1 prioriteto 1 uždavinio (Aplinkos ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal 
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.) 

135,7 (100%) 130,6 (96,3%) 127,3 (93,8%)
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Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto 1 uždavinio priemonėms 

iki 2011 m. pabaigos jau paskirstyta ES fondų lėšų už 130,6 mln. eurų. Tai sudaro 96,3 proc. nuo 
visų šiam uždaviniui įgyvendinti skirtų ES fondų lėšų. Planuojama, kad 2012 m. bus pasirašyta 
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių visai numatytų lėšų sumai. Europos Komisijai 
iki 2011 m. pabaigos deklaruota 93,8 proc. ES fondų lėšų, t. y. 127,3 mln. eurų. 
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8 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Vidaus reikalų ministerija) ES fondų lėšų naudojimo 
plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.)36 

78,1 (100%) 81,8 (104,8%)
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1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 

Analizuojant Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms 1 prioriteto 1 ir 2 
uždavinių priemonėms skirtų lėšų panaudojimo spartą, pastebima, kad 2011 m. pavyko 
pasiekti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plane 2011 m. nustatytą akumuliuotą kritinę 
pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos lėšų sumą. 2011 m. pripažintų deklaruotinomis 
Europos Sąjungos fondų lėšų suma sudarė 81,8 mln. eurų, t. y. 104,8 proc. planuotų pripažinti 
deklaruotinomis lėšų. Lyginant su 2010 metais, šis rodiklis ženkliai pagerėjo, nes buvo imtasi 
veiksmų, sąlygojusių spartesnį lėšų įsisavinimą: 

1. Užtikrinta nuolatinė techninė pagalba ir konsultacijos pareiškėjams. Organizuoti 
seminarai ir informaciniai susitikimai su pareiškėjais, siekiant, kad iki paraiškų pateikimo būtų 
užtikrinta 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 užtikrinti spartų sprendimų skirti (neskirti) finansavimą priėmimą, 
finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymą, vykdyta šių procesų stebėsena.  

3. Kas metų ketvirtį identifikuoti projektai, kurie per 6 mėn. ir daugiau nuo projekto 
finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo teikė CPVA nulinius mokėjimo prašymus 
(toliau – MP), arba jų MP nurodytos sumos sudarė iki 10 proc. nuo projektui skirto 
finansavimo. Vieniems tokių projektų vykdytojams buvo išsiųsti oficialūs raštai su prašymu 
pasiaiškinti ir paspartinti lėšų įsisavinimą, su kitais, siekiant išsiaiškinti lėto lėšų įsisavinimo 
priežastis, buvo susisiekta el. paštu ir (arba) telefonu. 

4. Savivaldybių, kuriose lėšų įsisavinimo sparta 2010 m. buvo nepakankama, prašyta 
pateikti paramos lėšų panaudojimo per 2011 m. planus. Kas 2011 m. ketvirtį šie planai buvo 

                                                 
36 ES fondų lėšų naudojimo planas sudaromas pagal prioritetus bei ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, 
todėl šiame paveiksle pateiktas 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo planas apima tik Vidaus 
reikalų ministerijos administruojamas lėšas. 
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peržiūrimi ir savivaldybėms, nesilaikančioms savo planuose prisiimtų įsipareigojimų, buvo 
išsiųsti oficialūs raštai su prašymu pasiaiškinti ir paspartinti lėšų įsisavinimą.     

5. Rengti nuolatiniai susitikimai su CPVA dėl veiksmų, kurie prisidėtų prie spartesnio 
ES lėšų panaudojimo. 

6. Siekdama paspartinti SSVP 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimą, Vidaus 
reikalų ministerija 2011 m. ypatingą dėmesį skyrė projektų įgyvendinimo atskirose 
savivaldybėse stebėsenai. Prasidėjus 2011 m., savivaldybių, kuriose lėšų panaudojimo sparta 
2010 m. buvo per lėta, administracijų (t. y. projektų vykdytojų) prašyta pateikti lėšų 
panaudojimo per 2011 m. planus. Pagal savivaldybių administracijų pateiktus planus buvo kas 
2011 m. ketv. atliekamas kiekvienos savivaldybės projektų pažangos vertinimas. Su tais 
projektų vykdytojais, kurie nepasiekė suplanuotų lėšų panaudojimo per tam tikrą 2011 m. ketv. 
rezultatų, buvo aiškinamosi nepakankamos projektų įgyvendinimo spartos priežastys, 
aptariamos projektų paspartinimo galimybės. Informacija apie savivaldybių rezultatus, 
vykdant 1 prioriteto 1 ir 2 uždaviniams įgyvendinti skirtus projektus, ir šių rezultatų įvertinimą 
buvo teikiama regionų plėtros taryboms, raginant jas pagal kompetenciją prisidėti prie regiono 
savivaldybėse vykdomų / suplanuotų vykdyti projektų paspartinimo. 

Atsižvelgiant į tai, jog buvo pasiektas ir net viršytas Europos Sąjungos fondų lėšų 
naudojimo plane numatytas lėšų įsisavinimo procentas, numatoma, kad, 2011 m. ženkliai 
paspartėjus lėšų įsisavinimui, iki programavimo periodo pabaigos bus įsisavintos visos 
suplanuotos lėšos. 

 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis neutralus. 

 
2. Uždavinių įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 

Poveikis neutralus. 
 

3. Uždavinių įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
18 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Vidaus 
reikalų ministerija) 

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius37 

Alytus 16.481.609,11 12 
Marijampolė 11.077.891,62 10 
Tauragė 8.286.274,94 11 
Mažeikiai 8.251.997,88 47 
Telšiai 11.055.648,12 17 
Utena 9.454.326,02 13 
Visaginas 5.225.434,76 10 
 

                                                 
37 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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Vidaus reikalų ministerijos 1 prioriteto 1 uždavinio priemonėmis įgyvendinamos 
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos nuostatos. Įgyvendinant šį uždavinį, 
investicijos yra tiesiogiai skiriamos regioninei plėtrai, t. y. tikslinių teritorijų - regioninių 
ekonomikos augimo centrų ir probleminių teritorijų – kompleksiniam vystymui, siekiant mažinti 
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 (užimtumui, 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 mažinimo, regioninių ekonomikos 
augimo centrų investicinio klimato gerinimo. Skiriant investicijas probleminių teritorijų miestų 
gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimui, daugiabučių namų atnaujinimui, 
socialinio būsto plėtrai, mažinamas probleminių teritorijų atotrūkis nuo kitų šalies regionų. 

Per 2011 m. kompleksinių projektų įgyvendinimas regioniniuose ekonomikos augimo 
centruose ženkliai paspartėjo - metų pabaigoje įsisavintų lėšų dalis viršijo 70 mln. eurų. 
Daugiausia lėšų įsisavino Alytaus (daugiau nei 16,4 mln. eurų), Marijampolės ir Telšių (po 11 
mln. eurų) savivaldybės. Daugiausia projektų įgyvendinama Mažeikių savivaldybėje – 2011 m. 
pabaigoje šio savivaldybėje pagal 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinio Vidaus reikalų ministerijos 
administruojamas priemones buvo įgyvendinami 47 projektai.   
 

 
19 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Aplinkos 
ministerija) 

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius38 

Alytus 2.496.714,25 2 
Marijampolė 2.496.714,25 2 
Tauragė 2.496.714,25 2 
Mažeikiai 2.496.714,25 2 
Telšiai 2.496.714,25 2 
Utena 2.496.714,25 2 
Visaginas 2.496.714,25 2 

 
Įgyvendinant Aplinkos ministerijos 1 prioriteto 1 uždavinį ir gerinant būsto sąlygas 

mažinami pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumai: taupoma 
energija, siekiama mažinti priklausomybę nuo energijos tiekėjų, mažėja būsto išlaikymo išlaidos, 
gerinama gyvenimo kokybė, didinama būsto vertė.   

Pagal 1 prioriteto 1 uždavinį įgyvendinami du (kontroliuojančiojo fondo ir daugiabučių 
namų modernizavimo skatinimo) projektai. Šie projektai įgyvendinami visos Lietuvos mastu, 
todėl laikoma, kad visuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose įgyvendinama po du 
projektus. Šio uždavinio paramos lėšos paskirstytos tolygiai kiekvienam regionui. 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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4. Uždavinių įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 
Vidaus reikalų ministerija 

 
Vidaus reikalų ministerijos projektai įgyvendinami tausojant gamtos išteklius ir saugant 

aplinką (rekonstrukcijai naudojamos išardytos medžiagos); įrengiami modernūs, elektros 
energiją tausojantys apšvietimo įrenginiai; teigiamai aplinką įtakoja įrengiami lietaus vandens 
nubėgimo kanalai; stengiamasi maksimaliai išsaugoti gamtą ir atlikti papildomą teritorijų 
želdinimą, rekreacinių zonų sutvarkymą pritaikyti kokybiškesnei gyvensenai; įrengiamos 
konteinerių aikštelės, tokiu būdu atsiranda didesnės galimybės atliekų rūšiavimui; 
modernizuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, sumažinamas kenksmingų medžiagų, 
susidarančių gaminant energiją, išmetimas į aplinką ir pan. LR Finansų ministerijos atlikto 
vertinimo „Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas“ rezultatai parodė, kad 
didžiausią poveikį aplinkos komponentams turi 1 prioriteto priemonė Nr. VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, o 
mažiausią – priemonės Nr. VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 
ir Nr. VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“. 

Vienas iš sėkmingų projektų, įgyvendintų pagal priemonę Nr. VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, yra 
Jonavos rajono savivaldybės administracijos projektas „J. Ralio g. 12 namo modernizavimas“, 
projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-21-003. Daugiabutis namas Ralio g. 12 yra Jonavos 
miesto centre, šalia sutvarkytos Sąjūdžio aikštės, kuri atlieka ne tik reprezentacinę funkciją, bet 
yra ir svarbi Jonavos gyventojų bei miesto svečių susitikimo, bendravimo, laisvalaikio 
praleidimo vieta. Valstybinių ar miesto švenčių metu organizuojami renginiai sustiprina Jonavos 
miesto bendruomenę, įtraukia rajono gyventojus į kultūrinę veiklą, sudaro sąlygas smulkiojo 
verslo, menų, amatų bei paslaugų sektoriaus vystymui. Senas daugiabutis namas darkė miesto 
centro vaizdą, darė aplinką nemalonią ir negražią. Daugiabučio namo būsto sąlygos neatitiko 
higienos normų reikalavimų (seni, nepakeisti butų ir bendrojo naudojimo patalpų langai išklerę 
ir laidūs šilumai); dėl blogų pastato išorinių atitvarų savybių (daugiabučio išorės sienos 
neapšiltintos, nepakankama lauko sienų šilumos varža; neapšiltintas stogas) buvo patiriami 
dideli šilumos nuostoliai, patiriamos didelės pastato šildymo ir išlaikymo išlaidos. Pagrindinis 
projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo 
efektyvumą lemiančias savybes. Modernizuojant daugiabutį namą buvo tvarkomos tos veiklos, 
kurios taupo energijos vartojimą: apšildomas ir perdengiamas stogas, iš lauko pusės apšildomos 
sienos, keičiami seni ir nesandarūs butų ir laiptinių langai, keičiamos lauko durys, įstiklinami 
balkonai. Šiuo metu atnaujintas daugiabutis prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo bei aplinkos 
gerinimo. 

Ekonomikos. Projektų metu atnaujinamos esamos pramoninės ir kitos pažeistos 
(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 užtikrina 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 mažesnes automobilių eksploatacines išlaidas, 
mažina ekologinius nuostolius (dulkėtumą); daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo 
dėka padidėjęs šilumos panaudojimo efektyvumas leidžia sumažinti daugiabučių namų 
gyventojų išlaidas šildymui, elektrai, sumažėja avarijų galimybė (pakeitus senas sistemas 
naujomis) ir pan. 

Vienas iš sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių pagal priemonę Nr. VP3-1.1-VRM-
01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ yra Telšių rajono savivaldybės projektas 
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„Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo 
atlikimo III etapas (I eilė), projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81-009. Telšių miesto centre 
esančio Masčio ežero pakrantė yra viena svarbiausių mieste gyventojų poilsiui ir rekreacijai 
skirtų erdvių, tačiau dėl prastai išvystytos infrastruktūros (sunkus priėjimas prie vandens, 
susidėvėjusi pėstiesiems ir dviratininkams skirtų zonų danga, mažosios architektūros elementų 
(suoliukų, šiukšliadėžių, tualetų ir pan.) stoka) ji nebuvo patraukli miesto gyventojams ir 
svečiams, kurie buvo priversti laisvalaikį leisti kitose miesto zonose, neturinčiose tokio 
potencialo kaip Masčio ežero pakrantė (vandens artumas, žaliosios erdvės, viešųjų objektų 
artumas, galimybės sudaryti kokybiškesnes ir erdvesnes poilsio sąlygas ir kt.). Siekiant didinti 
miesto patrauklumą tiek gyventojams, tiek potencialiems investuotojams, mažinti atotrūkį nuo 
kitų šalies miestų, buvo nuspręsta kompleksiškai sutvarkyti Masčio ežero pakrantę: 
įrengti/atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takus su atokvėpio aikštelėmis, rekreacinę infrastruktūrą 
šeimoms su vaikais, pavieniams miestiečiams, jaunimui (vaikų žaidimų aikšteles, suoliukus, 
paplūdimio infrastruktūrą, pavėsinę ir vasaros estradą, pontoninę valčių prieplauką su tiltu, viešą 
lauko tualetą, automobilių stovėjimo aikštelę ir kt.), šią infrastruktūrą pritaikyti žmonėms su 
negalia. Šiomis investicijomis buvo kompleksiškai sutvarkyta Telšių miesto Masčio ežero 
pakrantės dalis tarp Durbinio ir Bevardžio upelių, pritaikant ją aktyviam ir pasyviam poilsiui, 
renginių organizavimui. Projekto rezultate buvo sukurta geresnė ir saugesnė gyvenimo aplinka 
vietos gyventojams, pagerėjo miesto estetinis vaizdas, padidėjo šios miesto zonos patrauklumas 
Telšių miesto ir rajono gyventojams, miesto svečiams. Kompleksiškai sutvarkytoje Masčio ežero 
pakrantės dalyje turėtų  padidėti lankytojų srautai, todėl tikėtina, kad tai padidins esamų ir naujų 
paslaugų poreikį, ir atitinkamai skatins esamų verslų plėtrą ir naujų kūrimą – privataus kapitalo 
dėka galėtų atsirasti daug pradinių investicijų nereikalaujantys viešojo maitinimo, dviračių 
nuomos ir serviso, informacijos sklaidos, laisvalaikio organizavimo (pvz., riedučių nuoma, 
batutai ir kt.) taškai. Sutvarkius Masčio ežero pakrantės dalį buvo padidintas gyvenamosios ir 
investicinės aplinkos patrauklumas.  

Socialinis. Projektų įgyvendinimo metu įrengtos sporto aikštelės, treniruokliai ir vaikų 
žaidimo 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 leidžia užtikrinti 
reikiamą patalpų temperatūrą ir sudaro sąlygas gyventojams jas reguliuoti savarankiškai; 
įrengiant socialinį būstą pagerėja gyvenimo sąlygos sunkiai besiverčiantiems gyventojams, taip 
sumažinama socialinė atskirtis, prisidedama prie skurdo mažinimo. 

Vienas iš sėkmingai įgyvendintų projektų pagal priemonę Nr. VP3-1.1-VRM-04-R 
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ yra Skuodo rajono savivaldybės projektas 
„Ligoninės triaukščio pastato dalies rekonstravimas, pritaikant patalpas savivaldybės socialiniam 
būstui“, projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-31-001. Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje 
šeimų, pretenduojančių gauti socialinį būstą skaičius, didėja sparčiau nei socialinio būsto fondo 
plėtra. Mažėjant darbo pasiūlai regione, didėja ilgalaikių bedarbių skaičius – jaunoms šeimoms 
įsigyti būstą tampa beveik neįmanoma, todėl didėja emigracijos srautai į kitus Lietuvos bei 
užsienio regionus. Projektu buvo padidintas Skuodo r. savivaldybės socialinio būsto fondas, 
pritaikant nenaudojamas ligoninės patalpas, esančias Skuode, Šatrijos g. 3, socialiniam būstui. 
Šiose patalpose buvo įrengta 16 socialinių būstų, kurių bendras plotas sudarė daugiau kaip 1000 
kv.m. Projekto metu buvo apšiltintas pastato fasadas, įdėti nauji langai, apšiltintas stogas, 
atliktas remontas butų viduje. 16-oje naujų nuo 30 iki 66 kv. m. ploto būstų apgyvendinti 54 
asmenys, turintys teisę į socialinio būsto nuomą. Įgyvendinus projektą pagerėjo gyvenamoji 
aplinka bei miesto patrauklumas, sumažėjo savivaldybės administracijos išlaidos 
kompensacijoms už šildymą, įgyvendintos energijos taupymo priemonės (pastato šiltinimas, 
langų pakeitimas) sąlygoja mažesnes energijos sąnaudas pastato šildymui. Tikimasi, kad 
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projektas sumažins jaunų ir aktyvių žmonių emigraciją į kitus miestus, taip išsaugant žmogišką 
potencialą, bei pagerins Skuodo rajono įvaizdį. 
 
Aplinkos ministerija 

 
Investicijomis į būsto plėtrą skatinamas mažesnis energetinių išteklių naudojimas, 

renovavus pastatus gerėja jų energetinės savybės. Naudojant mažesnį išteklių kiekį mažėja 
neigiamas poveikis aplinkai, gerėja aplinkos kokybė, gaunama socialinė-ekonominė nauda. Dėl 
padidėjusio energinio efektyvumo sutaupytos valstybės biudžeto lėšos galės būti nukreiptos į 
gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą ar kitas sanglaudą skatinančias sritis. 

Modernizuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, sumažinamas kenksmingų 
medžiagų, susidarančių gaminant energiją, išmetimas į aplinką ir pan.  

Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo dėka padidėjęs šilumos panaudojimo 
efektyvumas leidžia sumažinti daugiabučių namų gyventojų išlaidas šildymui, elektrai, sumažėja 
avarijų galimybė (pakeitus senas sistemas naujomis) ir pan. 

Modernizuojant daugiabučius gyvenamuosius namus ir sutvarkant aplinką aplink juos, 
pagerinamos sanitarinės-higieninės sąlygos daugiabučių namų gyventojams; įdiegtos energijos 
taupymo priemonės leidžia užtikrinti reikiamą patalpų temperatūrą ir sudaro sąlygas 
gyventojams jas reguliuoti savarankiškai. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Pagal 1 prioriteto 1 uždavinį kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 
0,033 mln. eurų t.y. 0,01 proc. nuo visų 1 prioriteto 1 uždavinio deklaruotinų lėšų. 

 
7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 
Netaikoma 
 

3.1.1.2. Svarbiausios problemos 
 
Vidaus reikalų ministerija 

 
Pagrindis iššūkis, kilęs Vidaus reikalų ministerijai 2011 m. įgyvendinant 1 prioriteto 1-ą 

ir 2-ą uždavinius – projektų vykdytojų pažeidimai, padaryti projektų įgyvendinimo metu 
atliekant darbų ar paslaugų viešuosius pirkimus bei užtikrinant viešuosius pirkimus 
reglamentuojančių teisės aktų laikymosi viešųjų pirkimo – pardavimo sutarčių įgyvendinimo 
metu. Dėl tokių pažeidimų buvo sumažintas finansavimas ES fondų lėšomis 15 projektų 569,32 
tūkst. eurų sumai. Tai neigiamai paveikė kai kurių projektų rezultatus. Siekiant mažinti minėto 
pobūdžio pažeidimų riziką, didelis dėmesys skirtas projektų vykdytojų konsultavimui, teiktos 
iniciatyvos dėl kai kurių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų tobulinimo. 

Siekiant pagerinti pasirengimo projektų įgyvendinimui procesus ir paspartinti ES fondų 
lėšų įsisavinimą, priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“ finansavimo sąlygų apraše įtraukta nuostata, kad drauge su paraiškomis, 
pateikiamomis po 2011 m. balandžio 1 d. turi būti pateikta ir patvirtinta techninė (projektavimo) 
užduotis statinio techniniam projektui. 
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Aplinkos ministerija  
 
Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių 

Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, išlaidų 
bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2011 m. valstybinį auditą, svarbių problemų 
nenustatyta ir pastabų dėl 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo Aplinkos ministerijai 
nepateikta. 

Įgyvendinant 1 prioriteto 1 uždavinį 2011 m. problemų kėlė bankų keliami pernelyg 
griežti reikalavimai, pvz., Daugiabučių namų modernizavo programoje numatyta, kad 
renovacijai pradėti reikia 51 proc. gyventojų pritarimo, o bankai reikalauja 60 ar net 70 proc. 
gyventojų pritarimo. Taip pat bendrijų vadovai pageidavo, kad imant lengvatinius kreditus pagal 
naująją „JESSICA“ finansavimo programą kredito ėmėjas būtų bendrija, kaip buvo pagal senąją 
programą (tai padėtų išvengti problemų įforminant dokumentus tais atvejais, kai butų savininkai 
yra arba išvykę, arba butai įregistruoti nepilnamečių vaikų vardu, arba priklauso užsieniečiams).  

Sprendžiant kilusias problemas, numatyta su bankais aptarti galimybę lengvatinius 
kreditus iš „JESSICA“ Kontroliuojančiojo fondo daugiabučių namų savininkų bendrijoms teikti 
pagal senąją „JESSICA“ programą, taip pat siekiama išsiaiškinti bankų keliamus reikalavimus 
norintiems gauti kreditą namų modernizavimo projektams įgyvendinti. Numatyta tartis ir su 
Europos investicijų banko atstovybe, kad būtų parengti vienodos formos dokumentai visiems 
kreditus teikiantiems bankams.  
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3.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamo 1 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimas 
 

3.1.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (toliau 
– 1 prioritetas)“ 3 uždavinį „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes 
sąlygas aktyviam poilsiui“ (toliau – 3 uždavinys). SSVP išskiriami trys turizmo plėtros uždaviniai: 

1. Gamtos ir kultūros paveldo požiūriu patraukliausiuose šalies regionuose sukurti turizmo maršrutų sistemą, integruotai vystant viešąją 
turizmo infrastruktūrą ir pritraukiant privačias investicijas; 

2. Padidinti turizmo paslaugų / produktų, skirtų užsienio rinkoms, įvairovę ir pagerinti turizmo paslaugų kokybę; 
3. Padidinti Lietuvos turizmo produktų ir paslaugų paklausą užsienio tikslinėse rinkose.  
Įgyvendindama 3 uždavinį, Ūkio ministerija siekia: 

- skatinti viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos ekologiniam (pažintiniam), 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.  

 
Informacija apie 3 uždavinio įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
20 lentelė. 3 uždavinys: Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes 
sąlygas aktyviam poilsiui  

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

Produkto rodikliai 
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Pasiekimas39 0 0 15 154 193 NA NA NA NA 193 

Tikslas           120 

Projektų skaičius 

Pradinis taškas 58          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 15,1 29 63,73 NA NA NA NA 63,73 

Tikslas          50 

Pritraukta privačių 
investicijų (mln. 
eurų)40 

Pradinis taškas 12,7          

Pasiekimas 0 0 0 7 25,5 NA NA NA NA 25,5 

Tikslas           250 

Naujai sukurtų darbo 
vietų skaičius41: vyrai 
 

Pradinis taškas 3389          

Pasiekimas 0 0 0 9 60,33 NA NA NA NA 60,33 

Tikslas           250 

Naujai sukurtų darbo 
vietų skaičius: 
moterys 

Pradinis taškas 9704          

 
 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
21 lentelė. 1 prioriteto 3 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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) 

                                                 
39 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
40 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. 
41 Sukurta nauja darbo vieta – dėl struktūrinių fondų intervencijos tiesiogiai sukurta ir bent 6 mėnesius po projekto užbaigimo 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. Pavyzdžiui, 10 valandų per savaitę būtų 0,25 VEE 
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 Iš viso ES lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  

 (BF) 

Projekto vykdytojo 
ir partnerio (-i ų) 

lėšų suma 

3 uždavinys 184.023.291,29 111.282.508,35 2.848.566,27 69.892.216,67 310.495.630,28 189.741.841,24 4.609.715,97 116.144.073,07 

 
 
C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
22 lentelė. 3 uždavinys:  Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes 
sąlygas aktyviam poilsiui 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 239.041.809,55 189.741.841,24 79,38 proc. 111.282.508,35 46,55 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Projektų skaičius 
 

120 193 160,83 proc. 193,00 160,83 proc. 

Pritraukta privačių 
investicijų (mln. eurų) 

50 126,32 252,64 proc. 63,73 127,46 proc. 

Naujai sukurtų darbo vietų 
skaičius: vyrai 

250 552,75 221,1 proc. 25,50 10,20 roc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

Naujai sukurtų darbo vietų 
skaičius: moterys 250 676 270,4 proc. 60,33 24,13 proc. 
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 Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 3 uždavinį buvo pasirašytos 193 sutartys, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 
189,7 mln. eurų. Priimtų įsipareigojimų suma 2011 m. pabaigai sudarė beveik 80 proc. plano. Vertinama, kad iki laikotarpio pabaigos visos 3 
uždaviniui numatytos lėšos bus sėkmingai įsisavintos:   

1. 2011 metų pabaigai buvo vertinamos 24 paraiškos, kuriose nurodyta prašoma finansavimo suma – 29,6 mln. eurų.  
2. Nepaskirstytos lėšos bus skirtos Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimui ir plėtrai, 

viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškam pritaikymui turizmo reikmėms.  

Nors produkto rodiklio „Projektų skaičius“ ir rezultato rodiklio „Pritraukta priva čių investicijų (mln. eurų)“ pasiekimai didesni negu 
planuota, rezultato rodikliai „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai“ ir „Naujai sukurt ų darbo vietų skaičius: moterys“ kol kas pasiekti tik 
dalinai, 10,2  proc. ir 24,13 proc. atitinkamai. Sąlyginai žemą šių rodiklių pasiekimo laipsnį galima būtų paaiškinti tuo, kad iki 2011 metų pabaigos 
buvo baigti tik 53 projektai, o į stebėsenos rodiklio skaičiavimą įtraukiamos projekto veiksmų dėka sukurtos ir bent 6 mėnesius po projekto 
įgyvendinimo, išlaikytos darbo vietos. Remiantis sutarčių duomenimis, planuojama sukurti 1236 darbo vietų, todėl darytina išvada, kad stebėsenos 
rodikliai „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai“ ir „Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: moterys“  bus pasiekti. 

Vertinant 3 uždavinio įgyvendinimo pažangą, svarbu pažymėti, kad iki 2011 metų pabaigos priemonių veiklų dėka buvo pritraukta 89 tūkst. 
turistų; sukurtas naujas ar sutvarkytas esamas 101 turistų traukos objektas; pastatyti 3 nauji objektai  ; įgyvendintos 175 rinkodaros priemonės. 

Siekiant įvertinti turizmo priemonių tinkamumą 2011 m. Ūkio ministerijos užsakymų atliktas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas. Vertinimo metu buvo gautos vertingos sektoriaus plėtros 
įžvalgos dėl Ūkio ministerijos vykdomos politikos turizmo srityje bei administruojamų priemonių aktualumo pasikeitusiai ekonominei situacijai, 
pateiktos rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimas buvo baigtas tik 2011 m. gruodžio mėnesį ir buvo atliktas programavimo laikotarpio 
viduryje, pateiktos ir priimtinos rekomendacijos nėra skirtos dabartinio laikotarpio priemonių įgyvendinimui ir bus naudojamos pasirengimui 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiui.  

Vertinimo projekto ataskaita yra skelbiama internetinėse svetainėse www.esparama.lt ir www.ukmin.lt. 
 

Pagal 3 uždavinį sėkmingai įgyvendinamų projektų pavyzdžiai. 
 

23 lentelė. Sėkmingai įgyvendinami 1 prioriteto 3 uždavinio projektai 
Projekto pavadinimas Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas Projekto išlaidų suma 

pagal sutartį, Eur 
Skirto finansavimo ES 

lėšos, Eur 

Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos 
pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija 590.857,28 589.409,18 

Projekto 
aprašymas 

Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą rekonstruojant Jurbarko dvaro šiaurinę oficiną, sukuriant palankesnes 
sąlygas turizmo plėtrai Jurbarko mieste. Projekto esmė – Jurbarko dvaro šiaurinės oficinos kompleksiškas pritaikymas turizmui. 
Projekto metu pilnai rekonstruotas kultūros paveldo objektas, kurį lankys turistai, vietiniai ir rajono gyventojai - Jurbarko dvaro 
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šiaurinės oficinos pastatas bei sutvarkyta aplinka: rekonstruotas pėsčiųjų takas ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, skirta 
atvykstančių turistų transportui. Šiaurinės oficinos rekonstravimas tiesiogiai prisidėjo prie projekto rezultatų: sutvarkytas ir 
turizmo poreikiams pritaikytas viešasis nekilnojamas kultūros paveldo objektas, sukurtas naujas turizmo traukos objektas,  
sudarytos palankios sąlygos turizmo plėtrai.  Šiaurinė oficina yra kultūros paveldo objektas, priklausantis Jurbarko dvaro 
sodybos pastatų ansambliui. Jurbarko dvaro šiaurinėje oficinoje šiuo metu yra įsikūręs krašto muziejus. Sutvarkyta ir turizmo 
poreikiams pritaikyta visa Jurbarko dvaro sodybos ir parko teritorija skatins didelės pridėtinės vertės turizmo produktų bei 
paslaugų kūrimą ir plėtrą. Atsiras galimybė pritraukti į dvaro teritoriją privačius investuotojus teikti maitinimo, renginių 
organizavimo bei kitas turizmo paslaugas.  Rekonstravus ir turizmo reikmėms pritaikius viešąjį kultūros paveldo objektą  bus 
kuriami ir pristatomi nauji turizmo produktai, organizuojamos konferencijos, parodos pritrauksiančios turistų srautus šaltuoju 
metų laiku ir tokiu būdu mažinamas turizmo sezoniškumas.       
    

Rodiklis 
 Projektai  (skaičius) 

 Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų 
traukos objektai  (skaičius) 

 Pritraukta turistų per 3 metus po projekto 
įgyvendinimo (skaičius) 

Reikšmė 1 1 6000 
 

Projekto pavadinimas Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas Projekto išlaidų suma 
pagal sutartį, Eur 

Skirto finansavimo ES 
lėšos, Eur 

Jurbarko dvaro parko pietinės oficinos 
pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai 
(II etapas) 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija 122.225,44 103.891,62 

Projekto 
aprašymas 

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Jurbarko mieste užbaigiant Jurbarko dvaro pietinės oficinos 
rekonstravimo darbus ir pritaikant dvaro sodybos kompleksą turizmo reikmėms. Projekto esmė – Jurbarko dvaro pietinės 
oficinos kompleksiškas pritaikymas turizmui. Projekto metu bus rekonstruotas oficinos antras aukštas, įsigyta reikiama įranga, 
sutvarkyta aplinka, rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė, skirta atvykstančių turistų transportui. Pietinė oficina yra 
kultūros paveldo objektas (unikalus kodas - 28041) priklausantis Jurbarko dvaro sodybos pastatų ansambliui. Siekiant plėsti 
viešąją turizmo infrastruktūrą Jurbarko mieste etapais rekonstruojami Jurbarko dvaro sodybos pastatai, tvarkomas parkas. 2008 
metais baigtas vykdyti projekto „Jurbarko dvaro parko oficinų pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“ I etapas, kurio metu 
rekonstruotoje pietinėje oficinoje įrengtas turizmo informacijos centras (TIC). II etapo metu užbaigti pastato rekonstrukcijos 
darbai (apšiltintas stogas, įrengtos II aukšto patalpos, sutvarkyta viešoji aplinka. Projekto dėka pilnai rekonstravus Jurbarko 
dvaro pietinę oficiną ir pritaikius viešiesiems turizmo poreikiams yra sukurtas turistų traukos centras bei sudarytos sąlygos teikti 
turistams kompleksines turizmo informacijos, konferencijų, pramogų, kultūrinių renginių, parodų organizavimo paslaugas. 
Projektu skatinamas atvykstamasis ir vietos turizmas bei sukurtos palankesnės sąlygos turizmo plėtrai Jurbarke.  
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Rodiklis  Projektai  (skaičius)  Sukurti nauji ar sutvarkyti 
esami turistų traukos objektai  

(skaičius) 

 Pritraukta turistų per 3 metus 
po projekto įgyvendinimo 

(skaičius) 

 Pritraukta privataus 
finansavimo lėšų (mln. litų) 

Reikšmė 1 1 5000 0,01 
 
 

 



 84 

9 paveikslas. 1 prioriteto 3 uždavinio (Ūkio ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal 
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.)  

239,0 (100%)

189,7 (79,4%)

111,3 (46,6%)
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1 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Iki 2011 m. pabaigos pagal 3 uždavinio įgyvendinimo priemones: 
• Gauta 351 paraiška, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 403 mln. eurų.  
• Vertinamos 24 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 

29,6 mln. eurų. 
• Pasirašytos 193 sutartys, pagal kurias projektams skirto finansavimo suma – 

189,7 mln. eurų. 
• Išmokėta lėšų – 116,4 mln. eurų (per 2011 metus – 61,3 mln. eurų). 
• Informacija apie lėšų įsisavinimo spartą bei priemones, spartai pagerinti, pateikta 

kokybinės analizės dalyje. 
 
Prioriteto įgyvendinimui didžiausios įtakos turėjo:  
1. Neparengta rangos viešųjų pirkimų dokumentacija. Dažni Viešųjų pirkimų įstatymo  

nuostatų pažeidimai. 
2. Silpni pareiškėjų/projekto vykdytojų administravimo gebėjimai. 
3. Laiku neparengti techniniai projektai. Daug  pakeitimų statybų metu  bei papildomai 

įsigyjamų statybos darbų. Techninis projektas keičiamas  pasirašius finansavimo administravimo 
sutartis. 

Sprendžiant šias problemas pareiškėjams organizuoti viešųjų pirkimų, sutarčių 
administravimo, mokėjimų prašymų pildymo ir teikimo mokymai, teiktos konsultacijos telefonu. 
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10 paveikslas. 1 prioriteto 3 uždavinio (Ūkio ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

105,9 (100%) 111,3 (105,06%)
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1 prioriteto 3 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano
 įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 

Lėšų įsisavinimo sparta atitinka ES fondų lėšų naudojimo planą. 
Įgyvendinant turizmo srities priemones, įvertintas finansavimo poreikis viešųjų 

nekilnojamojo kultūros paveldo bei ekologinio/pažintinio turizmo srities projektų įgyvendinimui 
bei numatomi paskelbti papildomi kvietimai 2012 m. pagal šias priemones. Planuojama, kad šių 
kvietimų galiojimo metu gautos paraiškos po vertinimo suteiks galimybę paskirstyti visą turimą 
ir šiuo metu dar nepaskirstytą prioriteto įgyvendinimui numatytų lėšų likutį. 

Planuojama, kad iki 2012 m. pabaigos plano vykdymas sudarys 103,62 proc., iki 2013 m. 
pabaigos – 96,55 proc., iki 2014 m. pabaigos – 98,35 proc., iki 2015 m. pabaigos – 100,00 proc.. 
Visos numatytos lėšos bus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus. 
 
2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus. 

 
3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
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24 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  
Ekonomikos 

augimo centrai 
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius42 

Alytus  490.397,30 42 
Marijampolė 936.030,98 44 
Tauragė 2.150.645,23 46 
Mažeikiai 1.044.741,38 45 
Telšiai 2.207.933,71 47 
Utena 1.585.952,58 46 
Visaginas 490.397,30 43 
 

Įgyvendinant 3 uždavinio 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“ 
(Žin., 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. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370). 

Kaip projekto pavyzdį, teikiančio naudą visai valstybei, galima paminėti Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos projektą „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“. 
Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos organizuoti įvairius tarptautinius ir vietinius renginius, 
kurie prisidės prie socialiai integruotos bendruomenės kūrimosi ir gyvenimo kokybės lygio 
didėjimo. Kaip pavyzdį galima paminėti „FIBA Europe“ Europos krepšinio čempionatą, kuris 
vyko visoje Lietuvoje ir pritraukė daug užsienio turistų. Tokio masto renginiai suteikia 
regionams galimybę atstovauti visą šalį. 

Marijampolėje taip pat buvo įgyvendinta projektų, svarbių valstybiniu lygmeniu. Vienas 
iš tokių projektų yra „Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno 
pritaikymas turizmo reikmėms“. Šis objektas yra svarbus Piligrimų kelio objektas, gausiai 
lankomas užsienio turistų ir yra kaip vienas iš religinio maršruto lankomų punktų. Tokio objekto 
sutvarkymas prisideda prie vieningo turistinio maršruto formavimo ir įtakoja ilgesnę užsienio 
turistų viešnagę ne tik minėtame regione, bet ir visoje Lietuvoje. 
 

Projektų, kurie atitinka regioninės plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai 
nurodyti sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Ūkio ministerija administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį 
darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimui, todėl prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką 
socialinių bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia 
aplinkosauginių reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje. 

Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai nurodyti 
sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
                                                 
42 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 
Netaikoma 
 
 

7. Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui 
  
25 lentelė. Sukurtos darbo vietos pagal priemones.  

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 

Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo 
infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra 

35.990.361,91 3  

Viešųjų 
nekilnojamųjų 
kultūros paveldo 
objektų 
kompleksiškas 
pritaikymas turizmo 
reikmėms 

34.863.598,05 6  

Nacionalinės svarbos 
turizmo projektai 

53.095.954,56 0  

Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra 
regionuose 

11.456.514,49 3  

Turizmo 
paslaugų/produktų, 
įvairovės plėtra ir 
turizmo paslaugų 
kokybės gerinimas 

45.859.907,19 73,83  

 
Lentelėje pateikiama 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 užbaigimo išlaikytos tiesioginės darbo vietos, 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. Pavyzdžiui, 10 valandų per savaitę būtų 
0,25 VEE. 
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3.1.2.2. Svarbiausios problemos 
 
 

Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje už 2010 m. nebuvo pateikta 
rekomendacijų, susijusių su 3 uždavinio įgyvendinimu.  

2010 m. valstybinio finansinio (teisėtumo) audito nedidelės svarbos pastebėjimuose ir 
rekomendacijose pateiktą rekomendaciją – „Neužtikrinamas LRVN 1225 114 p. reikalavimo dėl 
ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovo atitikties šiame punkte nurodytiems 
teisės aktams laikymasis“, Ūkio ministerija turi įgyvendinti iki 2012 m. kovo 30 d., atliekant 
procedūrų vadovo keitimą.  

Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 3 uždavinio įgyvendinimui, yra pateikiamos 
Kokybinės analizės dalyje.   
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3.1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamo 1 prioriteto 4 uždavinio įgyvendinimas 
 

3.1.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama 1 prioriteto 4 uždavinį „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) 
išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms“ (toliau – 4 uždavinys), Aplinkos ministerija siekia: 

• gerinti biologinės įvairovės apsaugos būklę, užtikrinti paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą; 
• nustatyti vandensaugos, potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo ir jūros aplinkos apsaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti; 
• inventorizuoti galinčias būti užterštas teritorijas ir nustatyti jų užterštumo, pavojingumo aplinkai ir žmonių 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; 
• gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis 

medžiagomis; 
• sustiprinti aplinkos apsaugos sistemos institucijas: užtikrinti 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 užtikrintų 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; 

• užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti 
palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – 
skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą. 

 
 

Informacija apie 4 uždavinio įgyvendinimo pažangą pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
 
26 lentelė. 4 uždavinys: Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas 
efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 2 4 7 NA NA NA NA 7 

Tikslas           25 

Saugomų teritorijų 
(valstybinių parkų ir 
rezervatų) skaičius, 
kuriose įrengti lankytojų 
centrai ir vizualinės 
informacinės sistemos43 

Pradinis taškas 11 (2006)          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 6 11 19 NA NA NA NA 19 

Tikslas           70 

Saugomų teritorijų, 
kuriose sudarytos 
sąlygos lankytis be žalos 
gamtai, dalies 
padidėjimas, procentiniai 
punktai)44 

Pradinis taškas 30 (2006)          

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 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. 
44 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. 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
27 lentelė. 1 prioriteto 4 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  

 (BF) 

Projekto vykdytojo ir 
partnerio (-ių) lėšų 

suma 

4 uždavinys  58.690.978,77 51.050.819,01 5.736.399,47 1.903.760,29 139.387.554,11 121.274.552,84 13.885.298,96 4.227.702,31 
 
 
C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
28 lentelė. 4 uždavinys:  Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant 
sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 160.081.375,41 121.274.552,84 75,76 proc. 51.050.819,01 31,89 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

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

25 20 80 proc. 7 28 proc. 
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R
E

Z
U

LT
A

T
O

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

70 55 78,57 proc. 19 27,14 proc. 

 
Lyginant projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti produkto ir rezultato rodiklių reikšmes ir projektų 

administravimo ir finansavimo sutartyse suplanuotas lėšas, galima daryti išvadą, kad uždavinys įgyvendinamas sėkmingai – sutartyse suplanuotų lėšų 
ir pasiektų rodiklių procentai nuo SSVP suplanuotų 4 uždavinio lėšų ir rodiklio reikšmių yra labai panašūs; rodiklių pasiekimo procentas nežymiai 
didesnis už sutartyse suplanuotų lėšų procentą nuo veiksmų programos plano. Lyginant faktiškai pasiektas atskirų produkto ir rezultato rodiklių 
reikšmes su panaudotomis (deklaruotinomis) lėšomis, galima daryti išvadą, kad uždavinio įgyvendinimas vyksta sėkmingai; panaudotų ES lėšų ir 
faktiškai pasiektų rodiklių procentas nuo SSVP plano skiriasi nežymiai.  

4 uždavinio produkto ir rezultato rodiklių siekiama įgyvendinant priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“. Šiai priemonei 
numatytos lėšos sudaro 42 proc. nuo 4 uždaviniui numatytų lėšų. Kitos 8 šio uždavinio priemonės prisideda tik prie uždavinio tikslų ir siekia 
papildomų (nacionalinių) rodiklių, numatytų SSVP priede. Dėl šios priežasties sutartyse suplanuotų pasiekti ir faktiškai pasiektų rodiklių dalys šiek 
tiek skiriasi nuo sutartyse suplanuotų ir faktiškai panaudotų lėšų dalių. Pirmosios projektų finansavimo ir administravimo sutartys pagal priemonę 
„Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ pasirašytos tik 2009 m., todėl stebėsenos rodiklių pasiekimai per 2009–2011 m. sąlyginai nedideli. 
Visas SSVP suplanuotas rodiklių reikšmes numatoma pasiekti iki laikotarpio pabaigos.  
 Įgyvendinant priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ įrengti lankytojų centrai ir (ar) vaizdo informacinės sistemos 7 
saugomose teritorijose, t. y. 28 proc. visų planuotų valstybinių parkų ir rezervatų. Parengti 105 biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos 
dokumentai sudaro 21 proc. numatytų parengti dokumentų. Saugomose teritorijose sutvarkyti 33 bešeimininkiai objektai (19,41 proc. numatyto 
tvarkytinų objektų skaičiaus). Šios priemonės įgyvendinimas svarbus siekiant išsaugoti gamtą ir kultūros paveldą. Vertinimo metu nustatyta, kad 
nedidelis šios priemonės įgyvendinimo lygis kol kas neleidžia pasireikšti svarbiam numatytam poveikiui.  
 Įgyvendinant priemonę „Užterštų teritorij ų poveikio vertinimas“ inventorizuotos visos numatytos inventorizuoti potencialiai užterštos 
teritorijos (39300 kv. kilometrų) visose 39 numatytose savivaldybėse, atlikta 150 planuotų (100 preliminarių ir 50 detalių) ekogeologinių tyrimų (visi 
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pasiekti 100 proc.). Vertinimo metu nustatyta, kad priemonės įgyvendinimo apimtis leidžia prognozuoti 
netiesioginį teigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kraštovaizdžiui. 

Taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ numatoma sutvarkyti 200 ha 
telkinių plotą. 2011 m. pabaigoje rodiklio pasiekimas buvo 37,87 proc. (sutvarkytas vandens telkinių plotas – 75,73 ha). Vandens telkinių būklės 
gerinimo priemonės taikytos 55 proc. (22 iš 40 planuotų) vandens telkinių. Įgyvendinus 11 vandenų taršos mažinimo projektų, į vandens telkinius 
2011 metais išleista tik 15405,9 t/metus teršalų, arba 82,3 proc. mažiau, lyginant su teršalų kiekiu, išleistu iki projektų įgyvendinimo. Teigiamas 
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priemonės įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžiui ir kultūros paveldui dėl nedidelio priemonės įgyvendinimo lygio kol kas nepasireiškė, arba 
pasireiškė silpnai.  
 Pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorij ų tvarkymas“ iki 2011 m. pabaigos įgyvendinta 26 proc. planuojamų projektų, skirtų tvarkyti 
kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis. 2011 m. pabaigoje pagal šią 
priemonę išvalytų teritorijų plotas (7,06 ha) sudarė 8,83 proc. planuojamų išvalyti teritorijų ploto. 
 Įgyvendinant priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ parengti 4 upių baseinų rajonų valdymo planai, kurie 
sudaro 100 proc. planuojamų parengti planų, taip pat parengtas 1 iš 4 planuojamų parengti potvynių rizikos valdymo planų. Priemonės rezultato 
rodiklis – upių baseinų rajonai, kuriems nustatyti vandensaugos ir potvynių rizikos valdymo tikslai – 2011 m. pabaigoje buvo pasiektas 62,5 proc. 
 Įgyvendinant priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrol ės ir prevencijos stiprinimas“, modernizuotos 9 iš 10 aplinkos apsaugos sistemos 
laboratorijų, t.y. rodiklis pasiektas 90 proc. Įrengtos ir (ar) modernizuotos 93 oro, vandens, dirvožemio ir grunto, priekrantės ir seisminio monitoringo 
stotys, kurios sudaro 61,18 proc. visų planuojamų įrengti ar modernizuoti stočių skaičiaus. Įgyvendinant projektus pagal šią priemonę sustiprinta 12 
(16,67 proc.) aplinkos apsaugos monitoringo ir kontrolės institucijų.  
 Sėkmingai baigti įgyvendinti visi 3 priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir pl ėtra “ projektai: tyrimais 
nustatyta, kad 2011 m. visuomenės informuotumas apie aplinkos apsaugą padidėjo net 17 procentinių punktų, lyginant su 2007 m duomenimis, ir 
priartėjo prie ES vidurkio (rodiklis pasiektas 121,42 proc.). Taip pat nustatyta, kad, įgyvendinus 9 priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo 
apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projektus, visuomenės aplinkosauginis aktyvumas išaugo 7 procentiniais punktais.   

 
2011 m. pagal 4 uždavinio priemones iš viso baigti įgyvendinti 26 projektai, iš kurių galima būtų išskirti šiuos sėkmingai įgyvendintus 

projektus (kurie kaip gerosios praktikos pavyzdžiai pirkisrti vadovaujantis dviem kriterijais: projektai užbaigti be didesnių vėlavimų ir projektų 
vykdytojams netaikytos finansinės korekcijos dėl projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatų pažeidimo):  

• Pagal regioninę priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ sėkmingai atlikti Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste 
(projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-31-001). Įgyvendinto projekto vertė – 359 tūkst. eurų, iš kurių 289 tūkst. eurų – ES lėšos. Taikant vandens 
telkinių būklės gerinimo priemones sutvarkytas 5,05 ha plotas. Pagal šią priemonę taip pat sėkmingai įgyvendintas Raseinių miesto Prabaudos 
tvenkinio išvalymo projektas (projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-21-004). Įgyvendinto projekto vertė – 254 tūkst. eurų, iš kurių 228 tūkst. 
eurų – ES lėšos. Taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones sutvarkytas 3,34 ha plotas. 

• Pagal regioninę priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ sėkmingai įgyvendintas projektas „Užterštų teritorijų Ukmergės kariniame 
miestelyje sutvarkymas“ (projekto kodas VP3-1.4-AM-06-R-01-002). Įgyvendinto projekto vertė – 347 tūkst. eurų, iš kurių 330 tūkst. eurų – 
ES lėšos. Išvalytas ir sutvarkytas 2,4 ha plotas. 

• Įgyvendinant priemonę „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ inventorizuotos visos numatytos inventorizuoti potencialiai užterštos 
teritorijos (39300 kv. kilometrų) visose 39 numatytose savivaldybėse, atlikta 150 planuotų (100 preliminarių ir 50 detalių) ekogeologinių 
tyrimų (visi priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pasiekti 100 proc.). Vertinimo metu nustatyta, kad priemonės įgyvendinimo apimtis 
leidžia prognozuoti netiesioginį teigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kraštovaizdžiui. 
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11 paveikslas. 1 prioriteto 4 uždavinio (Aplinkos ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. 
pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.) 
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iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 
Aplinkos ministerijos administruojamoms SSVP 1 prioriteto 4 uždavinio priemonėms 

iki 2011 m. pabaigos jau paskirstyta ES fondų lėšų už 121,3 mln. eurų. Tai sudaro 75,8 proc. nuo 
visų šiam uždaviniui įgyvendinti skirtų ES fondų lėšų. Planuojama, kad 2012 m. jau bus 
pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 99 proc., o 2013 m. – 100 proc. visų 
numatytų lėšų sumai. Europos Komisijai iki 2011 m. pabaigos deklaruota 51,1 proc. ES fondų 
lėšų, t. y. 51,1 mln. eurų.  
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12 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 4 uždavinio (Aplinkos ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.)45 
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1 prioriteto 1 ir 4 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 
ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 100,3 proc., t.y. Europos 

Komisijai pagal Aplinkos ministerijos administruojamas SSVP 1 prioriteto 1 ir 4 uždavinio 
priemones jau deklaruota 178,4 mln. eurų. Per 2012 m. planuojama deklaruoti 31,1 mln. eurų, t. 
y. iki 2012 m. pabaigos jau būtų deklaruota 71 proc. ES fondų lėšų, numatytų 1 prioriteto 1 ir 4 
uždavinių įgyvendinimui. Visas 1 prioriteto 1 ir 4 uždavinių įgyvendinimui numatytas ES fondų 
lėšas planuojama deklaruoti iki 2015 m. 

 
 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis neutralus. 
 

2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 

 Dalis visuomenės informavimo veiklų, įgyvendinamų pagal 1 prioriteto 4 uždavinio 
priemones „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ ir „Visuomenės 
informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ (visuomenės informavimas apie 
aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės 
informavimo priemonėse, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi aktualijų internetinio portalo 
įdiegimas jau egzistuojančioje interneto svetainėje ir kt.), užtikrina paprastesnį, greitesnį ir 
patogesnį įvairių visuomenės grupių poreikiams skirto skaitmeninio turinio aplinkosaugos 

                                                 
45 ES fondų lėšų naudojimo planas sudaromas pagal prioritetus bei ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, 
todėl Aplinkos ministerijos 1 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo planas apima ir 1 ir 4 uždavinio ES fondų lėšas. 
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tematika prieinamumą. Tokių veiklų įgyvendinimas prisideda prie elektroninio turinio ir 
paslaugų plėtros plėtojimo, be to, visapusiškai gerina gyvenimo kokybę. 
 
3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 
29 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius46 

Alytus 702.191,45 60 
Marijampolė 665.314,30 57 
Tauragė 1.078.443,79 61 
Mažeikiai 722.757,81 57 
Telšiai 1.295.601,38 60 
Utena 507.354,80 57 
Visaginas 581.057,63 56 
 

Įgyvendinama 4 uždavinį Aplinkos ministerija administruoja dvi regionines priemones, 
kurių įgyvendinimas turi tiesioginės įtakos regionų plėtrai – „Vandens telkinių būklės 
gerinimas“ ir „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Tvarkant užterštas teritorijas ir vandens 
telkinius, juos pritaikant gyventojų reikmėms, gerinamas regionų patrauklumas, sudaromos 
sąlygos spartesnei vietinei plėtrai, spartesniam rekreacijos ir kaimo turizmo vystymui, mažėja 
neigiamas tokių teritorijų poveikis žmonių sveikatai, „Natura 2000“ ir kitoms saugomoms 
teritorijoms. 

Didžiausia dalis ES paramos paskirstyta Telšių (1.295 tūkst. eurų) ir Tauragės (1.078 
tūkst. eurų) regioniniuose ekonomikos augimo centruose, mažiausia dalis skirta Utenai (507 
tūkst. eurų). Daugiausia įgyvendinamų projektų, teikiančių naudą konkrečiam regionui, tenka 
Tauragei (61). 
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 
4 uždavinio priemonės tiesiogiai įgyvendina darnios plėtros prioritetus.  
Paveldo objektų tvarkymas, užterštų teritorijų tvarkymas ir jų pritaikymas lankymui, 

tinkamas lankytojų srautų reguliavimas leidžia sumažinti rekreacinės veiklos neigiamą poveikį 
saugomoms teritorijoms ir čia saugomoms rūšims, stabdyti biologinės įvairovės nykimą. 
Įgyvendinant pagal šį uždavinį finansuojamus projektus kasmet sutvarkoma ir visuomenės 
poreikiams pritaikoma vis daugiau teritorijų, tinkamų saugomų kompleksų ir objektų lankymui 
nedarant žalos kraštovaizdžiui, 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, pažintiniai bei mokomieji takai, 
regyklos ir pan. Paveldo objektų, saugomų teritorijų prieigos, viešosios paskirties objektų 
infrastruktūra pritaikoma specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. 

Kraštovaizdį darkantys objektai yra svarbi problema ne tik saugomose teritorijose, bet ir 
visoje Lietuvoje. Nenaudojami karjerai, pradėti, bet nebaigti statyti statiniai, nenaudojamos 
aikštelės, žemės ūkio gamybiniai centrai ir kiti apleisti statiniai gadina šalies kraštovaizdį, 
mažina rekreacijos galimybes ir patrauklumą. Pagal darnaus vystymosi strategiją iki 2020 m. 
siekiama kuo sparčiau atkurti pažeistas teritorijas. Skatinant pažeistų teritorijų atstatymą, SSVP 

                                                 
46 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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numatyta net keletas priemonių: „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, „Užterštų 
teritorijų poveikio vertinimas“, „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Visų šių priemonių 
įgyvendinimas prisideda prie rekultivuotų teritorijų atstatymo ir kraštovaizdžio gerinimo. 

Siekiant sumažinti intensyvios ūkinės veiklos padarytą žalą vertingiems ir vaizdingiems 
kraštovaizdžio kompleksams ir padidinti saugomų teritorijų rekreacinį potencialą, vykdomi 
pažeistų 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, mažėja nepažeistų vandens telkinių naudojimo intensyvumas ir didėja 
jų išsaugojimo galimybės. Sutvarkius užterštas teritorijas užtikrinama gera požeminių ir 
paviršinių vandenų kokybė, sudaromos papildomos galimybės vietinei plėtrai, mažėja neigiamas 
tokių teritorijų poveikis žmonių sveikatai, „Natura 2000“ ir kitoms saugomoms teritorijoms.  

Įgyvendinami visuomenės informavimo projektai gerina visuomenės informuotumą apie 
aplinkos apsaugą, didina visuomenės aplinkosauginį aktyvumą., skatina aplinkai palankų 
gyvenimo būdą, o tai, derinant spartų ekonomikos augimą su sveikos aplinkos išsaugojimu, yra 
viena iš pagrindinių sąlygų siekiant darnios plėtros tikslų. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 
Netaikoma 

 
7. Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 
Netaikoma: uždavinys tiesiogiai neprisideda prie darbo vietų kūrimo. 
 

3.1.3.2. Svarbiausios problemos 
 

Įgyvendinant 1 prioriteto 1 ir 4 uždavinius per 2011 m. kilo šios pagrindinės 
problemos: 
- prastos kokybės projektų paraiškos atskirais atvejais neatitiko net pagrindinių 

finansavimo reikalavimų. Vertinant nekokybiškai parengtas paraiškas buvo 2–3 kartus 
ilgiau nei įprastai vykdomos paraiškos tikslinimo (tam, kad atitiktų projektų finansavimo 
sąlygų aprašuose nustatytus reikalavimus) procedūros. Dėl esminių neatitikimų projektų 
finansavimo sąlygų aprašų nuostatoms, arba pasikeitus pareiškėjo galimybėms ir 
finansavimo poreikiams, 2011 m. atmesta 13 iš 48 pateiktų paraiškų. 

- projektų viešųjų pirkimų vykdymo vėlavimas (atskirais atvejais nuo patvirtinto viešųjų 
pirkimų plano buvo atsiliekama net 1–2 metais); 

- teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų sprendimų pagrįstumo; 
- dėl projektuotojų nekokybiškai parengtų statybos darbų techninių dokumentų vėlavo 

darbų vykdymas, buvo keičiami sprendiniai; 
- projektų vykdytojai, planuodami veiklų terminus, neįvertino visų galimų rizikų dėl darbų 

sezoniškumo, poreikio keisti techninius sprendinius, norminių aktų reikalavimų įtakos 
specifinių darbų vykdymo terminų nustatymui ir pan.; 

- paraiškų vertinimo ir finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo procesą trikdė 
dažnas valstybės ir regionų projektų sąrašų tikslinimas. 
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Kilusios problemos buvo sprendžiamos atliekant aktyvią probleminių priemonių projektų 

dokumentacijos ir paraiškų rengimo priežiūrą, taikant finansines korekcijas pareiškėjams, 
operatyviai priimant sprendimus dėl nepanaudojamų lėšų perskirstymo.  
 
 Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių 
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, išlaidų 
bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2011 m. valstybinį auditą, svarbių problemų, 
susijusių su 1 prioriteto 1 ir 4 uždavinių įgyvendinimu, nenustatyta ir pastabų Aplinkos 
ministerijai nepateikta.  



 99 

3.2. 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastrukt ūra“ 

 

3.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo 2 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas 

 

3.2.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama SSVP 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ (toliau – 2 
prioritetas) 1 uždavinį „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, Sveikatos apsaugos ministerija siekia:  

- mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę;  
- mažinti mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių;  
- atnaujinti greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos automobilių parką;  
- mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir pagerinti jo kokybę;  
- plėtoti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas;  
- modernizuoti ūmios psichiatrijos stacionariąją grandį pagal šiuolaikinius ES reikalavimus;  
- sudaryti galimybę efektyviai vertinti psichikos sveikatos sistemos veiklą siekiant užtikrinti geros kokybės ir prieinamas psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;  
- plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinant psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą;  
- užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą;  
- plėtoti ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei paliatyviąją pagalbą, optimizuoti stacionarines paslaugas;  
- gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą ir kokybę. 
 

Informacija apie SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių 
pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
30 lentelė. 1 uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas47 0 39 5348 65 132 NA NA NA NA 132 

Tikslas          110 

Paramą gavusių 
sveikatos priežiūros 
įstaigų skaičius  

Pradinis taškas 293          

Pasiekimas49 0 150 53 192 235 NA NA NA NA 235 

Tikslas          75 

Projektų skaičius 
(sveikatos apsauga)  

Pradinis taškas 122          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas51 0 20916 154317 282933 624786 NA NA NA NA 624786 

Tikslas          1050500 

Pacientų, kuriems 
pagerėjo sveikatos 
priežiūros paslaugų 
kokybė ir prieinamumas, 
skaičius   Pradinis taškas 3403300          

 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Pasiemiami pateikti ne eliminavus besidubliuojančių įstaigų, todėl vėliau, įvertinus besidubliuojančias įstaigas, rodiklį numatoma perskaičiuoti. Šiame etape rodiklio 
perskaičiavimą atlikti netikslinga 
48 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą. 
49 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
50 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Vietoj 0, nurodytas 1. Atitinkamai keitėsi paskesnių metų duomenys.  
51 Rodiklio pasiekimuose nėra eliminuotas skaičius pacientų, besikartojančių skirtingose priemonėse ir / ar projektuose. 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
31 lentelė. 2 prioriteto 1 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo  (B

F) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo  (B

F) 

Projekto vykdytojo ir 
partnerio (-ių) lėšų suma

1 uždavinys 126.770.962,94 107.257.932,01 18.136.167,36 1.376.863,57 253.898.266,88 214.433.937,44 37.774.535,49 1.689.793,95 
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
32 lentelė. 1 uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos 
ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 228.212.454,53 214.433.937,44 93,96 proc. 107.257.932,01 47,00 proc. 

Paramą gavusių sveikatos 
priežiūros įstaigų skaičius 110 332 301,81 proc. 132 120 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Projektų skaičius (sveikatos 
apsauga)  

75 235 313 proc. 235 313 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 Pacientų, kuriems pagerėjo 
sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybė  ir 
prieinamumas, skaičius 1.050.500 2.196.510 209,09 proc. 624786 59,47 proc. 

 
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamoms SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio priemonėms įgyvendinti iš viso numatyta 228,212 

mln. eurų. 2011 m. pabaigoje buvo pasirašytos 235 finansavimo ir administravimo sutartys už 214,434 mln. eurų, o tai sudaro 94 proc. visų Sveikatos 
apsaugos ministerijos administruojamoms SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio priemonėms numatytų lėšų (per 2011 metus buvo sudarytos 43 finansavimo 
ir administravimo sutartys už daugiau kaip 31,3 mln. eurų). Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo baigti įgyvendinti 79 projektai (per 2011 metus 
baigti įgyvendinti 67 projektai). Įgyvendinant projektus įsigyta diagnostinė ir gydymo įranga, renovuotos patalpos skubios medicinos pagalbos 
teikimui, ankstyvai onkologinių susirgimų diagnostikai ir visaverčiam gydymui, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui, ambulatorinių, 
palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionarinių paslaugų optimizavimui, tai pat  renovuotos patalpos, įrengtos darbo vietos 
(įsigyjant kompiuterius ir programinę įrangą, biuro baldus ir kitą įrangą), įsigytos transporto, ryšių priemonės visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtrai.    2011 m. pabaigoje pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį uždavinį 
sudarė 107,3 mln. eurų ir pasiekė bei viršijo Europos Sąjungos fondų lėšų plane numatytas siektiną ir kritinę pripažintų deklaruotinomis Europos 
Sąjungos fondų lėšų sumas, kurios atitinkamai sudaro 100,7 mln. eurų ir 97,8 mln. eurų.  
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Siekiant, kad projektų vykdytojai suplanuotas veiklas įgyvendintų sparčiau, Sveikatos apsaugos ministerija nuolatos kontaktuoja su 
projektų vykdytojais, analizuoja projekto veiklų įgyvendinimo spartą, mokėjimo prašymų teikimo grafikų vykdymo eigą, pristato priemonių 
įgyvendinimo eigą, lėšų įsisavinimo spartą ir esmines problemas Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijoje bei susitikimuose su sveikatos priežiūros 
įstaigų atstovais.  

Šio uždavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip sėkmingą, kadangi dauguma pradėtų vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos 
tinkamai ir laiku. Atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio pabaigai suplanuotas ir pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes ir kontraktuotas bei 
panaudotas lėšas, galima teigti, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiekti visi planuojami SSVP numatyti pasiekti ir viršyi 2 prioriteto 1 
uždavinio įgyvendinimo stebėsenos produkto ir rezultato rodikliai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio „Paramą gavusių sveikatos 
priežiūros įstaigų skaičius“ suplanuota projektų finansavimo ir administravimo sutartyse ir faktiškai pasiekta reikšmės lyginant su SSVP plane 
nurodyta šio rodiklio reikšme (110) atitinkamai sudarė 301,8 proc. ir 120 proc.  Pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką sumuojamos sveikatos 
priežiūros įstaigos, kuriose modernizuota visa projekte numatyta atskiros sveikatos priežiūros įstaigos infrastruktūra (viena sveikatos priežiūros 
įstaiga kaip vienas juridinis vienetas), tačiau pasiekimo rodiklyje šiuo metu nėra eliminuotos pasikartojančios sveikatos priežiūros įstaigos 
įgyvendinančios kelis (ne vieną) projektus pagal SSVP 2 prioriteto 1 uždavinį. Šiame etape rodiklio perskaičiavimą atlikti netikslinga. Rodiklio 
perskaičiavimą numatoma atlikti baigus įgyvendinti SSVP 2 prioriteto 1 uždavinį. Atkreiptinas dėmėsys, kad dėl priimtų sprendimų finansuoti 
daugiau smulkių (mažos vertės) projektų bei finansuoti mažus projektus pagal naują priemonę (VP3-2.1-SAM-12-K), rodiklio reikšmė viršys SSVP 
plane numatytą pasiekti reikšmę.  

2007–2013 m. SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklis „Projektų skaičius (sveikatos apsauga)“ siekė 235. Lyginant su SSVP 
plane  nurodyta šio rodiklio reikšme (75), kuri skaičiuojama pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, rodiklio pasiekimas sudarė 313 
proc. Šio rodiklio reikšmės pasiekimui įtakos turėjo Sveikatos apsaugos ministerijos priimti sprendimai finansuoti daugiau smulkių (mažos vertės) 
projektų bei finansuoti mažus projektus pagal naują priemonę (VP3-2.1-SAM-12-K).  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rezultato rodiklio „Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir 
prieinamumas, skaičius“ suplanuota projektų finansavimo ir administravimo sutartyse ir faktiškai pasiekta reikšmės lyginant su SSVP plane 
nurodyta šio rodiklio reikšme (1.050.500) atitinkamai sudarė 209 proc. ir 93 proc. Pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką turi būti skaičiuojami 
pacientai, kuriems per paskutinius kalendorinius metus buvo suteikta konkreti paslauga  konkrečioje ES paramą gavusioje sveikatos priežiūros 
įstaigoje ir kurios visa pagal projektą numatyta atnaujinti infrastruktūra modernizuota. Šiuo metu rezultato rodiklio reikšmėse nėra eliminuoti 
pasikartojantys pacientai. Šiame etape rodiklio perskaičiavimą atlikti netikslinga. Rodiklio perskaičiavimą numatoma atlikti baigus įgyvendinti SSVP 
2 prioriteto 1 uždavinį. 
                     Siekiant įvertinti sveikatos pertvarkos suderinamumą su Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimu bei 
užtikrintinti tinkamą SSVP suplanuotų rodiklių pasiekimą, 2011 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu buvo atliktas Sveikatos sistemos 
pertvarkos poveikio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai vertinimas (galutinė vertinimo ataskaita suderinta 2011 m. liepos mėn.). 
Siekiant įgyvendinti vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, susijusias su ES struktūrinės paramos administravimo tobulinimu (4 
rekomendacijos), buvo pakoreguotas Sveikatos apsaugos ministerijos priemonių,  įgyvendinančių 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
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programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ uždavinį „Teikti kokybiškas ir 
prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, administravimo vidaus procedūrų vadovas. 
             
                      Taip pat siekiant tobulinti Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimą, įvertinant duomenų, skirtų 
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumą ir efektyvumą, Sveikatos apsaugos ministerijos 
užsakymu 2011 m. buvo atliktas Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos 
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas (galutinė vertinimo ataskaita priimta 2011 m. spalio mėn.). Atlikus vertinimą Sveikatos apsaugos ministerijai 
buvo pateiktos rekomendacijos dėl šiuo metu galiojančių stebėsenos rodiklių, jų aprašymų bei skaičiavimo metodikų, kurie numatyti Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos prieduose ar atitinkamų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose, tobulinimo. Atsižvelgiant į vertintojų 
pateiktas rekomendacijas, 2012 m. sausio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-52 buvo patvirtintas Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planas. Numatoma, kad įgyvendinus šiame plane numatytas priemones bus koreguojami produkto ir 
rezultato rodiklių aprašymai ir skaičiavimo metodikos, kurios sudarys sąlygas efektyvesnei priemonių stebėsenai. 
 

Projektų, kuriuos įgyvendinus plėtojama specializuota ambulatorinė pagalba, dienos chirurgija, slauga ir palaikomasis gydymas ir 
sudaryta galimybė gauti šias paslaugas arčiau gyvenamosios vietos, pavyzdžiai: 
 
              1. Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-043 „Antrinio lygio ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūros 
gerinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“, kurio vykdytojas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika. Projekto tikslas – užtikrinti 
kokybiškas antrinio lygio ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą Vilniaus rajono gyventojams.  Projektas nedidelis (skirta 
869. 270,00 Lt), tačiau buvo įgyvendintas tinkamai ir sklandžiai, visos veiklos buvo įgyvendintos per 5 mėn. (sutartis pasirašyta 2010.03.04, o 
galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita patvirtinta – 2010.08.25).  Įsisavinta lėšų – 826.562,80 Lt.  
             VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (toliau – poliklinika) yra rajoninė sveikatos priežiūros įstaiga Vilniaus rajone, teikianti antrinio ir 
pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nors į infrastruktūros (patalpų ir medicininės įrangos) pagerinimą poliklinika 
kasmet investuoja iš nuosavų ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšų, tačiau to nepakanka kompleksiškam infrastruktūros modernizavimui t. y. patalpos, 
kuriose teikiamos antrinio lygio ambulatorinės paslaugos, yra nusidėvėję; medicininės įrangos būklė taip pat nėra gera (einamųjų įplaukų nepakanka 
kompleksiškai atnaujinti tyrimų ir diagnostinę įrangą). Dėl to kenčia ne tik pacientai (eilės pas specialistus, paslaugų kokybė), tačiau ir poliklinikos 
personalas, negalintis panaudoti šiuolaikinės medicinos žinių gydymo procese. Įgyvendinto projekto tikslas – užtikrinti kokybiškas antrinio lygio 
ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą Vilniaus rajono gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti paprastojo 
remonto  ir rekonstrukcijos  darbai antrinio lygio ambulatorinių paslaugų skyriuje bei įsigyta nauja medicininė įranga. Poliklinikai apsirūpinus nauja 
medicinine įranga, buvo sudarytos sąlygos teikti aukštesnės kokybės ir saugesnes paslaugas, padidinta teikiamų gydymo ir slaugos paslaugų apimtis. 
Mažėjant stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui, bus taupomos poliklinikos lėšos, nes ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms 
teikti reikalingos mažesnės lėšos. 
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2. Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-055 „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų 
optimizavimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“, kurio vykdytojas VšĮ Marijampolės ligoninė. Projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę ir prieinamumą Marijampolės ligoninės pacientams, projekto uždavinys – modernizuoti ligoninės infrastruktūrą, skirtą 
ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos,  slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti. Projektui įgyvendinti 
skirta lėšų suma - 2.874.200,00, įsisavinta lėšų suma – 2.805.472,30 Lt.  Projekto pradžia – 2010.06.10, pabaiga – 2011.12.14.  

Įgyvendinant projektą buvo rekonstruotos fizinės medicinos ir reabilitacijos patalpos, slaugos ir palaikomojo gydymo slaugos skyriaus 
patalpos (iš viso apie 880 kv. m), įsigyta reabilitacijos paslaugų teikimui, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui 
bei dienos chirurgijos paslaugų teikimui būtina įranga.  

Po atliktos patalpų rekonstrukcijos VšĮ Marijampolės ligoninėje pradėtos teikti vandens procedūros, kurios dėl kritinio patalpų ir įrangos 
nusidėvėjimo keletą metų buvo neteikiamos. Atnaujinus ambulatorinės reabilitacijos patalpas bei modernizavus reabilitacinę įrangą, ligoninė pradėjo 
teikti daugiau ir įvairesnių fizioterapijos, ergoterapijos, kineziterapijos, hidroterapijos ambulatorinių paslaugų Marijampolės apskrities gyventojams. 
Valstybės mastu taupomos lėšos skirtos brangiam reabilitaciniam gydymui stacionare. 

Valstybės investicijų programos lėšomis įkūrus dienos chirurgijos centrą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įsigijus dalį dienos 
chirurgijos operacinėms ir skyriui reikalingos medicininės įrangos, VšĮ Marijampolės ligoninėje buvo sukurtos geros sąlygos teikti kokybiškas ir 
prieinamas dienos chirurgijos paslaugas Marijampolės apskrities gyventojams. Dienos chirurgijos paslaugų plėtra leidžia sumažinti brangesnių 
stacionaro paslaugų teikimą ir tokiu būdu taupo gydymui skirtas valstybės lėšas. Taip pat projekto metu VšĮ Marijampolės ligoninėje rekonstravus 
slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpas, skyrių aprūpinus modernia įranga ir jame įsteigus naujas lovas, Marijampolės apskrities 
gyventojams teikiamos kokybiškesnės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios priežiūros paslaugos. 
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13 paveikslas. 2 prioriteto 1 uždavinio (Sveikatos apsaugos ministerija) įgyvendinimo analizė 
2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų 
lėšas (mln. eurų/proc.) 

228,2 (100%) 214,4 (94,0%)

107,3 (47,0%)

0

50

100

150

200

250

300

Suplanuota VP
programoje  ES lėšų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis ES

l ėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

2 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Sveikatos apsaugos ministerija administruoja 12 priemonių, kurioms įgyvendinti skirta 
~ 228,2 mln. eurų. Įgyvendinant SSVP 2 prioriteto 1 uždavinį iki ataskaitinio laikotarpio buvo 
sudarytos 235 finansavimo ir administravimo sutartys, kurių vertė siekia 214,4 mln. eurų ir 
kontraktavimas siekia 94,0 proc. nuo Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sričiai 
priskirtų priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų.  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos 
administruojamas priemones buvo panaudota 107,3 mln. eurų, o tai sudaro 47,0 proc. visų šioms 
priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų. Skirtumą tarp kontraktavimo ir lėšų panaudojimo lemia 
vidutinė projektų trukmė, kuri vidutiniškai siekia apie 24 mėn., bei tai, kad ženkli dalis 
finansavimo ir administravimo sutarčių buvo sudarytos 2010 metais. 

Įvertinę ataskaitinio laikotarpio pabaigai pasiektą kontraktavimo ir lėšų panaudojimo 
pažangą, nematome rizikos nepasiekti užsibrėžtų produkto ir rezultato rodiklių reikšmių iki 
programavimo periodo pabaigos bei laiku nepanaudoti skirtų lėšų. 
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14 paveikslas. 2 prioriteto 1 uždavinio (Sveikatos apsaugos ministerija) ES fondų lėšų naudojimo 
plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 
 

97,8 (100%) 107,3 (109,66%)
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2 prioriteto 1 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 

 
2011 m. pabaigoje pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 

pagal 2 prioriteto 1 uždavinį sudarė 107,3 mln. eurų ir pasiekė bei viršijo Europos Sąjungos 
fondų lėšų plane numatytą kritinę pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų 
sumą, kuris sudaro 97,8 mln. eurų. ES fondų lėšų plano vykdymas siekė 109,7 proc. kritinio 
lygio sumos. Siekiant paspartinti ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą, skiriamas ypatingas 
dėmesys projektų įgyvendinimo stebėsenai. Ministerija vykdo susitikimus, konsultacijas su 
projektų vykdytojais, kurių metu aptariama projektų įgyvendinimo eiga, lėšų panaudojimo 
sparta, įgyvendinimo problemos ir t.t. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis neutralus 
 

2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 

Poveikis neutralus 
 

3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
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33 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  
Ekonomikos 

augimo centrai 
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius52 

Alytus 1.337.699,19 50 
Marijampolė 1.532.520,83 47 
Tauragė 2.401.366,72 56 
Mažeikiai 2.415.994,44 56 
Telšiai 2.085.895,13 58 
Utena 1.904.739,43 51 
Visaginas 1.235.652,17 44 
 
 

Pagal 2 prioriteto 1 uždavinį investicijos skiriamos sveikatos priežiūros įstaigoms 
veikiančioms ir / ar teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas ekonomikos augimo centruose 
gyvenantiems gyventojams. Ekonomikos augimo centruose esamos infrastruktūros 
modernizavimas gerina gyvenimo kokybę ir sudaro prielaidas teikti kokybiškesnes ir prieinamas 
sveikatos priežiūros paslaugas.  

Lentelėje pateikiama informacija apie projektų vykdytojų, veikiančių ekonomikos 
augimo centruose, inicijuotus ir tenai įgyvendinamus projektus bei iki 2011 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 2011 m. pabaigos ekonomikos augimo regionams išmokėtas paramos lėšas. 
 

Projektų pavyzdžiai, kurie tiesiogiai prisideda prie regioninės plėtros: 
 
Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-71-001 „Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro modernizavimas“ (galutinė ataskaita kol kas nepatvirtinta). Įgyvendinamu 
projektu siekiama gerinti Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro teikiamų 
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projekto naudą gaus biuro darbuotojai, Šilalės, Jurbarko ir 
Tauragės rajonų savivaldybės gyventojai. Projekto vykdytojas - Šilalės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras. Skirtas finansavimas - 952.884,32 Lt. Projekto įgyvendinimo metu 
buvo rekonstruotos Šilalės r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro patalpos, apie 316 kv. m. 
Taip pat suremontuota 10 visuomenės sveikatos priežiūros kabinetų rajono mokyklose. Įsigyta 
įranga visuomenės sveikatos biuro paslaugoms teikti bei mokykloms. Šilalės visuomenės 
sveikatos biuras sveikatinimo veiklą atlieka ne tik Šilalėje, bet ir Tauragės bei Jurbarko 
savivaldybėse. 

 
Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-81-001 „Psichikos dienos centro pastato Sedos g.29 

/ Vilties g. 12, Mažeikiuose, statyba“ (galutinė ataskaita kol kas nėra patvirtinta). Projekto tikslas 
– prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo Telšių regione. 
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2010.08.05, veiklos užbaigtos – 2011.10.31. Skirtas 
finansavimas – 2.188.512,00 Lt. Įsisavinta lėšų – 2.000.752,40 Lt. 

Projekto vykdytojas yra veikianti privati pirminės sveikatos priežiūros įstaiga „UAB 
Mažeikių psichinės sveikatos centras“. Įgyvendinant projektą buvo pastatytas 596 m2 bendro 
ploto psichikos dienos centro pastatas, kuriame kasdien gali apsilankyti iki 15 pacientų. Pastatas 
suprojektuotas psichikos dienos centrui, jame numatytos patalpos individualiems ir grupiniams 
užsiėmimams, psichoterapijai, meno, muzikos, šviesos, judesio terapijai, administracijos biurui ir 

                                                 
52 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams 
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kitos, reikalingos pilnaverčiam sveikatos priežiūros įstaigos funkcionavimui. Projekto lėšomis 
įsigyta reikalinga įranga ir baldai.  

Įgyvendinus projekto veiklas, buvo sudarytos tinkamos sąlygos centro veiklai ir 
personalo darbui. Projekto tikslinės grupės: Mažeikių, Akmenės ir Skuodo rajonų savivaldybių 
gyventojai. 
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 
Poveikis neutralus. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 
Netaikoma 
 
7. Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 
Netaikoma 
 

3.2.1.2. Svarbiausios problemos 
 

Ataskaitinio laikotarpio metu audito institucija pateikė Valstybinio audito išvadą ir 
ataskaitą dėl Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 2010 metais deklaruotų išlaidų (toliau – 
Valstybinio audito išvada ir ataskaita). Valstybinio audito išvadoje ir ataskaitoje Sveikatos 
apsaugos ministerijai buvo pateikta viena rekomendacija:  

Valstybės kontrolė nustatė du atvejus, kai SAM, gavusi informaciją apie nustatytus 
paţeidimus ir CPVA pasiūlymus, pagal LRVN 1443(1723) 197 p., priėmė kitokius nei CPVA 
teikti siūlymai sprendimus. Pagal LRVN 1139(1687) 13.6 p. nuostatas ĮI atlieka paţeidimų 
tyrimą, informuoja Ministeriją apie nustatytus paţeidimus ir teikia pasiūlymus dėl tolimesnių 
veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu. Pagal FMĮ 1K-173 12 p., kad pažeidimo tyrimo 
išvados būtų pagrįstos, ĮI pažeidimų kontrolierius įrodymus vertina išsamiai ir nešališkai, 
išnagrinėdamas visas su pažeidimu susijusias aplinkybes. Pagal FMĮ 1K-173 27 p. nuostatas ĮI 
Ministerijos prašymu patikslina, paaiškina ir papildo pateiktą informaciją apie nustatytus 
pažeidimus. Pagal LRVN 1139(1687) 13.1.2 p. nuostatas ĮI, be kita ko, nustato MP nurodytų 
išlaidų tinkamumą finansuoti bei rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas. Vadovaujantis minėtomis 
NTA nuostatomis, siekiant, kad būtų priimtas pagrįstas sprendimas dėl nustatyto pažeidimo, 
Ministerija, turėdama naujos, papildomos informacijos, kuri galėtų turėti įtakos nustatyto 
pažeidimo tyrimui ar finansinės korekcijos dydžiui, ar nusprendusi, kad nebuvo atsižvelgta į 
visas su pažeidimu susijusias aplinkybes, turėtų pakartotinai kreiptis į ĮI ir prašyti atlikti 
pakartotinius pažeidimų tyrimus, pagal pateiktas naujas aplinkybes, kurios buvo žinomos tik 
Ministerijai, o ne priimti ĮI išvadoms prieštaraujančius sprendimus. 

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į preliminarius 2010 m. valstybinio 
finansinio (teisėtumo) audito pastebėjimus ir rekomendacijas, skirtas LR sveikatos apsaugos 
ministerijai (sukurtos vidaus kontrolės vertinimas), 2011 m. patikslino Sveikatos apsaugos 
ministerijos vidaus procedūrų vadovą bei Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų 
planavimo tvarkos aprašą. 
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            Pagrindinės priežastys 2011 m. turėjusios įtakos SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio 
įgyvendinimui:                
- Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654 patvirtinus 

Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą, teko 
naujai įvertinti planuojamus projektus, o tai turėjo įtakos finansavimo ir administravimo 
sutarčių sudarymui bei lėšų išmokėjimui. 

- pažeidimai (iš esmės susisiję su viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimu); 
- viešųjų pirkimų konkursų rezultatų apskundimai ir neįvykę viešieji pirkimai; 
- projektų vykdytojų patirties stoka įgyvendinant projektus; 
- prekių tiekėjų / paslaugų teikėjų nesavalaikis įsipareigojimų įvykdymas ar nekokybiškas 

įvykdymas; 
- projektų vykdytojų teisinio sąmoningumo stoka (projektų vykdytojai mokėjimo 

prašymus teikia nesilaikydami suderinto mokėjimų prašymų grafiko). 
Ataskaitiniais metais, siekiant spręsti kylančias problemas, projektų vykdytojams buvo 

teikiamos nuolatinės konsultacijos projektų įgyvendinimo klausimais, vykdoma išankstinė 
pirkimų priežiūra, organizuojami mokymai viešųjų pirkimų tematika, parengti ir viešai paskelbti 
tipiniai viešųjų pirkimų dokumentai.  

Taip pat Sveikatos apsaugos minsiterija projektų vykdytojams išsiuntė raštus, kuriuose 
atkreipė dėmesį į projektų įgyvendinimo ir lėšų įsisavinimo spartos svarbą, N+3/N+2 taisyklės 
svarbą bei galimas pasekmes. Taip pat kas mėnesį buvo analizuojama Sveikatos apsaugos 
ministerijos kompetencijos sričiai priskirtų priemonių įgyvendinimo eiga ir lėšų įsisavinmo 
sparta. Esant ženkliems nukrypimams nuo lėšų panaudojimo planų, buvo organizuojami 
problemų bei jų sprendimo būdų aptarimai kviečiant projektų vykdytojus ir/ar 
įgyvendinančiosios institucijos atstovus. 
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3.2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo 2 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimas 

 

3.2.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama 2 prioriteto 2 uždavinį „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus 
grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“ (toliau – 2 uždavinys) Švietimo ir mokslo ministerija siekia: 

- didinti švietimo paslaugų prieinamumą, stiprinant ikimokyklinio bei priešmokyklinio, neformalaus vaikų ir suaugusiųjų ugdymo paslaugas 
teikiančias įstaigas kaimo vietovėse; 

- užtikrinti 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 
Detalesnė informacija apie 2 uždavinio įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
34 lentelė. 2 uždavinys: Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų 
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas53 0 0 19 136 218 NA NA NA NA 218 

Tikslas          100 

Projektų skaičius 

Pradinis taškas 51          

Rezultato rodikliai 

                                                 
53 Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
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Pasiekimas 0 0 054 325 7969 NA NA NA NA 7969 

Tikslas          110000 

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

Pradinis taškas 919075          

 
 
 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
35 lentelė. 2 prioriteto 2 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

2 uždavinys 75.190.018,98 63.825.473,01 8.685.823,83 2.678.722,14 283.954.288,21 241.251.119,47 36.239.553,05 6.463.615,69 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Patikslinta pasiekimo reikšmė už 2009 m. Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą.  



 113 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
36 lentelė. 2 uždavinys:  Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų 
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos 
ir faktiškai pasiekti rodikliai Stebėsenos 

rodiklio tipas 
Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 
ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

SSVP plano 
ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

SSVP plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 274.261.792,44 241.251.119,47 87,96 proc. 63.825.473,01 23,27 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Projektų skaičius 
 
 
 
 
 

100 218 218 proc. 218 218 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

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

 
110000 

 
380897 346,27 proc. 7969 7,24 proc. 

 
Įgyvendinant 2 prioriteto 2 uždavinio priemones iki 2011 m. pabaigos buvo pasirašyta 218 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių už 

241.251.119,47 eurų (82 sutartys pasirašytos 2011 metais). Visos projektų finansavimo ir administravimo sutartys bus pasirašytos iki 2013 m. 
pirmojo ketvirčio pabaigos.  

Atsižvelgiant į pasirašytų projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, iki 2007-2013 m. programavimo periodo pabaigos 
numatoma pasiekti ir viršyti  produkto rodiklio „Projektų skaičius“ SSVP plane numatytą pasiekti rodiklio reikšmę.  

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 užbaigimo pasinaudoja projekto įgyvendinimo metu sukurta 
infrastruktūra. Taigi šio rezultato rodiklio pasiekimo skaitinė reikšmė skaičiuojama po projekto pabaigos. Pirmieji duomenys apie tiesioginės naudos 
gavėjus iš investicijų į švietimo infrastruktūrą jau užfiksuoti, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šio rezultato rodiklio reikšmė skaičiuojama projektui 
pasibaigus, didžiausių pasiekimų tikimasi 2012-2013 metais.  
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Atsižvelgiant į panaudotas lėšas, 2 uždavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip sėkmingą. Pažymėtina, kad ataskaitiniu 
laikotarpiu daugumos projektų veiklų įgyvendinimas vyko tinkamai ir laiku. Sėkmingai siekiama ir nacionaliniais rodikliais matuojamų 
įgyvendinamų projektų rezultatų: iki 2011 m. pabaigos modernizuota 20 bibliotekų bendrojo lavinimo įstaigose, 74 mokyklos, vykdančios 
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, 45 švietimo centrai. 2011 m. buvo toliau sėkmingai įgyvendinamas Švietimo ir mokslo 
ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomas projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastrukt ūra“. Projekto laikotarpis - 2009 
m. rugsėjo 28 d.–2012 m. gegužės 31 d. Projektui įgyvendinti iš viso skirta – 22 720 860 eurų. Projekto tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo ir 
profesinio mokymo mokyklas, kuriose mokosi 9–12  klasių mokiniai, atnaujinant gamtos mokslų, menų bei technologijų mokymo priemones ir 
įrangą. Įgyvendinant projektą, pirmą kartą šalyje yra modernizuojami šalies mokyklų technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetai, perkamos 
mokymo  priemonės, kompiuteriai, instrumentai, staklės ir kt., kuriais ruošiantis pamokoms bei ugdymo procese naudosis mokiniai ir mokytojai. 
Projekte dalyvauja 404 šalies mokyklos. Paskaičiuota, kad pasikeitimus pajus ne mažiau kaip 40 000 šalies mokytojų ir mokinių. Projekto rezultatais 
2011 m. jau galėjo naudotis projekte dalyvaujančios mokyklos. 2010-2011 metais 277 mokykloms pagal jų pasirinkimus buvo nupirkti ir  pristatyti 
20 pavadinimų 1 4480 mokymo priemonių ir įrangos komplektai. Viso jau nupirkta 49 115 vnt. priemonių už 13,8 mln. eurų:  

1) organizacinės technikos (8 pavadinimų 20 051 vnt.) už 5,3 mln. eurų;   
2) priemonių gamtos mokslų kabinetams (26 pavadinimų 14 990 vnt.) už 4 mln. eurų;  
3) priemonių menų kabinetams (23 pavadinimų 7131 vnt.) už 2,1 mln. eurų; 
4) priemonių technologijų kabinetams (27 pavadinimų 6943 vnt.) už 2,3 mln. eurų. 
Priemonių komplektus sudaro ypatingai modernios mokymo priemonės, pvz.: kompiuterinės laboratorijos, kompiuterinės staklės, 

mikroskopai, demonstraciniai kinematikos ir dinamikos rinkiniai, kompiuterinės programos dailei ir muzikai, elektriniai pianinai, 6 rūšių staklės ir 
pan. 

Taigi atsižvelgiant į 2011 m. pasiektus projektų rezultatus, galima teigti, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiekti visi planuojami 
SSVP numatyti pasiekti 2 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos produkto ir rezultato rodikliai. Sėkmingas 2 uždavinio priemonių ir 
projektų įgyvendinimas stiprinant švietimo ir studijų institucijų infrastruktūrą prisidės prie švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybės didinimo bei 
prieinamumo stiprinimo ir visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą sistemoje užtikrinimo. 

Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą SVVP suplanuotų rodiklių pasiekimą, buvo atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 
2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas, kurio viena pagrindinių 2 uždavinio 
kontekste pateiktų rekomendacijų buvo ypatingą dėmesį skirti VP3-2.2-ŠMM-13-V „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtros“ priemonei ir 
kiekvieno projekto pagal šią priemonę įgyvendinimui, atskirai stebėti jų įgyvendinimo eigą. Įgyvendinant šią rekomendaciją Švietimo ir mokslo 
ministerija vykdo šiuos veiksmus: 

1. Kiekvieną mėnesį iš įgyvendinančios institucijos gauna informaciją apie rizikingus projektus, problemines situacijas projektuose. 
2.   Kiekvieno ketvirčio pabaigoje kartu su įgyvendinančiąja institucija aptaria projektų įgyvendinimo pažangą ir kylančias problemas.  
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15 paveikslas. 2 prioriteto 2 uždavinio (Švietimo ir mokslo ministerija) įgyvendinimo analizė 
2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų 
lėšas (mln. eurų/proc.)  

274,3 (100%)

241,3 (88,0%)

63,8 (23,3%)
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2 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 

2 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 274,3 mln. eurų ES fondų lėšų. Iki 2011 m. 
pabaigos pasirašyta finansavimo ir administravimo sutarčių už 241,3 mln. eurų ES fondų lėšų, t. 
y. 88,0 proc. nuo 2 prioritetui skirtos ES fondų lėšų sumos. Iki 2011 m. pabaigos pripažinta 
deklaruotinomis EK – 63,8 mln. eurų ES fondų lėšų, t. y. 23,3 proc. nuo 2 prioritetui skirtos ES 
fondų lėšų sumos. 
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16 paveikslas. 2 prioriteto 2 uždavinio (Švietimo ir mokslo ministerija) ES fondų lėšų  naudojimo 
plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

68,6 (100%) 63,8 (93,08%)
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 ES fondų  naudojimo plano kritinis
lygis 

 Įvykdymas

2 prioriteto 2 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 
 

Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 
Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos 
Sąjungos fondų lėšų suma 2011 m. šiam prioritetui buvo 68,6 mln. eurų. 2011 m. pabaigoje 
pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį  prioritetą sudarė 63,8 
mln. eurų, t. y. 93,08 proc. planuotų pripažinti deklaruotinomis lėšų. Planas buvo neįvykdytas 
6,92 proc. Infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo specifika lemia tai, kad didžioji dalis 
projektui skirtų lėšų panaudojamos projekto įgyvendinimo pabaigoje. Pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo metais atliekami parengiamieji darbai: vyksta projektavimas, statybų leidimų 
gavimas ir tik vėliau prasideda statybos darbų pirkimas. Todėl žymesnis lėšų deklaravimas 
prasideda tik antraisiais projekto įgyvendinimo metais. Neretai dėl tiekėjų pretenzijų, teisminių 
ginčių, pasiūlytų per didelių kainų užtrukęs viešųjų pirkimų vykdymas perkant projektavimo ar 
statybos paslaugas  lemia tai, kad projekto įgyvendinimas vėluoja ir reikalinga pratęsti jo 
įgyvendinimo trukmę. 

Siekiant įgyvendinti planus, spartinami valstybės projektų sąrašų sudarymo, sprendimų 
dėl finansavimo skyrimo priėmimo, finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo 
procesai. Kitos priemonės, kurių imamasi, siekiant paspartinti lėšų panaudojimą: 

1. Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių specialiosiose sąlygose numatoma, 
kad projektai per 12, 24 ar 36 mėn. (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio) nuo 
finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo turi patirti ir deklaruoti mokėjimo 
prašymuose ne mažiau kaip tam tikrą procentą visų projektui įgyvendinti skirtų lėšų. 

2. Kartu su Centrine projektų valdymo agentūra organizuojami trišaliai susitikimai su 
projektų vykdytojais,  kurie nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų įsisavinti tam tikrą dalį 
lėšų per 12 ir (ar) 24 mėn. Trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos projekto veiklų 
įgyvendinimo vėlavimo priežastys ir nustatomi tų priežasčių įveikimo veiksmų planai. Taip pat 
projektų vykdytojai konsultuojami, esant probleminėms situacijoms.  

3. Švietimo ir mokslo ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2010 m. kovo 2 
d. pasirašė susitarimą dėl dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo 
(Nr. 2010/0302-04/S-60). Taip pat trišaliu būdu sudarytoms projektų sutartims numatyti atskiri 
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atvejai, kai dėl konkrečios projekto sutarties keitimo įgyvendinančioji institucija kreipiasi į 
Švietimo ir mokslo ministeriją dėl išankstinio pritarimo sutarties keitimui. 2011 metais keičiant 
projektų finansavimo ir administravimo sutartis, tai spartino lėšų panaudojimą, kadangi buvo 
sutaupoma laiko, kuomet reikėdavo priimti skubius sprendimus susijusius su sutarčių 
įgyvendinimu. 

4. Kiekvieną ketvirtį vyksta Švietimo ir mokslo ministerijos ir Centrinės projektų 
valdymo agentūros projektų stebėsenos posėdžiai, kurių metu aptariama projektų įgyvendinimo 
eiga, lėšų panaudojimo planų vykdymas, rizikos valdymo klausimai. Projektų vykdytojai 
skatinami ir raginami įgyvendinti projektų veiklas (jei tik yra galimybė) anksčiau nei numatyta 
projektų grafikuose arba jas suintensyvinti. 

Atliktas vertinimas nustatė kryptis efektyvesniam prioriteto priemonių įgyvendinimui ir 
administravimui: 

• Skatinti projektų vykdytojus plačiau naudoti išorinę pagalbą gerinant statybos darbų 
kokybę, 

• Koreguoti ES struktūrinės paramos planavimo ir įgyvendinimo dokumentus 
stengiantis išvengti nevienareikšmiškų formuluočių ir apibrėžimų,  

• Ypatingą dėmesį skirti VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės ir kiekvieno projekto pagal 
šią priemonę įgyvendinimui, atskirai stebint jų eigą, 

• Plačiau taikyti priemones, stiprinančias „minkštųjų“ ir infrastruktūrinių projektų 
potencialią sinergiją. 

 Atsilikimą nuo ES fondų lėšų naudojimo plano planuojama panaikinti 2012 m. Iki 
laikotarpio pabaigos planuojama panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms. 

 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis neutralus. 

 
2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2 uždavinio 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 ne tik 
sudarytos didesnės galimybės švietimo paslaugų teikėjams ir gavėjams kelti kompetenciją IRT 
srityje, kas savo ruožtu yra būtina sąlyga siekiant didinti šalies gyventojų dalyvavimą švietimo 
sistemoje, bet ir sudaromos sąlygos efektyviau bei greičiau teikti švietimo ir mokslo srities 
paslaugas.  

Vienas tokių projektų, skatinančių informacinės visuomenės plėtrą yra VšĮ LCC 
Tarptautinio universiteto įgyvendintas projektas „LCC tarptautinio universiteto Verslo 
administravimo, Psichologijos ir Anglų kalbos studijų proceso optimizavimas įdiegiant 
interaktyvias mokymo ir mokymosi technologijas“. Projekto tikslas buvo pagerinti LCC 
universiteto infrastruktūrą optimizuojant mokymo ir mokymosi procesą Verslo administravimo, 
Psichologijos ir Anglų kalbos studijų programose, siekiant atitikties universiteto misijai ir 
uždaviniams. 2011 m. LCC Tarptautinis universitetas universitetas įsigijo ir įdiegė techniką, 
skirtą interaktyviam mokymo proceso organizavimui (9 klasėse ir 2 auditorijose pastatyti 
interaktyvių lentų komplektai, įsigyti stacionarūs ir nešiojamieji kompiuteriai dėstytojų darbo 
vietų kompiuterizavimui, 1 klasėje pastatyti nauji kompiuteriai, 1 klasėje atnaujintas portalinių 
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kompiuterių serveris ir programinė įranga, 2 klasėse atnaujinta programinė įranga, apjungtos 
interaktyvios lentos bei dėstytojų ir studentų kompiuteriai į bendrą tinklą) bei įrangą skirtą anglų 
k. mokymo ir mokymosi procesui organizuoti.  
 
3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
37 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius55 

Alytus 1.459.213,13 62 
Marijampolė 1.423.135,90 61 
Tauragė 1.213.569,93 59 
Mažeikiai 979.214,03 62 
Telšiai 1.274.780,05 66 
Utena 1.113.260,69 58 
Visaginas 1.143.786,52 55 
 

Įgyvendinant 2 prioriteto, 2 uždavinio projektus prisidedama prie regioninės plėtros: iš 
viso 2011 m. 7 ekonomikos augimo centruose deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo  buvo 8.606.960,25 
eurų, o tai sudaro 13 proc. skaičiuojant nuo visų per šį laikotarpį pripažintų deklaruotinomis 
išlaidų.  Daugiausiai projektų buvo įgyvendinama Mažeikių, Telšių ir Alytaus savivaldybėse.  
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Reikalavimai dėl projektų atitikties darnaus vystymosi principui yra įtraukti į 
bendruosius projektų atrankos kriterijus. Vertinant projektus atsižvelgiama, ar projektai 
neprieštarauja Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms. Specialiuosiuose atitikties 
atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra įtrauktų papildomų 
reikalavimų dėl šio prioriteto įgyvendinimo. Vertinant iš ilgalaikės perspektyvos, galima teigti, 
kad 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 prioritetų56. Tobulinant švietimo ir 
mokslo institucijų infrastruktūrą ir tokiu būdu didinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę bei 
prieinamumą, kuriama žinių visuomenė, kuri, kartu su išvystyta mokymosi visą gyvenimą 
sistema, yra svarbi darnaus vystymosi sąlyga.  

2011 m. buvo įgyvendintas Žemaitijos kolegijos projektas „Žemaitijos kolegijos 
Mažeikių fakulteto studijų bazės sukūrimas“, kurio rezultatai prisideda prie Lietuvos 
Respublikos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos vizijos, tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo. Sukurta koleginių studijų bazė Mažeikių mieste prisidės prie šio regiono 
vystymo, plės švietimo ir mokslo vaidmens didinimo galimybes – gerins aukštojo mokslo 
prieinamumą ir kokybę regione, turės teigiamą poveikį gyventojų užimtumo didinimui 
 
 

                                                 
55 55 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto 
įgyvendinimas gali teikti naudos keliems regionams. 
56Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. 1160 (Žin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).  
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5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Netaikoma 
 

7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 

2 uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui yra netiesioginis, nes Švietimo ir mokslo 
ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai nukreiptos į užimtumo mažinimą.  

 

3.2.2.2. Svarbiausios problemos 
 

Svarbiausias problemas įgyvendinant 2 prioritetą galima skirstyti į dvi dalis: 
I. Ilgai užsitęsusį viešųjų pirkimų vykdymą: 

1. ginčai kylantys tarp tiekėjų ir perkančiosios organizacijos (pretenzijos); 
2. pirkimo objektas yra išskirtinis, todėl nėra pakankamai tiekėjų, kurie galėtų pateikti 

pasiūlymus projekte numatytai sumai; 
3. tiekėjų pasiūloma per didelė kaina; 
4. tiekėjai netinkamai pateikia pasiūlymus. 

II. Nepakankamus projektų vykdytojų administracinius gebėjimus: 
1. ilgai rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, kadangi: 
• tas pats viešasis pirkimas vykdomas kelis kartus tikslinant pirkimo objekto apimtį; 
• trūksta patirties, anksčiau nėra vykdę panašių projektų; 

2. nepakankamas pasirengimas prieš pradedant vykdyti projektą: 
•    netinkamai suplanuojami darbai, kuriuos reikalinga atlikti iki paraiškų pateikimo, todėl 

nukeliamas paraiškų pateikimo terminas. 
 
 2011 m. buvo atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų 
veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas, 
kurio metu buvo pasiūlytos rekomendacijos, kurias šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija 
taiko administruodama projektus ir spręsdama susidariusias problemas: 

1. projektų vykdytojai skatinami ir raginami įgyvendinti projektų veiklas (jei tik yra 
galimybė) anksčiau nei numatyta projektų grafikuose arba jas suintensyvinti. 
2. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerija kartu su 
įgyvendinančiąja institucija aptaria projektų įgyvendinimo pažangą ir kylančias 
problemas, aiškinamasi, kokiame etape ir dėl ko vėluoja projekto veiklos.  
3. Įgyvendinančioji institucija kiekvieną mėnesį informuoja Švietimo ir mokslo 
ministeriją apie rizikingus projektus, problemines situacijas projektuose. 
4. Švietimo ir mokslo ministerija ir įgyvendinančioji institucija konsultuoja projektų 
vykdytojus, sprendžiant su projektų įgyvendinimu susijusias problemas, organizuoja 
dvišalius ir trišalius susitikimus. 
Metinėje Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje svarbių pastebėjimų, skirtų 

Švietimo ir mokslo ministerijai nebuvo.  
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3.2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas 
 

3.2.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama 2 prioriteto 3 uždavinį „Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos 
kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką“ (toliau – 3 uždavinys) Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) siekia gerinti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų darbdaviams, taip pat 
ieškantiesiems darbo ir siekiantiesiems profesinės karjeros kokybę, didinti jų įvairovę. 

 
Įgyvendindama 2 prioriteto 4 uždavinį „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę 

integraciją į visuomenę ir darbo rinką“ (tolaiu – 4 uždavinys) SADM siekia: 
- gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą: mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruoti ir 

decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinti jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, prisidėti 
prie asmenų, kuriems skirtos socialinės paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimo į darbo rinką; 

- atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, profesinę kompetenciją ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę, 
skatinti jų užimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje; 

- užtikrinti pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams aukštą stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kokybę ir 
saugią aplinką, modernizuojant esamas ar kuriant naujas stacionarių socialinių paslaugų įstaigas. 

 
Detalesnė informacija apie 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimo pažangą pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
38 lentelė. 3 uždavinys: Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti 
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 
Produkto rodikliai 

Pasiekimas 
 
0 
 

0 857 12 12 NA NA NA NA 12 

Tikslas           82 

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

Pradinis 
taškas 

135 

         

Rezultato rodikliai 
Pasiekimas 0 0 0 0 058 NA NA NA NA 0 

Tikslas  
          

225.000 
 

Asmenų (besimokančiųjų, 
dėstytojų, bedarbių, 
ekonomiškai neaktyvių 
asmenų), kurie gaus 
tiesioginės naudos iš 
valstybės investicijų į 
profesinio mokymo ir 
valstybės užimtumo rėmimo 
politiką įgyvendinančių 
įstaigų infrastruktūrą, 
skaičius 

Pradinis 
taškas 

152.000 

         

 
 

 

                                                 
57 Ankstesnių metų ataskaitose apskaičiuojant šį rodiklį buvo sumuojami tiek pilnai baigti objektai, tiek ir jų tarpinės pasiekimo reikšmės (jos buvo nurodomos intervale nuo 0 iki 
1). Šioje ataskaitoje patikslinti visų ankstesnių metų šio produkto rodiklio pasiekimai sumuojant tik pilnai baigtus objektus. 
58 Šiuo rodikliu skaičiuojami asmenys, kurie per 1 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų paslaugomis. Rodiklio pasiekimų kol 
kas nėra. Duomenis apie šio rodiklio pasiekimą projektų vykdytojai teiks po projektų įgyvendinimo teikiamose ataskaitose po projekto užbaigimo. 
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39 lentelė. 4 uždavinys: Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į 
visuomenę ir darbo rinką 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas59 0 0 0 14 40 NA NA NA NA 40 

Tikslas           114 

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

Pradinis 
taškas 

621 
         

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 645 2535 NA NA NA NA 2535 

Tikslas           390.000 

Neįgaliųjų, socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų arba 
asmenų, kuriems gresia 
socialinė atskirtis, gavusių 
tiesioginės naudos iš 
investicijų į socialinių 
paslaugų bei neįgaliesiems 
skirtos infrastruktūros plėtrą, 
skaičius60 

Pradinis 
taškas 

260.700 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Ankstesnių metų ataskaitose apskaičiuojant šį rodiklį buvo sumuojami tiek pilnai baigti objektai, tiek ir jų tarpinės pasiekimo reikšmės (jos buvo nurodomos intervale nuo 0 iki 
1). Šioje ataskaitoje patikslinti visų ankstesnių metų šio produkto rodiklio pasiekimai sumuojant tik pilnai baigtus objektus. 
60 Šiuo rodikliu skaičiuojami asmenys, kurie per 1 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 po projektų užbaigimo. 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
40 lentelė. 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo  (B

F) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo  (B

F) 

Projekto vykdytojo 
ir partnerio (-i ų) 

lėšų suma 

3 uždavinys 23.972.163,96 20.376.339,37 0,00 3.595.824,59 24.941.218,02 21.200.035,32 0,00 3.741.182,70 

4 uždavinys 28.981.779,94 24.254.502,12 1.890.995,17 2.836.282,65 93.637.405,23 79.037.991,80 7.400.281,67 7.199.131,76 

 
 
C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
41 lentelė. 3 uždavinys:  Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti 
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 22.301.899,91 21.200.035,32 95,06 proc. 20.376.339,37 91,37 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Pastatytų, rekonstruotų 
objektų ar objektų, kuriuose 
atnaujinta įranga (toliau – 
objektai), skaičius (profesinio 

82 12 14,63 proc. 12 14,63 proc. 
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mokymo, valstybės 
užimtumo rėmimo politiką 
įgyvendinančių institucijų) 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

Asmenų (besimokančiųjų, 
dėstytojų, bedarbių, 
ekonomiškai neaktyvių 
asmenų), kurie gaus 
tiesioginės naudos iš 
valstybės investicijų į 
profesinio mokymo ir 
valstybės užimtumo rėmimo 
politiką įgyvendinančių 
įstaigų infrastruktūrą, 
skaičius 

 
225.000 

 
150.879 67,05 proc. 0 0 proc. 

 
 
Prie SSVP 2 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu prisidėjo viena Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – SADM) administruojama priemonė „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ (VP3-2.3-
SADM-01-V). Šia priemone siekiama pagerinti Lietuvos darbo biržų teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų darbdaviams ir asmenims, ieškantiems 
darbo bei siekiantiems profesinės karjeros, kokybę, didinti jų įvairovę.  

Įgyvendinant šį SSVP 2 prioriteto 3 uždavinį 2008 m. spalio mėn. pasirašyta Lietuvos darbo biržos prie SADM parengto projekto „Teritorinių 
darbo biržų 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 iki 24.941,22 tūkst. eurų, iš jų ES lėšos sudarė 21.200,04 tūkst. eurų., projekto vykdytojo lėšos – 3.741,18 tūkst. eurų. Iki 
2010 m. pabaigos baigtos visos projekto veiklos t.y. pastatyti ar rekonstruoti ir įrengti visų 12 planuotų Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų 
pastatai Mažeikiuose, Kaišiadoryse, Kelmėje, Plungėje, Kaune, Telšiuose, Varėnoje, Palangoje, Zarasuose, Šalčininkuose, Joniškyje ir Biržuose. 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliekamos patikros projekto įgyvendinimo vietose. Jų metu rasta neatitikimų, kuriuos projekto vykdytojas ištaisė ir 
pakoregavo. 

SSVP 2 prioriteto 3 uždavinio produkto rodiklio „Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai), 
skaičius (profesinio mokymo, valstybės užimtumo rėmimo politik ą įgyvendinančių institucij ų)“ reikšmė siekia 12. Pažymėtina, kad finansavimo 
ir administravimo sutartyje numatyta šio produkto rodiklio reikšmė buvo pilnai pasiekta jau iki 2010 m. pabaigos. Lyginant su SSVP nurodyta 
siektina rodiklio reikšme 82 objektai šio rodiklio pasiekimas sudaro 14,63 proc.  

Atsižvelgiant į SSVP priede šio uždavinio priemonėms įgyvendinti likusią nepanaudotą lėšų sumą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
gruodžio 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 
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uždavinio priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ (VP3-2.4-SADM-02-V), šias sutaupytas lėšas 
2012 metais numatoma skirti naujam projektui įgyvendinti. Taigi numatomas šio produkto 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 užimtumo“ pasiekimą turi būti renkami po projekto įgyvendinimo pabaigos. 
Atsižvelgiant į tai, kad iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos minėtas projektas pagal priemonę „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų 
infrastruktūros modernizavimas“ nebuvo pilnai užbaigtas, duomenų apie šio rezultato pasiekimą kol kas nėra. Remiantis šio projekto finansavimo ir 
administravimo sutartimi numatoma, kad įgyvendinus projektą iki 2015 metų tiesioginę naudą iš investicijų į teritorinių darbo biržų infrastruktūrą 
gaus 150.879 asmenų t.y. 67,05 proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio pasiekimu. Dėl rodiklio skaičiavimo metodikos pakeitimų, kuriais 
rodiklio reikšmę planuojama skaičiuoti tik praėjus 1 m. po projekto pabaigos egzistuoja didelė rizika, kad nebus pasiekta šiuo metu SSVP suplanuota 
šio rodiklio reikšmė. 

Tokį žemą tiek produkto, tiek rezultato rodiklių numatomą galutinį pasiekimą lyginant su SSVP nurodytomis siektinomis reikšmėmis, paaiškina 
tai, kad prie šių rodiklių pasiekimo prisideda tik viena įgyvendinama priemonė „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas“. Kita SSVP 2 prioriteto 3 uždaviniui įgyvendinti SADM planuota vykdyti priemonė „Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros 
modernizavimas“ (VP3-2.3-SADM-02-V) 2010 m. kartu su didžiaja šiai priemonei numatytų lėšų dalimi buvo perduota Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – ŠMM). Pastaroji visus pasiekimus pagal šios perduotos priemonės veiklas nurodo detalizuodama jai priskirto 
SSVP 2 prioriteto 2 uždavinio „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių 
asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“ įgyvendinimą. 

Ataskaitiniu laikotarpiu prisiimti įsipareigojimai pagal pasirašytą vieną šio uždavinio priemonės finansavimo ir administravimo sutartį sudaro iš 
viso 21.200,04 tūkst. eurų. ERPF lėšų, t.y. 95,06 proc. šio uždavinio priemonėms įgyvendinti SSVP priede numatytų ERPF lėšų. Iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos įsisavinta, lėšos pripažintos deklaruotinomis EK, iš viso 20.376,34 tūkst. eurų ERPF lėšų t.y. 91,37 proc. šio uždavinio 
priemonėms įgyvendinti SSVP priede numatytų ERPF lėšų. Likusias lėšas, kaip jau buvo minėta, 2012 m. planuojama skirti naujam šio uždavinio 
priemonės projektui įgyvendinti. Skyrus lėšas šiam projektui tikėtina, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos bus įsisavintos visos šio uždavinio 
priemonėms įgyvendinti SSVP priede numatytos ERPF lėšos. 
 
 
 
42 lentelė. 4  uždavinys:  Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į 
visuomenę ir darbo rinką 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 
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1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 104.833.758,12 79.037.991,80 75,39 proc. 24.254.502,12 23,14 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

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

114 165 144,73 proc. 40 35,09 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

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 

390.000 457.091 117,20 proc. 2535 0,65 proc. 

 
Prie SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio 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“ (VP3-2.4-SADM-02-V). Įgyvendinant pirmąją priemonę ataskaitiniu laikotarpiu skirtinguose Lietuvos regionuose buvo kuriami nauji ar 
modernizuojami esami 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. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėta įgyvendinti nauja šio uždavinio priemonė „Stacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.4-SADM-03-V). Įgyvendinant šią priemonę numatoma statyti naujus ar modernizuoti esamus 
stacionarias socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus.  

Įgyvendinant SSVP 2 prioriteto 4 uždavinį ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos iš viso 143 infrastruktūros plėtros projektų 
finansavimo ir administravimo sutartys iš viso už 78.033,26 tūkst. eurų ERPF lėšų, iš jų 31 projekto finansavimo ir administravimo sutartis iš viso už 
15.761,62 tūkst. eurų ERPF lėšų pasirašyta tik 2011 m. pabaigoje. 
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pilnai baigta iš viso 19 projektų, iš jų 3 baigti – 2010 metais. Įgyvendinus visus šiuos projektus 
modernizuotuose bei įrengtuose pastatuose Alytaus rajono bei miesto, Kėdainių, Molėtų, Anykščių, Druskininkų, Kauno rajono, Kretingos, 
Marijampolės, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Rietavo, Pasvalio rajono, Kupiškio rajono, Zarasų bei Kazlų Rūdos savivaldybių 
gyventojams pradėtos teikti nestacionarios socialinės paslaugos. Vienu iš sėkmingiausiai įgyvendintų šių projektų galima būtų laikyti Viešosios 
įstaigos „Zarasų rajono socialinių paslaugų centro“ projektą „Zarasų socialinių paslaugų centro plėtra įkuriant šeimos krizių centrą“ (Projekto Nr. 
VP3-2.4-SADM-01-R-91-001). Šiam projektui įgyvendinti skirta iš viso 204,4 tūkst EUR, iš jų ERPF lėšos – 173,8 tūkst. EUR. Projektu numatyta 
įkurti Šeimos krizių centrą, kuriame profesionalios ir efektyvios kompleksinės pagalbos dėka, būtų užtikrinta socialinė psichologinė parama šeimoms, 
išgyvenančioms krizinę situaciją. Šiame centre numatyta teikti psichologinę pagalbą, grupines ir individualias šeimų konsultacijas, krizę patiriančių 
šeimų vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugas. Vykdant šį projektą nebuvo iškilę didesnių įgyvendinimo problemų nei vykdant viešuosius pirkimus, 
nei nustatyta nukrypimų ar neatitikimų atliekant rangos darbus, pristatant baldus ar įrangą. Projektas įgyvendintas sklandžiai, tinkamai, sutartyje 
numatytais terminais. Įgyvendinus projektą per 2011 metus socialinės paslaugos jau buvo suteiktos apie 600 tikslinės grupės asmenų.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šio SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio produkto rodiklio „Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, 
kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai), skaičius (socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems teikiančių institucij ų)“ reikšmė siekė 
40. Lyginant su SSVP nurodyta šio rodiklio reikšme 114 objektų, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos šio produkto rodiklio pasiekimas sudarė 35,09 
proc. Atsižvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse planuojamas pasiekti šių rodiklių reikšmes numatomas šio produkto rodiklio 
galutinis pasiekimas iš viso 165 objektai, tai sudarytų iš viso 144,7 proc. SSVP nurodytos siektinos šio rodiklio reikšmės. Kadangi 2012 m. 
planuojama lėšas skirti naujiems SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio projektams įgyvendinti pagal priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“, tikėtina, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos šio rodiklio pasiekimas bus žymiai didesnis lyginant su SSVP suplanuota 
šio rodiklio reikšme. 

Tokį ženklų šio produkto rodiklio nukrypimą nuo SSVP numatytos siektinos šio rodiklio reikšmės iš esmės įtakojo tai, kad 2010 m. 
inicijavus SSVP pakeitimus ir į finansuotinas sritis įtraukus stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtrą nebuvo atitinkamai 
patikslinti SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio rodiklių pasiekimai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio rezultato rodiklio „Neįgaliųjų, socialinę atskirt į patirian čių asmenų 
arba asmenų, kuriems gresia socialinė atskirtis, gavusių tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų bei neįgaliesiems skirtos 
infrastrukt ūros plėtr ą, skaičius“ reikšmė siekė 2.535 t.y. 0,65 proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio pasiekimu. Atsižvelgiant į tai, kad 
duomenys apie šio rodiklio pasiekimą renkami po projektų įgyvendinimo pabaigos, prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo tik 19 iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos įgyvendintų nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų. Remiantis pasirašytomis projektų finansavimo ir 
administravimo sutartimis, numatoma, kad įgyvendinus visus šio uždavinio projektus paslaugos bus suteiktos iš viso 457.091 asmenims t.y. 117,2 
proc. lyginant su SSVP numatytu šio rodiklio pasiekimu. Atsižvelgiant 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 uždavinio projektų finansavimo ir administravimo 
sutartis sudaro iš viso 79.037,99 tūkst. eurų ERPF lėšų, t.y. 75,4 proc. šio uždavinio projektams įgyvendinti SSVP priede numatytų ERPF lėšų. 
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Likusias SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio įgyvendinimui numatytas lėšas numatoma skirti naujiems infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti 2012 
metais. 

Šiam uždavinio produkto rodikliui pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos panaudota t.y. deklaruotinos išlaidos, kurios buvo įtrauktos 
į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, siekė 24.254,50 tūkst. eurų ERPF lėšų. Tai sudaro 23,14 proc. lyginant su SSVP priede šiam 
uždaviniui įgyvendinti numatyta ERPF lėšų suma. Pažymėtina, kad ateityje numatomas ir tolesnis toks spartus tiek šio produkto rodiklio, tiek jam 
pasiekti panaudotų išlaidų augimas, nes didžiąją dalį 2009-2010 m. pradėtų įgyvendinti projektų numatoma baigti 2012 metais. 
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17 paveikslas. 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 
įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei 
panaudotas ES fondų lėšas (mln. eurų/proc.) 
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Įgyvendinant SADM administruojamų SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinio priemonių 

projektus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos panaudota t.y. deklaruotinos išlaidos, kurios buvo 
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, sudarė 44.630,84 tūkst. eurų ES lėšų. 
Tai sudaro 35,1 proc. lyginant su SSVP priede šiems uždaviniams įgyvendinti numatyta ES lėšų 
suma.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje projektų finansavimo ir administravimo sutartyse 
buvo suplanuota iš viso 100.238,03 tūkst. eurų ES lėšų, tai sudaro 78,8 proc. visų SADM 
administruojamų SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinio įgyvendinimui numatytų ES lėšų. 
Pažymėtina, kad 2011 m. pab. finansavimas skirtas 16 naujų projektų įgyvendinimui dėl kurių 
finansavimo ir administravimo sutartys iš viso už 9.187,4 tūkst. eurų ES lėšų bus pasirašytos 
2012 m. pradžioje. Be to, iki 2012 m. pabaigos planuojama paskirstyti ir visas likusias minėtų 
uždavinių įgyvendinimui numatytas ES lėšas, o tai savo ruožtu turėtų įtakoti spartesnį ES lėšų 
įsisavinimą ateityje. 
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18 paveikslas. 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ES fondų 
lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

45,8 (100%) 44,6 (97,52%)
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2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano 
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Vadovaujantis ES fondų lėšų naudojimo planu SADM pagal SSVP 2 prioritetą 2011 m. 
nustatyta 45.765,8 tūkst. eurų. akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų 
suma. Įgyvendinant SADM priskirtus SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinius iki 2011 m. pabaigos 
deklaruotinos išlaidos, kurios buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 
sudarė iš viso 44.630,8 tūkst. eurų. t.y. 97,5 proc. lyginant su ES fondų lėšų naudojimo plane 
2011 m. nustatyta akumuliuota kritine pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma. 

Lėtesnį nei planuota projektams pagal SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinius įgyvendinti 
skirtų lėšų įsisavinimą sąlygojo lėtesnė nei planuota šių projektų įgyvendinimo sparta (pvz., dėl 
komplikuotų viešųjų pirkimų procedūrų, aktyvaus tiekėjų dalyvavimo juose, padažnėjusio 
pretenzijų teikimo, nepakankamų projektus administruojančių darbuotojų administracinių 
gebėjimų, parengtos techninės dokumentacijos žemos kokybės, rangovų bankrotų ir pan. 
Detalesnė informacija apie problemas pateikta 3.2.3.2 punkte „Svarbiausios problemos“.). Šios 
priežastys atitinkamai sąlygojo ir projektų tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo laikotarpių 
pratęsimą. Siekiant panaikinti šį atsilikimą ir užtikrinti, kad būtų pasiektas 2012 m. nustatytas ES 
fondų lėšų naudojimo plano kritinis lygis, SADM kartu su CPVA reguliariai vykdo 
prognozuojamo lėšų įsisavinimo stebėseną, kad nustačius galimus nukrypimus nuo įsisavinimo 
planų, kuo anksčiau būtų identifikuotos problemos ir nedelsiant būtų imtąsi priemonių šioms 
problemoms išspręsti. 

Atsižvelgiant į esamą jau įgyvendinamų projektų eigą bei įvertinus planuojamų 
paskirstyti likusių ES lėšų terminus tikėtina, kad iki programavimo laikotarpio pabaigos bus 
įsisavintos visos SADM priskirtų SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui numatytos 
ES lėšos. 
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D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

yra neutralus. 
 

2. Uždavinių įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 
SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra 

neutralus. 
 

3. Uždavinių įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
43 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius61 

Alytus 699.751,25 11 
Marijampolė 344.455,29 11 
Tauragė 556.266,17 12 
Mažeikiai 2.272.432,60 13 
Telšiai 2.698.667,37 13 
Utena 272.366,14 11 
Visaginas 230.010,76 10 
 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant projektus pagal SADM priskirtus 
SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinius 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose įsisavinta – 
deklaruotinos išlaidos, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, siekė iš viso 7.073,95 tūkst. eurų t.y. 13,4 proc. visų pagal 
šių uždavinių projektus įsisavintų 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 882,6 tūkst. 
eurų. Atsižvelgiant į tai, dviejuose ekonomikos augimo centruose įsisavintos lėšos stipriai viršijo 
minėtą šalies vidurkį. Atsižvelgiant į tai, kad iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant 
projektus pagal SADM priskirtus SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinius įsisavinta išlaidos, kurios 
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo 
prašymus, sudarė tik 35,1 proc. lyginant su SSVP priede šiems uždaviniams įgyvendinti 
numatyta ES lėšų suma, tikėtina, kad ateityje šiuose regioniniuose ekonomikos augimo 
centruose bus įsisavinta žymiai daugiau lėšų. 

Pažymėtina, kad įgyvendinamais projektais pagal SADM priskirtus SSVP 2 prioriteto 3 
ir 4 uždavinius yra tiesiogiai prisidedama prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo 
skirtinguose Lietuvos regionuose, tame tarpe ir šiuose 7 regioniniuose ekonomikos augimo 
centruose. Projektais siekiama, kad kokybiškos socialinės paslaugos būtų prieinamos visiems to 
paties regiono asmenims ir kuo daugiau jų gautų reikiamą savalaikę pagalbą, o teikiamos 
kompleksinės socialinės paslaugos padėtų šiems asmenims greičiau ir lengviau išspręsti 
iškilusias problemas, integruotis į visuomenę ir darbo rinką. 

                                                 
61 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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Kaip pavyzdys, Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamas projektas 
„Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms 
paslaugoms vykdyti“ (projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-82-002). Šiam projektui įgyvendinti 
skirta iš viso 680,6 tūkst. eurų, iš jų ERPF lėšos – 578,5 tūkst. eurų.  Įgyvendinus projektą bus 
įkurti du nauji Telšių rajono senelių globos namų struktūriniai padaliniai – savarankiško 
gyvenimo namai (40 vietų) ir dienos socialinės globos centras (20 vietų) – pagyvenusiems 
asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.  

Projekto įgyvendinimas generuos didelę socialinę naudą Telšių rajone: bus įkurti saugūs 
ir patikimi savarankiško gyvenimo namai bei dienos užimtumo centras, kur senyvo amžiaus ir 
fizinę negalią turintys neįgalūs asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ar negalintys 
gyventi savo namuose be socialinių darbuotojų pagalbos, galės laikinai apsigyventi, taip bus 
sprendžiama apgyvendinimo problema, bus teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos. Šiuos 
žmones prižiūrintys asmenys galės greičiau ir lengviau integruotis į visuomenę ir darbo rinką, o 
tai mažins šių asmenų socialinę atskirtį, bei didins aktyvumą bei užimtumą. Projekto metu bus 
sukurta 10 naujų darbo vietų ir darbingo amžiaus asmenų integracija į darbo rinką mažins 
nedarbo lygį Telšių mieste bei regione bei didins užimtumą, valstybei sumažės socialinių 
pašalpų našta, o visa tai prisidės prie šalies ekonomikos augimo. 
 
4. Uždavinių įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 
SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas prisideda prie darnaus vystymosi 

politikos socialinio aspekto – užimtumo didinimo, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties 
mažinimo. Plėtojant Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūrą siekiama 
pagerinti darbo biržų teikiamų paslaugų darbdaviams ir asmenims, ieškantiems darbo bei 
siekiantiems profesinės karjeros, kokybę ir prieinamumą, sudaryti sąlygas efektyviai, 
kokybiškai, bei savalaikiai suteikti informaciją bei ja pasinaudoti. 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 užimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo 
rinkoje. Plėtojant 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, 2011 m. pabaigoje baigtas įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos projektas „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ (projekto Nr. VP3-
2.4-SADM-01-R-51-005). Šiam projektui įgyvendinti skirta iš viso 351,4 tūkst. eurų, iš jų ERPF 
lėšos – 298,7 tūkst. eurų.  Įgyvendinus projektą įkurtas 60 vietų Šeimos krizių centras socialinės 
rizikos šeimoms Pasvalio rajone. Projekto metu buvo įrengtos patalpos, skirtos socialinės rizikos 
šeimų apgyvendinimui bei įsigyti socialinėms paslaugoms teikti būtini baldai, buitinė ir 
kompiuterinė įranga.  

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi politikos socialinio aspekto 
įgyvendinimo. Socialinės rizikos šeimoms siekiama sudaryti galimybes socialiai reabilituotis, 
ugdyti savarankiškumo įgūdžius, reintegruotis į visuomenę, grįžti į darbo rinką ir taip užsitikrinti 
tinkamą gyvenimo lygį. Šeimos krizių centre planuojama sukurti 3 naujas darbo vietas socialines 
paslaugas teikiančiam personalui bei per metus aptarnauti 145 tikslinės grupės asmenų. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Įgyvendinant šio SSVP prioriteto 3 ir 4 uždavinius kryžminis finansavimas netaikomas. 
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7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 

43 lentelė. Sukurtų darbo vietų skaičius pagal priemones  
Priemonė Deklaruotinų išlaidų, 

kurios iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į 
paramos gavėjų 

pateiktus mokėjimo 
prašymus, suma 

(eurais) 

Sukurtų darbo vietų 
skaičius62 

Išsaugotų darbo vietų 
skaičius63 

VP3-2.4-SADM-01-R 
„Nestacionarių 

socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ 

17.021.711,30 45 NA 

VP3-2.4-SADM-02-V 
„Paslaugas, tarp jų 

profesinės 
reabilitacijos, 
neįgaliesiems 

teikiančių įstaigų 
plėtra“ 

11.960.068,64 0 NA 

 
Informacija apie poveikį užimtumui kuriant naujas darbo vietas renkama tik 

įgyvendinant projektus pagal SADM administruojamo SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio priemones 
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 
įkurtos iš viso 45 naujos darbo vietos. Atsižvelgiant į tai, kad šio rodiklio pasiekimas 
skaičiuojamas sumuojant darbo vietas sukurtas po projektų įgyvendinimo pabaigos, iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo 19 baigtų nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų. 

Įgyvendinus SSVP 2 prioriteto 4 uždavinio projektus pagal iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis numatoma įkurti iš viso 
860,5 naujų darbų vietų, iš jų 709,5 naujos darbo vietos – pagal šio uždavinio priemonės 
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamus projektus ir 151 nauja 
darbo vieta – pagal priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra“ projektus. Atsižvelgiant į tai, ateityje įgyvendinus šiuo metu vykdomus 
projektus numatomas ženklus šio rodiklio reikšmės išaugimas. 
 

3.2.3.2. Svarbiausios problemos 
 
Svarbiausios problemos įgyvendinant SSVP 2 prioriteto 3 ir 4 uždavinius: 
1. Lėta projektų įgyvendinimo sparta (pvz., dėl komplikuotų viešųjų pirkimų 

procedūrų, aktyvaus tiekėjų dalyvavimo juose, padažnėjusio pretenzijų teikimo, nepakankamų 
projektus administruojančių darbuotojų administracinių gebėjimų (įskaitant ir išlaidų 
                                                 
62 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 projektuose numatytoms teikti 
paslaugoms įsteigtos naujos darbo vietos (etatai) specialistams, aptarnaujančiam personalui ir pan. 
63 Informacija apie išsaugotas darbo vietas įgyvendinus projektus pagal SADM administruojamas SSVP 2 prioriteto 
3 ir 4 uždavinio priemones nėra renkama. 
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deklaravimo planavimo gebėjimus), parengtos techninės dokumentacijos žemos kokybės, 
rangovų bankrotų, regionų plėtros tarybų sprendimų neadekvatumo skiriant socialinių projektų 
plėtrai reikalingas lėšas ir pan.). Šios priežastys sąlygoja projektų tinkamų finansuoti išlaidų 
patyrimo laikotarpių pratęsimą (2011 metais buvo pasirašyti 44 susitarimai dėl projektų 
finansavimo ir administravimo sutarčių pratęsimo)); 

2. Užfiksavus įtariamus pažeidimus, jų tyrimo metu laikinai neapmokamos 
deklaruotos patirtos išlaidos. (2011 metais buvo vykdoma 13 įtariamo pažeidimo tyrimų, iš jų 
pasitvirtino 5 ir buvo priimti sprendimai dėl finansinės korekcijos taikymo); 

3. CPVA atlikus patikras vietose projektų įgyvendinimo pabaigoje nustatoma daug 
neatitikimų t.y. pristatoma įranga ir baldai ar priimami rangos darbai, kurie neatitinka pirkimo 
dokumentuose nurodytų techninių specifikacijų ar kitų reikalavimų. Per visą programos 
įgyvendinimo laikotarpį atlikta 41 patikra vietoje (32 per 2011 m.) ir visuose tikrintuose 
projektuose nustatyti neatitikimai, kuriuos projektų vykdytojai taisėsi, koregavosi. Dalis projektų 
dėl neatitikimų taisymo negalėjo baigtis laiku. Atsižvelgiant į tai, galutinio mokėjimo prašyme 
nurodytos išlaidos negalėjo būti patvirtintos laiku. 

Sprendžiant šias problemas SADM kartu su CPVA imasi įvairiausių priemonių: 
1. Nuolatos stebima rizikingais įvertintų projektų pažanga. Atsižvelgiant į konkretų 

atvejį, taikomos įvairios rizikos valdymo priemonės (siunčiami raginamieji raštai, organizuojami 
susitikimai su CPVA ir SADM atsakingais darbuotojais, kurių metu aptariamos aktualios 
problemos, organizuojami susitikimai su probleminių projektų vykdytojais, rangovais, 
projektuotojais ir kitomis susijusiomis šalimis siekiant išsiaiškinti iškylančias problemas ir rasti 
šių problemų sprendimo būdus ir kt.);  

2. Siekiama užtikrinti, kad įtariamų pažeidimų tyrimai būtų įvykdyti per kuo 
trumpesnį laikotarpį; 

3. Siekiant išvengti neatitikimų įgyvendinant projektus mokymų, individualių 
konsultacijų metu projektų vykdytojams yra akcentuojama į ką reikią atkreipti dėmesį priimant 
įsigytą įrangą, baldus ar atliktus darbus, pabrėžiama šių neatitikimų rizika ir pasekmės. 

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 2010 metais valstybinį auditą svarbių 
problemų nenustatyta. Audito ataskaitoje SADM buvo pateiktas 1 pastebėjimas ir nei vienos 
rekomendacijos. 
 



 135 

3.3. 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
 

3.3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamo 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas 
 

3.3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendindama SSVP 3 prioriteto „Aplinka ir danus vystymasis“ (toliau – 3 prioritetas) 1 uždavinį „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“ (toliau – 1 uždavinys), 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“. Įgyvendindama 3 prioriteto 2 uždavinį „Šiuolaikiškas 
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – 2 uždavinys), Aplinkos ministerija siekia sukurti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus 
atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą pagal administruojamą priemonę „Atliek ų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

Informacija apie 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
44 lentelė. 1 uždavinys: Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 
Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 4 1465 67 NA NA NA NA 67 
Tikslas           220 

Gyvenamųjų vietovių, kuriose 
renovuota/pastatyta vandens 
tiekimo ir/ar nuotekų sistema, 
skaičius64 Pradinis taškas 107 (2006)          

Rezultato rodikliai 
Gyventojų, kurie naudojasi Pasiekimas 0 0 0,0367 0,1468 0,4 NA NA NA NA 0,4 

                                                 
64 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 pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 
65 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą. 
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Tikslas           8 centralizuotomis nuotekų 
surinkimo ir tvarkymo 
paslaugomis, dalies 
padidėjimas (procentiniai 
punktai)66 

Pradinis taškas 62 (2006)          

 
 
 
45 lentelė. 2 uždavinys: Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 
Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0,0470 62 92 NA NA NA NA 92 

Tikslas           249 

Uždarytų ir sutvarkytų 
sąvartynų/šiukšlynų skaičius69 

Pradinis taškas 587          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 3,10771 3,7672 4,2 NA NA NA NA 4,2 

Tikslas           100 

ES aplinkosauginius 
reikalavimus atitinkančių 
sąvartynų dalies padidėjimas 
(procentiniai punktai) Pradinis taškas 0 

(2006) 
         

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
66 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. 
67 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – rodiklio reikšmės neturi būti apvalinamos. 
68 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – rodiklio reikšmės neturi būti apvalinamos. 
69 Uždarymas – atliekų šalinimo veiklos nutraukimas, sąvartyno uždengimas ir priežiūrai po uždarymo reikalingų priemonių įrengimas. Sutvarkymas (rekultivacija) – sąvartyno 
iškasimas ir išvežimas. Sąvartynas laikomas uždarytu ar sutvarkytu pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pripažinus statinį tinkamu naudoti. 
70 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą 
71 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – rodiklio reikšmės neturi būti apvalinamos. 
72 Buvo tikslinta pasiekimo reikšmė. Patikslinimo priežastis – rodiklio reikšmės neturi būti apvalinamos. 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 

46 lentelė. 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1 uždavinys  330.664.821,74 264.310.776,79 31.095.385,53 35.258.659,42 639.957.681,22 516.997.517,79 60.822.812,16 62.137.351,27 
2 uždavinys  37.008.623,09 31.425.211,80 4.231.174,61 1.352.236,68 243.042.936,49 200.173.169,13 7.360.891,93 35.508.875,43 

 
 
 
C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
47 lentelė. 1 uždavinys:  Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/ rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/ 
rodikliai 

Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 541.006.082,89 516.997.517,79 95,56 proc. 264.310.776,79 48,86 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

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

220 345 156,82 proc. 67 30,45 proc. 
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R
E

Z
U

LT
A

T
O

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

8 4,31 53,91 0,4 0,05 

 
Šis uždavinys įgyvendinamas kompleksiškai – tiesiami geriamojo vandens ir nuotekų tinklai, diegiami vandens gerinimo įrenginiai ir kuriama 

nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. 2011 m., įgyvendinus 16 vandentvarkos projektų, buvo nutiesta 607 km naujų vandentiekio tinklų, nutiesta 
798 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 146 km vandentiekio tinklų, rekonstruota 102 km nuotekų tinklų, pastatytos/rekonstruotos 399 siurblinės. 

2013 metais tikimasi baigti kurti intensyviai statomą regioninę nuotekų dumblo apdorojimo sistemą. Šią sistemą sudaro 12 dumblo pūdymo ir 
džiovinimo įrenginių (Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje, Mažeikiuose, Kaune, Kėdainiuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, 
Utenoje) 9 kompostavimo aikštelės (Biržuose, Akmenėje, Druskininkuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Kelmėje, Raseiniuose, Švenčionėliuose, 
Ukmergėje) ir 2 dumblo džiovinimo įrenginiai (Visagine ir Klaipėdoje). 2011 m. pabaigoje 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos lėšomis buvo 
pastatyti 5 dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie sudaro 25,35 proc. nuo planuojamų pastatyti dumblo apdorojimo įrenginių skaičiaus, pradėtos 
eksploatuoti 4 dumblo kompostavimo aikštelės, užtikrinant, kad Jonavos, Druskininkų, Ukmergės bei Raseinių nuotekų valyklose susidarantis nuotekų 
dumblas bus kompostuojamas. Kartu kompostuojant dumblą ir žaliąsias atliekas bus gaunamas ne tik geresnės kokybės kompostas, bet išspręstos 
dumblo tvarkymo problemos.  

 
Lyginant projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti produkto ir rezultato rodikli ų reikšmes ir projektų 

administravimo ir finansavimo sutartyse suplanuotas lėšas, galima daryti išvadą, kad uždavinys įgyvendinamas sėkmingai. Rodiklių pasiekimo 
procentas yra didesnis už sutartyse suplanuotų lėšų procentą nuo veiksmų programos plano, nes laikotarpio pradžioje, 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 mažesnėse (daugiau nei 300 g. e.) gyvenvietėse, esančiose saugomose teritorijose. Iki 2011 m. pabaigos 
sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota projektus įgyvendinti 345 vietovėse.  

Lyginant faktiškai pasiektas atskirų produkto ir rezultato rodiklių reikšmes su panaudotomis (deklaruotinomis) lėšomis, galima daryti išvadą, 
kad rodiklių pasiekimas vyksta lėčiau nei lėšų panaudojimas. Didelė dalis infrastruktūrinių projektų, kurių vidutinė trukmė – apie 2 metus, buvo pradėti 
2009 ir 2010 m., todėl produkto rodiklio pasiekimai didesnį pagreitį įgavo tik 2011 m.. Tikėtina, kad priemonės įgyvendinimas dar labiau suintensyvės 
2012 m. Produkto rodiklį numatoma pasiekti (ir viršyti) 2013 m.  

Laikotarpio pradžioje 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 uždavinio lėšų. 2011 m. pabaigoje įgyvendinamų  projektų vykdytojai buvo įsipareigoję prie nuotekų tinklų 
prijungti 13584 gyventojus. Rezultato rodiklio „Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies 
padidėjimas (procentiniai punktai) “ pasiekimas 2011 m. pabaigoje buvo tik 0,4, nes gyventojai prijungiami prie nuotekų tinklų tik praėjus 2–5 
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metams po projekto užbaigimo. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl nepagrįstai ilgai vykstančių pirkimo procedūrų, teisminių ginčų, projektų 
vykdytojų vėlavimo užtikrinti nuosavo indėlio apmokėjimą, rangovų vėlavimo atlikti darbus pagal rangos sutartyse numatytus terminus ir pan. 
Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti efektyvų ES fondų lėšų panaudojimą ir užkirsti kelią nepagrįstai ilgai užtrunkančioms viešųjų pirkimų 
procedūroms, projektų vykdytojams siunčia įspėjamuosius raštus dėl vėluojančių projektų perkėlimo 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. 

Planuojama, kad pasirašius visas projektų finansavimo ir administravimo sutartis bus prijungta 148 000 gyventojų. Atsižvelgiant į tai, rezultato 
rodiklis bus pasiektas apie 50 proc.  

Įgyvendinant dumblo tvarkymo infrastruktūros projektus pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra“, iki 2011 m. pabaigos buvo pastatyti 5 dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš viso iki laikotarpio pabaigos suplanuota pastatyti 20 dumblo 
apdorojimo įrenginių, taigi jau pasiekta 25 proc. nacionalinio lygmens produkto rodiklio „Pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai“ reikšmės. 

 
Remiantis Finansų ministerijos užsakymu atlikto Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo  (toliau – vertinimas) rezultatais, 

galima teigti, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektai didžiąja dalimi užtikrina efektyvų aplinkosauginių užduočių įgyvendinimą, ir 
prognozuoti, kad skirto finansavimo apimtis sukurs techninę galimybę pasiekti numatytą tikslą, tačiau faktinis tikslo pasiekimas yra neiškus dėl 
subjektyvių priežasčių, susijusių su gyventojų aktyvumu jungiantis prie centralizuotos nuotekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros. Net ir 
planuojama apimtimi pasiekus SSVP nustatytus tikslus, Lietuvos gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo 
paslaugomis, dalis tik priartės prie ES vidurkio. Siekiant aukštesnės aplinkos kokybės, centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis 
besinaudojančių gyventojų dalies didinimui gali būti reikalingos papildomos išlaidos, susijusios ne tik su infrastruktūros vystymu, bet ir su gyventoju 
informavimu bei skatinimu prisijungti prie sukuriamos infrastruktūros. Atliktas vertinimas taip pat parodė, kad, atsižvelgiant į vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo projektų pažangą bei pasiektus ir prognozuojamus užduočių lygius, tikėtina, kad numatytos užduotys šioje srityje iki 2015 m. bus 
pasiektos (išskyrus užduotį dėl nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo prieinamumo 95 proc. gyventojų kiekvienoje savivaldybėje, kuri, atsižvelgiant į 
esamą situaciją, tikėtina, nebus pasiekta). Tikėtina, kad daugumoje regionų iki 2013 m. bus sukurti dumblo apdorojimo pajėgumai ir nutrauktas 
dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose. 2 projektai, dėl kurių pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys, 
pagal numatytą veiklų įgyvendinimo trukmę iki 2013 m. gali būti neužbaigti.  
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48 lentelė. 2 uždavinys:  Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos 
ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos/ 
rodikliai  

Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
 ES lėšos (eurai) 209.638.673,25 200.173.169,13 95,48 proc. 31.425.211,80 14,99 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Uždarytų ir sutvarkytų 
sąvartynų/šiukšlynų skaičius 
 
 
 

249 343 137,75 proc. 92 36,94 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 ES aplinkosauginius 
reikalavimus atitinkančių 
sąvartynų dalies 
padidėjimas (procentiniai 
punktai) 

100 100 100 proc. 4,2 4,2 proc. 

 
Panaudojant ES paramos lėšas, 2011 m. buvo finansuojama sąvartynų uždarymo, atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų aikštelių įrengimo bei 

pavojingų atliekų sąvartyno statybos veiklos. Lietuvoje atliekos šalinamos 11-oje regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų, atitinkančių aplinkos 
apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Iki 2017–2013 m. ES paramos laikotarpio 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. 2011 m. baigti įgyvendinti 2 atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai 
(Šiaulių ir Alytaus rajonuose): ypač sėkmingai buvo įgyvendintas projektas Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas.  

2011 m. buvo įgyvendintas projektas „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ – buvo sukurtas 1 Klaipėdos regiono atliekų 
sąvartynas, kuris pakeitė Europos Sąjungos reikalavimų neatitinkančius 38 Klaipėdos apskrities sąvartynus. Taip buvo sumažintas neigiamas poveikis 
aplinkai ir sudarytos sąlygos racionaliam viso regiono atliekų perdirbimui. 

 
Lietuvoje jau sukurta 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų (Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 

Marijampolės, Telšių ir Utenos), kurių diegimas ir plėtojimas iš dalies finansuojamas ES Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir savivaldybių 
įkurtų įmonių (regioninių atliekų tvarkymo centrų) lėšomis. Įgyvendinti Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Marijampolės, Telšių ir Utenos regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo investiciniai projektai. Centralizuota atliekų tvarkymo sistema padeda 
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išspręsti atliekų apskaitos ir srautų kontrolės problemas. Įgyvendinus projektus sudarytos sąlygos racionaliau perdirbti visų regionų atliekas bei teikti 
kokybiškas ir pigias paslaugas vietos gyventojams. 

Lietuvoje veikia daugiau kaip 60 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Artimiausiu metu bus įrengta dar 45 didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelės ir bendras aikštelių, pastatytų naudojantis ES parama, kiekis Lietuvoje bus virš 100 (dalis jų įrengta naudojant 2000–2006 m. ISPA 
programos lėšas).  

Diegiant naująją atliekų tvarkymo sistemą visoje Lietuvoje, naudojantis ES parama, jau įrengta virš 20, o iš viso bus pastatytos 53 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų aikštelės. Remiantis preliminariais komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekio 
2011 m. tyrimų rezultatais, galima teigti, kad biologiškai skaidžių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis, lyginant su 2000 m., sumažėjo apie 20 proc. 

 
Lyginant projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti produkto ir rezultato rodikli ų reikšmes ir projektų 

administravimo ir finansavimo sutartyse suplanuotas lėšas, galima daryti išvadą, kad uždavinys įgyvendinamas sėkmingai – sutartyse suplanuotų lėšų 
ir pasiektų rodiklių procentai nuo veiksmų programoje suplanuotų 2 uždavinio lėšų ir rodiklio reikšmių yra panašūs; rodiklių pasiekimo procentas yra 
didesnis už sutartyse suplanuotų lėšų procentą nuo veiksmų programos plano, nes dar 2010 m. padidėjo tvarkytinų sąvartynų ir šiukšlynų skaičius – 
suplanuota sutvarkyti ir tuos sąvartynus ir šiukšlynus, kurių dėl išaugusių rangos darbų kainų nepavyko sutvarkyti senojo finansavimo laikotarpio 
lėšomis. 

Lyginant faktiškai pasiektas atskirų produkto ir rezultato rodiklių reikšmes su panaudotomis (deklaruotinomis) lėšomis, galima daryti išvadą, 
kad rodiklių pasiekimas vyksta sėkmingai: faktiškai pasiekto produkto rodiklio dalis nuo SSVP plano yra didesnė už panaudotų lėšų dalį. Rezultato 
rodiklio siekimas vyksta lėčiau nei produkto rodiklio, nes rezultato rodiklio reikšmė gaunama apskaičiavus 11 reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalį 
procentais nuo visų tuo laikotarpiu uždarinėjamų ir tvarkomų sąvartynų / šiukšlynų skaičiaus: 11 x 100 / (X-Y)+11. (X – visų uždarinėjamų ir 
tvarkomų sąvartynų / šiukšlynų skaičius, Y – uždarytų ir sutvarkytų sąvartynų / šiukšlynų skaičius). 

Procedūrų sudėtingumas lėmė ilgesnę veiklų trukmę projektų įgyvendinimo stadijos pradžioje, tačiau tinkamai įvertinus situaciją ir neįvykus 
esminiams pokyčiams, kurie galėtų turėti įtakos šio prioriteto priemonių įgyvendinimui, vadovaujantis priimtais sprendimais ir suplanuotų vykdyti 
projektų siektinais rezultatais, tikėtina, kad iki programavimo periodo pabaigos pavyks sėkmingai panaudoti numatytas lėšas. Sąvartynų uždarymo 
projektų vidutinė trukmė – apie 1,5 m. Didžioji dauguma projektų pradėti įgyvendinti tik 2010 m., todėl produkto rodiklio pasiekimas 2011 m. nėra 
aukštas. Įvertinus, kad projektų įgyvendinimo laikotarpis numatytas iki 30 mėn., tikėtina, jog užduotis iki 2012 m. uždaryti visus aplinkos apsaugos ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus bus pasiekta. Atskirais atvejais projektai gali vėluoti dėl užsitęsusių pirkimo 
procedūrų, darbų vykdymo sezoniškumo.  

Vykdomi atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai užtikrina efektyvų aplinkosauginių užduočių įgyvendinimą. Kuriama biologiškai 
skaidžiųjų ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra yra tinkama 2013 m. ir tolesniems laikotarpiams nustatytų atliekų tvarkymo užduočių 
įgyvendinimui, tačiau jos eksploatacijos pradžios data (2013 m.) vertinama kaip rizikinga. Pagrindinis šių projektų neįgyvendinimo laiku pavojus 
susijęs su ilgai trunkančiomis viešųjų pirkimų procedūromis, teritorijų planavimo dokumentų rengimu, patirties stoka statant ir planuojant tokio tipo 
objektus Lietuvoje.  
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Sėkmingai įgyvendinti projektai 
 
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje 
 
UAB „Sūduvos vandenys“ vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje“.  
Projekto apimtyje nutiesta apie 12 km vandentiekio ir apie 11 km nuotekų tinklų bei rekonstruota nuotekų valykla. Marijampolės savivaldybėje 

prieš projekto įgyvendinimą prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymų sistemų atitinkamai buvo prisijungę 75,7 proc. ir 69,2 proc. visų 
gyventojų. Planuojama, kad įgyvendinus investicinį projektą prie centralizuotų vandens tiekimo sistemų Marijampolėje prisijungs apie 729 naujų 
vartotojų, prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų galės prisijungti apie 964 naujų vartotojų, o tai atitinkamai sudarys 76,3 proc. (padidėjimas – 
0,6 proc.) ir 70,2 proc. (padidėjimas – 1,0 proc.) Marijampolės savivaldybėje. Šiuo metu prie vandentiekio tinklų prijungti 142 gyventojai, o prie 
nuotekų tinklų – 208 gyventojai, atitinkamai sudarytos 54 ir 76 sutartys. 

Marijampolės nuotekų valykla pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1975 metais, įrenginiai buvo seni ir susidėvėję. Šios priežastys sąlygojo, kad ne 
visuomet nuotekos būdavo išvalomos iki normatyvo reikalavimų, be to, turėjo įtakos susidariusio dumblo panaudojimui. Marijampolėje susidaręs 
dumblas tvarkomas pagal galimybių studiją „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“. Šiam tikslui projekto „Marijampolės dumblo 
apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinimui lėšos skiriamos tik pūdymo, generatoriaus ir džiovyklos įrengimui. Todėl kita įranga – dumblo tūrio 
tankintuvai, įranga pūdyto tūrio mažinimui, pūdyto dumblo sausinimui, dozavimui bei polimerų sistemos ir kt. – yra įsigyta bei darbai yra įvykdyti 
projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje“ apimtyje, atliekant esančių nuotekų valymo 
įrenginių rekonstrukciją. Tai yra dumblo apdorojimo grandies rekonstrukcija ir išplėtimas, pirminių ir antrinių sėsdintuvų, orapūtinės, paskirstymo 
kamerų, dumblo kamerų rekonstrukcija, antro laipsnio aerotanko rekonstrukcija (maišyklių pakeitimas) ir parengtinio valymo grandies rekonstrukcija. 
Rekonstravus nuotekų valymo įrenginių grandį prisidedama prie Europos Sąjungos direktyvų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
reikalavimų, nustatančių surenkamų nuotekų apdorojimą, įgyvendinimo. 

Projekto įgyvendinimo komandai sėkmingai dirbant buvo laiku pasiekti projekto tikslai, 2011 metams nustatytas projekto finansinis planas 
įgyvendintas 109 proc. 

 
Druskininkų dumblo apdorojimo įrenginių statyba 

 
UAB „Druskininkų vandenys“ įgyvendinant projektą „Druskininkų dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (projekto biudžetas – 840 tūkst. 

eurų), 2011 metų rugsėjo mėnesį baigti pirmosios Lietuvoje dumblo kompostavimo aikštelės statybos darbai ir įsigyti projekto įgyvendinimui 
reikalingi mechanizmai: „žaliųjų“ atliekų smulkintuvas, būgninis sijotuvas, komposto vartytuvas ir krautuvas. Atsižvelgiant į susidarančio 3181 m3 (t) 
dumblo kiekį per metus, jo kokybę ir galutinio dumblo panaudojimo galimybes, Druskininkuose pritaikyta paprasčiausia dumblo tvarkymo schema – 
nuotekų dumblo kompostavimas. Nuotekų dumblas bus kompostuojamas naudojant struktūrinę medžiagą – šiaudus, medžių šakas, lapus ir kt. Kartu 
kompostuojant dumblą ir „žaliąsias“ atliekas (sodo-daržo, želdinių tvarkymo ir pan.) bus gaunamas ne tik geresnės kokybės kompostas. Kartu bus 
sprendžiamos ne tik dumblo, bet ir „žaliųjų“ atliekų tvarkymo problemos. Iš nuotekų dumblo pagamintas kompostas bus naudojamas žemės ūkyje, 
sąvartynų tvarkymui, pažeistų teritorijų atstatymui, kelių statyboje, miškų sodinimui ir kitose srityse. Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie 2007–
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2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje iškelto tikslo – kad įgyvendinus programą apie 80% Lietuvoje susidarančio dumblo būtų tvarkoma 
taikant modernias technologijas – pasiekimo. 

 
Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas 

 
Iki 2011 metų Alytaus regione buvo 22 apleisti ir nerekultivuoti sąvartynai, kurie neatitiko aplinkosaugos reikalavimų ir stipriai teršė aplinką. 

Siekiant sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą buvo būtina uždaryti 22 Alytaus regiono mažus ir vidutinius sąvartynus, esančius dviejose 
apskrityse: Alytaus (Alytaus rajono (2), Druskininkų (1), Lazdijų rajono (11) ir Varėnos rajono (4) savivaldybėse) ir Kauno (Prienų rajono (4) 
savivaldybėje). Šių sąvartynų uždarymo darbai pradėti vykdyti 2008 metais. Rangos darbai, kuriuos atliko UAB „Alkesta“ buvo finansuojami 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis pagal projektą „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas“. Bendra projekto vertė – 5,64 
mln. eurų (iš jų – 4,25 mln. eurų ES paramos lėšų). Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas“ apimtyje užbaigti Barčių (Vydenių 
seniūnija) sąvartyno rekultivavimo darbai.  

Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas buvo įvykdytas vienuolikos sąvartynų likvidavimas, išvežant atliekas į kitus uždaromus 
sąvartynus, bei teritorijos rekultivavimas ir kitų vienuolikos sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas esamose vietose.   

2011 spalio mėnesį FIDIC inžinieriaus išduota darbų atlikimo pažyma patvirtino, kad projekto įgyvendinimas yra baigtas, visi darbai yra atlikti 
tinkamai ir be jokių defektų. Įgyvendinus projektą iš sąvartynų į aplinką nebesklinda tarša, šio krašto gyventojams užtikrinama švaresnė ir sveikesnė 
aplinka.  
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19 paveikslas. 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Aplinkos ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. 
pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotasis ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.)  

750,6 (100%)
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3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių  įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 
Aplinkos ministerijos administruojamoms Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 

prioriteto 1 ir 2 uždavinių priemonėms iki 2011 m. pabaigos jau paskirstyta ES fondų lėšų už 717,2 
mln. eurų, tai sudaro 95,5 proc. nuo visų šiam prioritetui įgyvendinti skirtų ES fondų lėšų. 
Planuojama, kad 2012 m. bus pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 99 proc., 
o 2013 m. – 100 proc. visų numatytų lėšų sumai. Europos Komisijai iki 2011 m. pabaigos 
deklaruota 39,4 proc. ES fondų lėšų, t. y. 295,7 mln. eurų.  
 
 
 
20 paveikslas. 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Aplinkos ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.). 
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ES fondų lėšų panaudojimo planas 2011 m. įgyvendintas 110,64 proc., taigi Europos 
Komisijai jau deklaruota 295,7 mln. eurų pagal Aplinkos ministerijos administruojamas SSVP 3 
prioriteto 1 ir 2 uždavinių priemones. Per 2012 m. planuojama deklaruoti 140,7 mln. eurų, t. y. iki 
2012 m. pabaigos jau būtų deklaruota 53 proc. ES fondų lėšų, numatytų 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių 
įgyvendinimui. Visas 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui numatytas ES fondų lėšas 
planuojama deklaruoti iki 2015 m. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis neutralus. 

 
2. Uždavinių įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 
Poveikis neutralus. 

 
3. Uždavinių įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 

 
49 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  

Ekonomikos 
augimo centrai 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius73 

Alytus 18.078.491,93 7 
Marijampolė 7.281.811,77 5 

                                                 
73 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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Tauragė 4.940.438,80 6 
Mažeikiai 10.044.274,63 6 
Telšiai 4.066.751,59 5 
Utena 2.443.746,35 4 
Visaginas 575.658,60 2 
 

3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas turi teigiamos įtakos regioninei plėtrai: 
įgyvendinami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovacijos ir plėtros projektai apima 
visus regionus ir užtikrina, kad regionų gyventojams būtų prieinamos efektyvios vandens tiekimo 
bei nuotekų tvarkymo sistemos, kuriamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos taip pat apima visus 
regionus ir užtikrina, kad regionų gyventojams būtų prieinamos efektyvios atliekų tvarkymo 
sistemos. Įgyvendinant šiuos uždavinius prisidedama prie Lietuvos ekonomikos ir regionų 
vystymosi, užtikrinamas regionų aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas.  

Pagal Aplinkos ministerijos administruojamas 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių priemones 2011 
m. regioniniuose ekonomikos augimo centruose buvo įgyvendinami 35 projektai. Didžiausia dalis 
ES paramos paskirstyta Alytaus (18,078 mln. eurų), Mažeikių (10,044 mln. eurų) ir Marijampolės ( 
7,281 mln. eurų) regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Mažiausia dalis ES paramos teko 
Visaginui (575 tūkst. eurų). Daugiausia įgyvendinamų projektų, teikiančių naudą konkrečiam 
regionui, tenka Alytaus regioniniam ekonomikos augimo centrui (7). 
 
4. Uždavinių įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Įgyvendinant vandentvarkos projektus atsižvelgiama į visus darnaus vystymosi tikslus: 
aplinkosaugos – mažėja geriamojo vandens ir dirvožemio užterštumas, įgyvendinami kiti 
aplinkosauginiai reikalavimai, skatinamas gamtinių išteklių darnus naudojimas ir formuojamas 
atsakingas visuomenės požiūris į gamtinę aplinką; ekonominį tikslą – įgyvendinamas paslaugų 
visuotinumas, įperkamumas, kokybė, „sąnaudų susigražinimo“ ir „teršėjas moka“ principai; 
socialinį tikslą – užtikrinamas ES sveikatos apsaugos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens 
tiekimas, o tai teigiamai veikia visuomenės sveikatingumą ir užtikrina higienos sąlygų gerėjimą; 
regionų vystymosi tikslą – mažėja aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp atskirų 
regionų.  

Kuriama nuotekų dumblo tvarkymo sistema, diegiant modernesnes ir aplinkai palankesnes 
dumblo tvarkymo technologijas, sumažins susidarančio dumblo kiekį ir jo neigiamą poveikį 
aplinkai. 

ES reikalavimus neatitinkančių sąvartynų uždarymas prisideda prie aplinkos taršos 
mažinimo, mažėja neigiamas sukauptų atliekų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Regioninė 
komunalinių atliekų tvarkymo sistema sumažins atliekų srautus ir neigiamą atliekų poveikį aplinkai 
ir žmonių sveikatai, užtikrins atliekų rūšiavimą, racionalų atliekų naudojimą antriniam perdirbimui. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Netaikoma 
 

7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 

Netaikoma 
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3.3.1.2. Svarbiausios problemos 
 
Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių 

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 
konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 
2010 metais deklaruotų išlaidų valstybinį auditą, buvo nustatyti du atvejai, kai Aplinkos ministerija, 
gavusi APVA informaciją ir pasiūlymus dėl nustatytų pažeidimų, nepagrįstai priėmė sprendimą 
sumažinti APVA siūlomas taikyti finansinio poveikio priemones. Audito institucija pateikė 
Aplinkos ministerijai rekomendaciją kreiptis į APVA su prašymu atlikti pakartotinius pažeidimų 
tyrimus ir užtikrinti, kad finansinio poveikio priemonės dėl nustatytų pažeidimų būtų taikomos 
vadovaujantis tik pagrįstais įrodymais, surinktais atliekant pažeidimo tyrimą, ir atsižvelgiant į visas 
su pažeidimu susijusias aplinkybes. Vykdydama audito institucijos rekomendaciją, Aplinkos 
ministerija kreipėsi į APVA su prašymu atlikti pakartotinius pažeidimų tyrimus. Agentūra atnaujino 
tyrimus ir pasirengė užbaigti pažeidimų procedūras, tačiau dėl kilusių techninių pažeidimo būsenos 
SFMIS keitimo kliūčių teko kreiptis į Finansų ministeriją. Tikėtina, kad audito institucijos 
rekomendacija bus galutinai įgyvendinta 2012 m. kovo mėn. 
 

Kitos problemos, kilusios įgyvendinant 3 prioriteto 1 ir 2 uždavinius: 
 
- ekspertinių žinių, reikalingų tinkamų techninių specifikacijų projektams parengimui ir 

viešųjų pirkimų įvykdymui, trūkumas;  
- projektų įgyvendinimas vėluoja dėl nepagrįstai ilgai vykstančių pirkimo procedūrų, 

teisminių ginčų, projektų vykdytojų vėlavimo užtikrinti nuosavo indėlio apmokėjimą, 
rangovų vėlavimo atlikti darbus pagal rangos sutartyse numatytus terminus ir pan.; 

- techninių projektų ir pirkimų dokumentų kokybė prasta, nes vykdant rangos sutartis tenka 
atlikti keitimus; 

- dėl „Snoro“ banko situacijos projektų vykdytojai neturėjo lėšų apmokėti nuosavo indėlio 
dalies; 

- projektų vykdytojai neteikia pakankamai dėmesio ir reikšmės savo projektams (dėl projektų 
vadovų kaitos ar pan.). 
 

Kilusios problemos sprendžiamos operatyviai priimant sprendimus dėl nepanaudojamų 
lėšų perskirstymo kitiems projektams; aktyviai prižiūrint paraiškų ir projektų dokumentacijos 
rengimą; taikant finansines korekcijas projektų vykdytojams, nesilaikantiems nustatytų sąlygų ir 
terminų; organizuojant papildomus mokymus ir konsultacijas pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams; siunčiant įspėjamuosius raštus dėl vėluojančių projektų perkėlimo į vėlesnį etapą ir 
pan. 
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3.3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamo 3 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimas 
 

3.3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

SSVP 3 prioriteto 3 uždavinys ,,Oro kokybės gerinimas“ įgyvendinamas vykdant priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, 
kuri skirta  ekologiškoms viešojo transporto priemonėms įsigyti bei troleibusų kontaktiniam tinklui nutiesti, dviračių takams nutiesti ir viešojo 
transporto infrastruktūrai rekonstruoti   

Informacija apie SSVP 3 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
50 lentelė. 3 uždavinys: Oro kokybės gerinimas 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Tikslas           50  

Atnaujintų viešojo transporto 
priemonių skaičius 

Pradinis taškas 1385 
(2006) 

         

Pasiekimas 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Tikslas           10  

Nutiestas naujas troleibusų 
kontaktinis tinklas 

Pradinis taškas 265  
(2006) 

         

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Tikslas           3 

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

Pradinis taškas 4 (2006)          
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 

51 lentelė. 3 prioriteto 3 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 
partnerio (-

ių) lėšų suma 

3 uždavinys  859.679,34 649.518,38 0,00 210.160,96 5.731.195,55 4.330.122,51 0,00 1.401.073,04 
 
 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 

52 lentelė. 3 uždavinys:  Oro kokybės gerinimas 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai  Stebėsenos 

rodiklio tipas 
Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 
ES lėšos/rodikliai ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 

SSVP plano 
ES lėšos 
/rodikliai  

Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 21.827.655,82 4.330.122,51 19,84 proc. 649.518,38 2,98 proc. 

Atnaujintų viešojo 
transporto priemonių 
skaičius  

 
50 
 

24 48 proc. 0 0 proc. 
PRODUKTO 

Nutiestas naujas troleibusų 
kontaktinis tinklas 

10 0 0 proc. 0 0 proc. 
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REZULTATO Padidėjusi švaresnių degalų 
(biodegalų, dujų) ir elektros 
energijos sunaudojimo 
dalis sąlyginiais vienetais 
bendrame viešojo 
transporto sunaudojamų 
degalų kiekyje (proc.) 

3 1300 10.000 proc. 0 0 proc. 

 
3 uždavinys ,,Oro kokybės gerinimas“ įgyvendinamas vykdant priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“. Priemonei skirtos 

lėšos paskirstytos 12 projektų. Iš jų ekologiškoms viešojo transporto priemonėms įsigyti 6 projektai (planuojama įsigyti ne mažiau kaip 68 autobusus ir 
13 troleibusų), 1 projektas – troleibusų kontaktiniam tinklui nutiesti (planuojamo tiesti kontaktinio tinklo ilgis – 4,78 km), 5 projektai dviračių takams 
ir viešojo transporto infrastruktūrai (planuojama nutiesti 21,8 km dviračių takų, rekonstruoti 41 viešojo transporto stotelę, nužymėti 2,1 km gatvės 
viešojo transporto juostai). Iki 2011 m. pabaigos pateiktos 3 paraiškos dėl projekto finansavimo (visos – viešojo transporto priemonėms įsigyti), 
pasirašyta 1 projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Kitas sutartis planuojama pasirašyti 2012–2013 metais.  

2011 metais rodiklių pasiekimų nebuvo, nes pirmoji į šios priemonės valstybės projektų sąrašą įtrauktų projektų finansavimo ir administravimo 
sutartis pasirašyta 2011 m. gruodžio mėn. Planuojama, kad 2012 m. bus užfiksuoti pirmieji pasiekimai, o 2014–2015 m. bus pasiektos laukiamos 
produkto rodiklių reikšmės. Prognozuojama, kad rodiklio ,,Atnaujint ų viešojo transporto priemonių skaičius“ reikšmės bus pasiekta 2013 m. 
Įgyvendinus visus suplanuotus viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, bus nupirkta 85 vnt. ekologiškų viešojo transporto priemonių (70 proc. 
planuotos rodiklio reikšmės).  

Prie produkto rodiklio ,,Nutiestas naujas troleibusų kontaktinis tinklas “ pasiekimo prisideda vienas į valstybės projektų sąrašą įtrauktas 
projektas. Jo finansavimo ir administravimo sutartį palanuojama pasirašyti 2013 m. (pabaiga – 2014 m.) Įgyvendinus šį projektą bus nutiesta 4 km 
naujo troleibusų kontaktinio tinklo (apie 48 proc. planuotos rodiklio reikšmės). 

Rezultato rodiklio ,,Padidėjusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir elektros energijos sunaudojimo dalis sąlyginiais vienetais bendrame 
viešojo transporto sunaudojamų degalų kiekyje (proc.)“ reikšmė bus skaičiuojama po projektų įgyvendinimo. Kadangi numatoma projektų 
įgyvendinimo pabaiga – 2012–2014 m., tai pirmoji rodikli ų reišmė galės būti apskaičiuota tik 2013 m. 
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21 paveikslas. 3 prioriteto 3 uždavinio (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. 
pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.)  

21,8 (100%)

4,3 (19,8%)

0,6 (3,0%)

0
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Suplanuota VP
programoje  ES lėšų
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pasirašytas sutartis ES

l ėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

3 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 
 

Iki 2011 m. pabaigos pasirašyta viena projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Kitas 
projekto finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasirašyti 2012–2013 metais. Numatyta 
visus projektus įgyvendinti ir skirtas Europos Sąjungos fondų lėšas panaudoti iki 2014 m. pabaigos. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus 

 
2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus 

 
3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 

Poveikis regioninei plėtrai neutralus 
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Įgyvendinat kompleksinio ekologiško viešojo transporto plėtros projektus atsižvelgiama į 
daugelį darnaus vystymosi tikslų: aplinkosaugos – remiant ,,švaresnius“ degalus naudojančio 
viešojo transporto vystymą mažinama miestų oro tarša; ekonominis – padidinus viešojo transporto 
patrauklumą tikimasi padidinti juo besinaudojančių žmonių skaičių; socialinį – padidės gyventojų 
judumas, gyventojams atsiras galimybė rinktis dar vieną transporto rūšį – dviračių transportą, 
kuriuo galės ne tik pasiekti kelionės tikslą, bet ir pramogauti, gerinti sveikatą. 
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5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

 

Netaikoma 
 
7. Uždavinio įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 
Netaikoma 
 
 
3.3.2.2. Svarbiausios problemos 
 

• Vėluojama parengti projektų techninius dokumentus; 
• ,,Užaukštintos“ techninės specifikacijos sąlygoja pernelyg dideles tiekėjų pasiūlymų kainas; 
• Užsitesia viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir derinimas; 
• Konkursų dalyviai skundžia viešųjų pirkimų procedūras; 
• Projektų vykdymą stabdo kiti su jais susiję projektai; 
• Projektų vykdytojai nesugeba užtikrinti projekto išlaidų dalies finansavimo nuosavomis 

lėšomis; 
• Projektų vykdytojai teikia ,,nulines“ mokėjimo paraiškas. 

 
Vėluojama parengti projektų techninius dokumentus, pvz. buvo planuota, kad Šiaulių 

miesto savivaldybės administracija, rengdama projektą ,,Viešojo transporto modernizavimas Šiaulių 
mieste“ iki 2012 m. gegužės 15 d. parengs dviejų dviračių takų (Tilžės g. ir Vyturių g.) techninius 
projektus, atliks rangos darbų viešuosius pirkimus ir pateiks paraišką dėl projekto finansavimo. 
Tačiau paaiškėjo, kad 2012 m. Tilžės g. dviračių tako techninė dokumentacija nebus parengta. Dėl 
to anksčiau paminėtas projektas buvo padalintas į du etapus, kurių vienas bus vykdomas 2012 m., o 
antras – 2013 m. 

 ,,Užaukštintos“ techninės specifikacijos sąlygoja pernelyg dideles tiekėjų pasiūlymų 
kainas, pvz. Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė atsisakyti projekto ,,Troleibusų įsigijimas 
Vilniaus mieste (I) etapas“ dėl per didelių tiekėjų pasiūlytų kainų (pagal konkurso laimėtojo 
pasiūlymą vieno troleibuso kaina be PVM –1.430.000 Lt, nors buvo planuota skirti ne daugiau, kaip 
1.100.000 Lt).  

Užsitesia viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir derinimas, pvz. Kauno miesto 
savivaldybės administracija planavo iki 2012 m. kovo mėn pasirašyti sutartį dėl projekto ,,Dviračių 
tako Neries krantinė – Jotvingių g. įrengimas“ techninio projekto rengimo, tačiau, užsitęsus viešųjų 
dokumentų rengimui ir derinimui, sutartį planuojama pasirašyti 3 mėnesiais vėliau. 

Konkursų dalyviai skundžia viešųjų pirkimų procedūras, pvz., Klaipėdos miesto 
savivaldydės administracija pateikė TID parašką dėl projekto ,,Klaipėdos miesto autobusų parko 
atnaujinimas“. Tačiau nelaimėję konkurso dalyviai apskundė jo rezultatus teismui ir teismas 
įpareigojo iš naujo atlikti pateiktų konkursinių pasiūlymų vertinimą. Teismo spendimą apskundė 
konkurso laimėtojai, todėl perkančioji organizacija nusprendė iš viso nutraukti viešųjų pirkimų 
procedūras ir prašyti leidimo jas vykdyti iš naujo. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis 
iki šiol nepasirašyta, planuojama ją pasirašyti iki 2013 m. pabaigos. 

Projektų vykdymą stabdo kiti su jais susiję projektai, pvz. Kauno miesto savivaldybės 
administracija negali pradėti vykdyti projekto ,,Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. 
Petrausko galvėse Kauno mieste“ kol nebaigtas projektas ,,Parodos ir K. Petrausko g. dalies 
rekonstrukcija“, finansuojama iš priemonei ,,Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas 
ir plėtra“. 
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Projektų vykdytojai nesugeba užtikrinti projekto išlaidų dalies finansavimo nuosavomis 
lėšomis, pvz. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, planuodama vykdyti projektą ,,Viešojo 
transporto modernizavimas Šiaulių mieste“, susidūrė su nuosavo finansavimo dalies trūkumu. 

Projektų vykdytojai teikia ,,nulines“ mokėjimo paraiškas, pvz. įgyvendinant projektą 
,,Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Kauno mieste (I etapas)“ už 2012 m. I ketvirtį 
buvo pateikta ,,nulinė“ mokėjimo paraiška. 
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3.3.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamo 3 prioriteto 4 uždavinio įgyvendinimas 
 

3.3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 
Ūkio ministerija, įgyvendindama SSVP 3 prioriteto  4 uždavinį „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių vartojimą“ (toliau – 4 uždavinys), siekia: 
- diegti pažangias ir efektyvias energijos gamybos technologijas, padidinti energijos gamybos efektyvumą; 
- skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamybai; 
- mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. 

 
Informacija apie 4 uždavinio įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
53 lentelė. 4 uždavinys: Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 66,53 256 468 NA NA NA NA 468 

Tikslas           200 

Energijos taupymo 
požiūriu atnaujintų 
viešosios paskirties 
pastatų skaičius74 

Pradinis taškas 82          

Rezultato rodikliai 

                                                 
74 Energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti viešosios paskirties pastatai – pastatai, kuriuose įgyvendintos 
energijos taupymo priemonės pagerina pastato ir (ar) pastato energetinių sistemų energetines savybes. 
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Pasiekimas 0 0 2,8176 2,7 16,06 NA NA NA NA 16,06 

Tikslas           100 

Atnaujintuose 
viešosios paskirties 
pastatuose sutaupytas 
energijos kiekis 
(GWh)75 

Pradinis taškas 40          

 

 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 

 
54 lentelė. 3 prioriteto 4 uždavinio finansinė pažanga (eurais) 

Uždaviniai 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 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo  (

BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 
partnerio (-

ių) lėšų suma 

4 uždavinys 298.981.889,89 220.074.023,16 26.308.232,27 52.599.634,46 398.946.125,12 292.325.260,56 34.308.431,90 72.312.432,66 

 
 
 

                                                 
75 Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh). Viešosios paskirties pastatas – tai viešojo naudojimo pastatas, kaip yra apibrėžta Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo (Žin., 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. 
76 Patikslinta pasiekimo reikšmė už 2009 m. Patikslinimo priežastis – pasiekimo apskaičiavimo klaida: netinkamai įvesti rodiklio pasiekimo duomenys į informacinę sistemą. 
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
55 lentelė. 4 uždavinys:  Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES lėšos (eurai) 355.647.143,47 292.325.260,56 82,20 proc. 220.074.023,16 61,88 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Energijos taupymo požiūriu 
atnaujintų viešosios 
paskirties pastatų skaičius 

200 735 367,5 proc. 468 234 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 Atnaujintuose viešosios 
paskirties pastatuose 
sutaupytas energijos kiekis 
(GWh) 100 187,09 187,09 proc. 16,06 16,06 proc. 

 
 Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 4 uždavinį buvo pasirašyta 513 sutarčių, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 292,3 
mln. eurų. Priimtų  įsipareigojimų suma 2011 m. pabaigai sudarė 82 proc. plano. Vertinama, kad iki laikotarpio pabaigos visos 4 uždaviniui numatytos 
lėšos bus sėkmingai įsisavintos:   

3. 2011 metų pabaigai buvo vertinamos 84 paraiškos, kuriose nurodyta prašoma finansavimo suma – 108,4 mln. eurų.  
4. Nepaskirstytos lėšos bus skirtos viešosios paskirties pastatų renovavimui.  

Iki 2011 m. pabaigos stebėsenos rodiklio „Energijos taupymo požiūriu atnaujint ų viešosios paskirties pastatų skaičius“ pasiekimai planą 
viršijo daugiau negu 2 kartus, tačiau rezultato rodiklio – „Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh)“ 
pasiekimas pakankamai žemas, kadangi šio stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmė yra nustatoma praėjus vienam šildymo sezonui po to, kai įdiegiamos 
planuotos energijos taupymo priemonės, t. y. projektams pasibaigus. Iki 2011 m. pabaigos buvo užbaigti 269 projektai (iš 490 projektų), kurie galėtų 
prisidėti prie šio rodiklio pasiekimo, tačiau įgyvendinus šiuos projektus sutaupytas energijos kiekis galės būti pamatuotas tik pasibaigus 2012 metams. 
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Vertinama, kad energijos taupymo požiūriu viešosios paskirties pastatų atnaujinimui skirtos priemonės įgyvendinamos sėkmingai. Remiantis 
pasirašytų sutarčių duomenimis, atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis gali siekti 187 GWh. 

Įgyvendinant 4 uždavinį taip pat finansuojami projektai, skatinantys atsinaujinančių energijos išteklių (biomasės) naudojimą energijos gamybai. 
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 apibrėžimai pateikiami prie pagrindinių stebėsenos rodiklių (core indicators) pasiekimų).  

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 2011 pabaigos 
buvo naujai įrengti ir (arba) modernizuoti 5 energijos gamybos pajėgumai (iš planuojamų 8), kurių galia padidėjo iki 20 MW (sutartyse nurodyta 
siektina reikšmė – 152,7).    

Siekiant įvertinti energetikos priemonių tinkamumą 2011 m. Ūkio ministerijos užsakymu atliktas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas. Vertinimo metu buvo gautos vertingos sektoriaus plėtros 
įžvalgos dėl Ūkio ministerijos vykdomos politikos energetikos srityje bei administruojamų priemonių aktualumo pasikeitusiai ekonominei situacijai, 
pateiktos rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimas buvo baigtas tik 2011 m. gruodžio mėnesį ir buvo atliktas programavimo laikotarpio 
viduryje, pateiktos ir priimtinos rekomendacijos nėra skirtos dabartinio laikotarpio priemonių įgyvendinimui ir bus naudojamos pasirengimui 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiui.  

Vertinimo projekto ataskaita yra skelbiama internetinėse svetainėse www.esparama.lt ir www.ukmin.lt. 
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Pagal 4 uždavinį sėkmingai įgyvendinamų projektų pavyzdžiai. 
 

56 lentelė. Sėkmingai vykdomi 3 prioriteto 4 uždavinio projektai.  
Projekto pavadinimas Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas Projekto išlaidų suma 

pagal sutartį, Eur 
Skirto finansavimo ES 

lėšos, Eur 

Kogeneracinės elektrinės jėgainės nr. 2 
nauja statyba AB „Achema“  

AB ,,Achema" 10.890.046,05 4.344.300,28 

Projekto 
aprašymas 

AB „Achema“ – didžiausia azoto trąšų ir chemijos pramonės produktų gamykla Baltijos šalyse. Pagrindinė įmonės produkcija – 
įvairių rūšių trąšos, tačiau taip pat gaminama elektra ir šiluma, reikalingi įmonės gamybiniams procesams.  
AB „Achema“ nusprendė plėsti turimus elektros ir šilumos gamybos pajėgumus, įvertinusi Lietuvos energetikos sektoriuje 
susiklosčiusią situaciją ir prognozuojamas tendencijas:  
1. Bendras energijos kainų augimas pasaulyje, energijos mokesčiai – akcizai, aplinkos mokesčiai ir tolimesnės energijos kainų 
didėjimo tendencijos. 
2. Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymas 2009 m. – įvertinus planuojamus galios balansus sistemos maksimalių poreikių 
metu 2008–2009 m. laikotarpiu (kol dar veiks Ignalinos AE) Lietuvoje išliks nedidelis generuojančių elektros galių perteklius, 
tačiau 2010 m. galimas galios deficitas. 
Šiame kontekste tikslinga plėtoti termofikacines elektrines, kurios mažiausiomis sąnaudomis užtikrintų patikimą energijos 
tiekimą. AB „Achema“ nusprendė statyti naują, technologiškai pažangią, didelio efektyvumo (89,06 proc.) kogeneracinę 
elektrinę / jėgainę nr. 2 (technologija: dujų turbina su katilu – utilizatoriumi). Jėgainės kuras – gamtinės dujos. Projektuojama 
jėgainės elektros galia – 47 MWe, šiluminė galia – 66,4 MW. Kogeneracinės jėgainės (nr. 2) statybos projektą planuojama 
įgyvendinti Kauno apskrityje, Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio km., AB „Achema“ teritorijoje. 
Šio projekto – jėgainės statybos, montavimo ir prijungimo prie energijos tiekimo tinklų – veikloms prašoma ES struktūrinės 
paramos (jėgainės įrenginiai bus įsigyti iš kitų finansavimo šaltinių, jiems paramos neprašoma). AB „Achema“ įgyvendinus 
numatytą projektą, bus pastatyta nauja kogeneracinė jėgainė ir prijungta prie atitinkamų energijos tiekimo tinklų. Nauja jėgainė 
leis sutaupyti beveik 22 proc. pirminės energijos, sumažinti teršalų išmetimą į atmosferą.   
      

Rodiklis Naujai įrengti ir (arba) modernizuoti energijos gamybos 
pajėgumai (skaičius) 

Naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos gamybos 
pajėgumų galia (MW) 

Reikšmė 1 113,4 
 

Projekto pavadinimas Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas Projekto išlaidų suma 
pagal sutartį, Eur 

Skirto finansavimo ES 
lėšos, Eur 
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Katilinės Naujoje Akmenėje, Žalgirio g.2, 
pritaikymas biokuro naudojimui 

UAB ,,AKMENĖS ENERGIJA"  2.856.126,04 1.190.012,45 

Projekto 
aprašymas 

UAB „Akmenės energija“ pagrindinė veikla – šilumos energijos gamyba ir tiekimas. Didžiausia šilumos dalis yra suvartojama 
Naujosios Akmenės CŠT sistemoje. Įmonė, vykdydama veiklą, patiria dideles gamybos sąnaudas, kadangi šilumos gamybai 
naudojamos gamtinės dujos, kurių kaina per pastaruosius metus padidėjo apie 4,6 karto. Prieš įgyvendinant projektą šilumos 
kaina buvo viena didžiausių Lietuvoje. Dėl augančios šilumos gamybos savikainos, buvo didinama ir parduodamos šilumos 
kaina, o tai galiausiai sumažino įmonės konkurencingumą lyginant su kitais energijos šaltiniais.  
Siekiant sumažinti aplinkos taršą bei šilumos gamybos sąnaudas, UAB „Akmenės energija“ modernizavo savo šilumos gamybos 
ūkį, įrengiant katilinę su 5 MW galios biokuro katilu. Buvo planuota, kad projekto įgyvendinimas leis diferencijuoti kuro 
naudojimą šilumos gamybai ir žymiai pakeis kuro balansą. Šilumos gamybai bus naudojama apie 70 proc. biokuro ir 30 proc. 
gamtinių dujų. 
Šilumos gamybos savikainos kuro dedamoji, naudojant biokurą, bus sumažinta apie 47 proc. Po projekto įgyvendinimo per 
metus į aplinką būtų išmetama iki 5.500 ton mažiau CO2. Todėl atliktos investicijos prisidės prie aplinkos išsaugojimo ir prie 
globalinio atšilimo poveikio mažinimo. UAB „Akmenės energija“ šilumos rinka segmentuojama pagal tris vartotojų grupes: 
gyventojai, verslo klientai ir biudžetinės organizacijos. Projektas teigiamai įtakos šių segmentų poreikius – patirti kaip įmanoma 
mažesnes sąnaudas šildymui."        

Rodiklis Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys 
biomasę (skaičius) 

Energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios 
padidėjimas (MW) 

Reikšmė 1 5 
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22 paveikslas. 3 prioriteto 4 uždavinio (Ūkio ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal 
pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. eurų/proc.) 

355,6 (100%)

292,3 (82,2%)

220,1 (61,9%)
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3 prioriteto 4 uždavinio įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 

Iki 2011 m. pabaigos pagal 4 uždavinio įgyvendinimo priemones: 
• gauta 661 paraiška, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 537 mln. eurų;   
• vertinamos 84 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 
108,4 mln. eurų. 
• pasirašyta 513 sutarčių, pagal kurias projektams skirto finansavimo suma – 
292,3 mln. eurų; 
• išmokėta lėšų – 221,1 mln. eurų (per 2011 metus – 76,8 mln. eurų). 

Prioriteto įgyvendinimui didžiausios įtakos turėjo:  
1. Neparengta rangos viešųjų pirkimų dokumentacija. Dažni Viešųjų pirkimų įstatymo  

nuostatų pažeidimai. 
2.  Silpni pareiškėjų/projekto vykdytojų administravimo gebėjimai. 
3.  Dėl ilgų reikiamų dokumentų (prisijungimo sąlygų sąvado bei kitų būtinų leidimų) 

gavimo terminų projektų veiklos nepradedamos numatytu laiku, tad projektų 
užbaigimo terminai taip pat užsitęsia. 

 
Sprendžiant šias problemas pareiškėjams organizuoti viešųjų pirkimų, sutarčių 

administravimo, mokėjimų prašymų pildymo ir teikimo mokymai, teiktos konsultacijos telefonu. 
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23 paveikslas. 3 prioriteto 4 uždavinio (Ūkio ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

208,3 (100%) 220,1 (105,66%)
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3 prioriteto 4 uždavinio ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 

Lėšų įsisavinimo sparta atitinka ES fondų lėšų naudojimo planą. 
Įgyvendinant šio prioriteto energetikos srities priemones, sudaryti rezerviniai viešosios 

paskirties projektų, atitinkančių finansavimo reikalavimus, sąrašai, kuriuose numatytiems 
projektams suteikiamas finansavimas, kai atsiranda sutaupymai iš šiuo metu jau baigiamų 
įgyvendinti projektų. 

Planuojama, kad iki 2012 m. pabaigos plano vykdymas sudarys 95,09 proc., iki 2013 m. 
pabaigos – 94,24 proc., iki 2014 m. pabaigos – 98,54 proc., iki 2015 m. pabaigos – 100,00 proc. 
Visos numatytos lėšos bus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinio įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus. 

 
2. Uždavinio įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus. 

 
3. Uždavinio įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
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57 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose  
Ekonomikos 

augimo centrai 
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki 

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

Įgyvendinamų projektų 
skaičius77 

Alytus 12.802.449,64 58 
Marijampolė 4.806.784,23 52 
Tauragė 2.884.161,61 54 
Mažeikiai 2.006.420,29 50 
Telšiai 927.419,78 48 
Utena 6.615.362,97 50 
Visaginas 1.467.367,64 47 
 

Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos tam tikrų regionų 
plėtrai, todėl poveikis regioninei plėtrai yra neutralus. Tačiau, siekiant paskatinti probleminėse 
teritorijoje ir regioniniuose augimo centruose įgyvendinamus 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. 
gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370). 
 
4. Uždavinio įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Ūkio ministerija administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį 
darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimui, todėl prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką 
socialinių bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia 
aplinkosauginių reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje. 

Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai nurodyti 
sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje. 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Netaikoma 
 

7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 
 

Įgyvendinant 3 prioriteto 4 uždavinį, nėra nustatyti rodikliai, kurie matuotų poveikį 
užimtumui. 
 

3.3.3.2. Svarbiausios problemos 
 

Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje už 2010 m. nebuvo pateikta 
rekomendacijų, susijusių su 4 uždavinio įgyvendinimu.  

Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 3 uždavinio įgyvendinimui, yra pateikiamos 
Kokybinės analizės dalyje.   
                                                 
77 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas 
gali teikti naudos keliems regionams. 
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3.4. 4 prioritetas „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ 
 

3.4.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamo 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas 
 

3.4.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Informacija apie SSVP 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ (tolaiu – 4 prioritetas) 
įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių dviejų uždavinių fizinių, bei finansinių stebėsenos rodiklių 
pasiekimais.  

2007 metais SSVP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. Veiksmų 
programos įgyvendinimas prasidėjo 2008 metais, bet rodiklių pasiekimų nebuvo, todėl nurodant informaciją apie stebėsenos rodiklių pasiekimus 
pateikiamos tik pradinės fizinių stebėsenos rodiklių reikšmės.  

Paskirstytų ES 2007–2011 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudarė 
38,4 proc. nuo 4 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis sudarė 23,3 proc. nuo 4 prioritetui 
numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2010 m. pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 26 proc. (3,5 mln. eurų). Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 
2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo 108 proc. (5,4 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 62 proc. (27,6 mln. eurų).  
 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
58 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 
funkcionavimą įgyvendinant šią SSVP 

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

Produkto rodikliai 

Sanglaudos skatinimo Pasiekimas NA NA 185 219 293 NA NA NA NA 293 
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Tikslas  72 72 72 72 72     72 veiksmų programos 
įgyvendinimo srityje 
dirbančių valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, 
kurie patobulino 
kvalifikaciją ne mažiau 
kaip kartą per metus, 
skaičius 

Pradinis 
taškas 

430 430 471 357 377      

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas NA NA 
134 

95 proc. 
167 

86 proc. 
233 

92 proc. 
NA NA NA NA 233 

Tikslas  
387 

90 proc. 

387 

90 proc. 

127 

90 proc. 

175 
90 proc. 

228 
90 

proc. 
    90 proc. 

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

Pradinis 
taškas 

430 430 141 194 254      

 
Produkto rodiklio pasiekimai 
 
Pradinis taškas. SSVP numatyta, kad produkto rodiklio pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), dirbančių 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Vadovaujantis Žmogiškųjų 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 2011 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbo 377 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 mažiau kaip 72 darbuotojai, dirbantys  SSVP įgyvendinimo srityje turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais, t. 
y. dalyvauti mokymuose bent kartą per 2011 metus. 

Pasiekimas. 2011 m. 293 darbuotojai, dirbantys SSVP įgyvendinimo srityje, pakėlė kvalifikaciją, tai sudaro 407 proc. nuo SSVP numatyto tikslo. 
Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas. 
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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 2010 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 254 darbuotojai bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas 
rodiklio pradinis taškas – 254 darbuotojai, dirbantys SSVP įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino 
kvalifikaciją.  

Tikslas. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatyta, kad ne mažiau kaip 90 proc. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie 
dalyvavo mokymuose bent kartą per metus ir turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo 
srityje. 

Pasiekimas. Iš visų 2010 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2010 m., 233 darbuotojai 
2011 m. ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje, t. y. 92 proc. visų 2010 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą per 
2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją, 2011 m. ir toliau liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis 
įgyvendintas ir 2 proc. viršytas. 
 
59 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės   informuotumą SSVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti SSVP vertinimą 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 2 5,25 7 NA NA NA NA 7 

Tikslas           21 

Įgyvendintų informavimo 
iniciatyvų skaičius 
(informavimo kampanijos, 
konferencijos, seminarų 
ciklai, interneto puslapiai 
ir t.t.)78 

Pradinis 
taškas 

0          

Rezultato rodikliai 

                                                 
78 Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra SSVP 
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Pasiekimas 0 079 64 42 68 NA NA NA NA 68 

Tikslas           75 

Galimi paramos gavėjai, 
kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą 
sanglaudos skatinimui 
(proc.) Pradinis 

taškas 
 69*         

* Siekiant nustatyti rezultato rodiklio „Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui (proc.)“ pradinę situaciją, 
2009 m. vasario mėn. Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas „Galimų pareiškėjų informuotumo apie 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 
etapą“ nuomonės tyrimas, kurio metu nustatytas galimų paramos gavėjų, kurie žino apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui, procentinis 
skaičius. Pagal jį daug ir šiek tiek žino 69 proc. respondentų (28 proc. daug girdėję/ žinantys, 41 proc. kažką apie tai girdėję/kažkiek žinantys). 

Ankstesnėse veiksmų programos metinėse ataskaitose pradinė rezultato rodiklio situacija buvo nurodoma 28 proc. kadangi 28 proc. respondentų 
nurodė, jog apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui žino daug.  
Metinėse veiksmų programų ataskaitose, metinės rezultato rodiklio pasiekimo reikšmės nurodytos sumuojant respondentų procentinę dalį, kuri apie ES 
struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui teigia daug girdėję/žinantys ir kažką apie tai girdėję/žinantys.  
 
60 lentelė. VP3-4.2-FM-02-V priemonė: ES struktūrinės paramos vertinimas 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas - 0 0 100 100 NA NA NA NA NA 

Tikslas - 100 100 100 100     100 

Atlikti vertinimai 
(procentai) 

Pradinis taškas 0 0 1 2 4      

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas - 0 0 100 93 NA NA NA NA NA 

Tikslas - 70 70 70 70     70 
Vertinimo 

rekomendacijos, priimtos 
įgyvendinti 
(procentai) Pradinis taškas 0 0 3 9 23      

                                                 
79 Buvo tikslinta reikšmė 
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SSVP 2 uždavinio lygmeniu nėra numatyti rodikliai, skirti techninės paramos vertinimui panaudojimo stebėsenai. Todėl šiuo tikslu yra 
naudojami papildomi (nacionaliniai) rodikliai, nustatyti SSVP priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. Detalesnė informacija apie 
šių rodiklių pasiekimą pateikiama C dalyje „Kokybinė analizė“. 
 
 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
61 lentelė. 4 prioriteto finansinė pažanga (eurais) 

Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo 
ir administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

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

prašymus, suma 

Uždaviniai Iš viso ES lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 
partnerio (-

ių) lėšų suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1 Uždavinys 
„Garantuoti efektyvų 
ES struktūrinės 
paramos, skiriamos 
pagal Konvergencijos 
tikslą, valdymo ir 
kontrolės sistemos 
funkcionavimą, 
įgyvendinant šią 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programą“ 

16.154.245,25 16.154.245,25 0,00 0,00 9.941.542,84 9.941.542,84 0,00 0,00 

2 Uždavinys „Gerinti 
visuomenės 
informuotumą apie 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
teikiamą paramą bei 
įgyvendinimo 
rezultatus, atlikti 

1.063.195,09 1.063.195,09 0,00 0,00 507.380,27 507.380,27 0,00 0,00 
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Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
vertinimą“ 

 
 
C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZ Ė 
 
62 lentelė. 1 uždavinys:  Garantuoti efektyvų ES struktūrinės paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 
funkcionavimą, įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos ir 
faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 
SSVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
 ES lėšos (eurai) 35.859.836,00 16.154.245,25 45,05 proc. 9.941.542,84 27,72 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

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

72 136 188 proc. 293 406 proc.  

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

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

90 proc. 90 proc. - 92 proc. 102 proc. 
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Produkto rodikliai 2011 m. buvo pasiekti ir viršyti. 2011 m. 293 darbuotojai dirbantys SSVP įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, t.y. 
produkto rodilis viršytas daugiau kaip keturis kartus.  

Rezultato rodiklis viršytas 2 proc.. Iš visų 2010 m. SSVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2010 
m., 92 proc. ir 2011 m. liko dirbti SSVP įgyvendinimo srityje.  

 
 

63 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie SSVP  teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti SSVP vertinimą 

SSVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES lėšos 
ir faktiškai pasiekti rodikliai Stebėsenos rodiklio 

tipas 
Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 
ES lėšos/rodikliai ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 

SSVP plano 
ES lėšos /rodikliai Procentas nuo 

SSVP plano 
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

ES lėšos (eurai) 8.964.958,91 1.063.195,09 11,86 proc. 507.380,27 5,66 proc. 
VP3-4.2-FM-01-V priemonė „3VP. Informavimas 
ir viešinimas 

6.275.471,21 692.481,46 11,03 proc. 365.838,77 5,83 proc. 

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

21 21 100 proc. 7 33,33 proc. 

REZULTATO Galimi paramos gavėjai, 
kurie žino apie ES struktūrinę 
paramą sanglaudos 
skatinimui, procentais 

75 proc. - - 68 90,6 

VP3-4.2-FM-02-V priemonė ,,ES struktūrinės 
paramos vertinimas“ 

2.689.487,66 370.713,62 13,78 proc. 141.541,50 5,26 proc. 

PRODUKTO Atlikti vertinimai (procentai) 100 proc.  
(iš suplanuotų 

vertinimų) 
100 proc.  100 proc.  100 proc. 100 proc. 

REZULTATO Vertinimo rekomendacijos, 
priimtos įgyvendinti 
(procentai) 

≥ 70 proc. - - 93 132 



 170 

Detali informacija apie viešinimo rodiklius bei jų pasiekimą pateikiama ataskaitos 7 dalyje.  
SSVP 4 prioriteto 2 uždavinys  „Gerinti visuomenės informuotumą apie SSVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP 

vertinimą“ taip pat yra įgyvendinamas vykdant VP3-4.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“. Šios priemonės tikslas – gerinti ES 
fondų, skiriamų SSVP finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą. 

SSVP priemonei „ES struktūrinės paramos vertinimas“ nenumatyti uždavinio lygmens stebėsenos rodikliai. Atsižvelgiant į tai,  priemonės „ES 
struktūrinės paramos vertinimas“ įgyvendinimo pažangą atskleidžia 60 ir 63  lentelėse pateikti duomenys apie papildomų (nacionalinių) rodiklių 
pasiekimą: 

• 2008-2012 m. metiniuose ES struktūrinės paramos vertinimo planuose pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ buvo suplanuoti 9 
(devyni) vertinimai:  iš jų 4 (keturi) vertinimai pabaigti, 4 (keturi)  įgyvendinami, 1 (vienas) nutrauktas (plačiau apie tai informacija pateikiama 
2.7 skyriuje „ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas“). 

• 2011 m. pabaigai pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ vykdomų projektų finansavimo sutarčių vertė buvo 370.713,62 eurų, 
t.y. beveik 14 proc. visų priemonės įgyvendinimui per programavimo laikotarpį skirtų lėšų; faktiškai išmokėta 141541 euras, t.y. 5,26 proc. visų 
priemonės įgyvendinimui skirtų lėšų. 

• 2011 m. buvo planuota pabaigti 2 vertinimus. Priemonės įgyvendinimo produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (proc. nuo suplanuotų pabaigti 
ataskaitiniais metais)“ pasiektas – įgyvendinti 2 vertinimai, t.y. 100 proc. suplanuotų. 

• Kasmetinė rezultato rodiklio „Vertinimo rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius (procentais)“ siektina reikšmė yra 70 proc. 2011 m. 
pabaigtuose vertinimuose buvo pateiktos 15 rekomendacijų, iš jų 14 priimtos įgyvendinti. Rodiklio pasiekimas lyginant su planu – 132 proc. 
Arba kitaip -  rodiklis 2011 m. buvo viršytas 23 procentiniais punktais, t.y. 93 proc. vertinimo rekomendacijų nuo visų pateiktų buvo priimtos 
įgyvendinti.  

• Priemonei skirtos lėšos naudojamos nepakankamai sparčiai, nes SSVP administruojančiose institucijose yra nepakankami žmogiškieji ištekliai 
ir jų gebėjimai vertinimo srityje (institucijos geba įgyvendinti 1-2 vertinimo projektus kas du metus). Šį trūkumą kompensuoja Finansų 
ministerija (Vadovaujančioji institucija), organizuodama ir įgyvendindama horizontaliuosius vertinimus, apimančius ir SSVP prioritetų bei 
priemonių vertinimą (plačiau apie horizontalius vertinimus aprašyta 2.7 skyriuje). 
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24 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Finansų ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. 
pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis bei panaudotas ES fondų lėšas (mln. 
eurų/proc.) 

44,8 (100%)

17,2 (38,4%)
10,4 (23,3%)

0
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35

40

45

Suplanuota VP
programoje  ES lėšų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis ES

l ėšų

Deklaruotina EK ES lėšų

4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
 

 
Paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas 

projektų finansavimo ir administravimo sutartis iki 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 38,4 proc. nuo 4 
prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. 
sudarė 23,3 proc. nuo 4 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2010 m. pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 26 proc. (3,5 mln. eurų). 
Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo     
108 proc. (5,4 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 62 proc. (27,6 mln. eurų).  
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25 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Finansų ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

13,0 (100%)

10,4 (80,50%)

0
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15

 ES fondų  naudojimo plano kritinis
lygis 

 Įvykdymas

4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano 
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 
 
4 prioriteto pripažintų deklaruotinomis EK ES fondų lėšų suma iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

sudarė 80,5 proc. nuo ES fondų lėšų naudojimo plano 2011 m. kritinio lygmens.  
Esant dabartiniam lėšų panaudojimo lygiui, prognozuojama, kad 4 prioriteto siektinas ir 

kritinis plano lygmenys per visą laikotarpį nebus pasiekti.  
Siekiant laiku panaudoti 4 prioriteto skirtas lėšas, stebima šių lėšų panaudojimo sparta ir 

vertinama galimybė perskirstyti lėšas tarp SSVP 4 prioriteto priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad 
VP3-4.1-FM-01-V priemonės ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 
funkcionavimas“ lėšos panaudojamos sparčiau, negu kitų SSVP 4 prioriteto priemonių, svarstoma 
būtent šios priemonės įgyvendinimui ir skirti daugiau lėšų. 
 
 
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
Nacionaliniai teisės aktai numato, jog žmogaus teisių negalima varžyti 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 užtikrinimo. 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. Atsižvelgiant į tai, techninės 
paramos gavėjai, administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, užtikrina, kad veiklų, 
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. 

 
2. Uždavinių įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 
Netaikoma 
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3. Uždavinių įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
Netaikoma 
 
4. Uždavinių įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 
Netaikoma 
 
5. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
 
6. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

SSVP 4 prioritetui kryžminio finansavimo būdas nėra taikomas. 
 
7. Uždavinių įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 
Netaikoma 
 

3.4.1.2. Svarbiausios problemos 
 
 

Įgyvendinant 4 prioritetą, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas iki 2011 
m. gruodžio 31 d. buvo nepakankamai spartus. Pagrindinės priežastys sąlygojusios mažesnį 
techninės paramos lėšų panaudojimą nei planuota 2011 m. yra susijusios su  viešojo sektoriaus 
išlaidų mažinimo politikos vykdymu, kuris neigiamai įtakojo ir techninės paramos lėšų įsisavinimo 
spartą. 

Vykdant viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politiką, dėl kurios 2009 m. sumažintas darbo 
užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 
administruojantiems 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, 2011 m. liko nepakitęs.  

Nuolat kintantys teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų atlikimo tvarką, įtakojo 
lėtesnį viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.  

Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą: 
1. Pakeistos Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, nustatant, kad techninė 
parama planuojama ir paskirstoma atsižvelgiant į pagrįstą ir realų techninės paramos gavėjų 
techninės paramos veiksmų programų administravimui poreikį, taip užtikrinant techninės paramos 
gavėjams skiriamos techninės paramos efektyvų panaudojimą; taip pat nustatant, kad naujiems 
galimiems techninės paramos gavėjams būtų skiriama techninė parama tais pačiais metais, kai jiems 
yra pavedama atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, numatytas 
funkcijas. 

2. Pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslinti Vykdomų pagal Lietuvos 
2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančių veiksmų 
programų projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių priedą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, nustatant, kad išlaidos, susijusios 
su projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu, yra tinkamos finansuoti 
iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų. 
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3. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami griežtai laikytis mokėjimo 
prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama užtikrinti savalaikį 
patirtų ir apmokėtų išlaidų pripažinimą 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, glaudžiai bendradarbiauja su ES 
2007 – 2013 m. techninės paramos gavėjais sprendžiant 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. Finansų ministerija atliko ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bei reikiamų kompetencijų analizę bei 
parengė ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašą (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) – 
dokumentą, kuriuo apibrėžiama, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti) 
reikia ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 
Siekiant užtikrinti ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose dirbančių valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, leidžiančią kokybiškai atlikti šioms institucijoms pavestas ES 
struktūrinės paramos administravimo funkcijas, kiekviena institucija rengdama valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų mokymo planus turi atsižvelgti į kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas 
kompetencijas. 

Taip pat 2011 m. Finansų ministerija pradėjo rengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
motyvacijos stiprinimo sistemą, kuri skatins žmones įsidarbinti  ES struktūrinę paramą 
administruojančiose institucijose ir likti jose dirbti. Šiam tikslui yra sudaryta neformali darbo grupė 
iš išorės ekspertų taip pat įvairių ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų 
(įgyvendinančios, tarpinių, vadovaujančios) atstovų, kurie įvertins esamos motyvacijos sistemos 
stiprybes ir silpnybes bei numatys galimas valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos 
stiprinimo priemones ir jų įgyvendinimo būdus. 
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4. ERPF/SF PROGRAMŲ DIDELI PROJEKTAI 
 
64 lentelė. Pradėti įgyvendinti didelės apimties projektai 
Eil. 
Nr. 

Sektorius Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
vykdytojas 

Fondas 
(ERPF/SF) 

Projekto vertė 
pagal 

pasirašytą 
sutartį, (iš jų 

ES lėšos) 
eurais 

Iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
išmokėtų 

deklaruotinų 
lėšų suma (iš 
jų ES lėšos) 

eurais 

Projekto 
įgyvendinimo 

pradžios 
data 

Numatoma 
projekto 

įgyvendinimo 
pabaigos 

data 

(Numatomas) 
JASPERS* 
ekspertų 
paramos 
statusas 

(Guidance 
Note, 

Completion 
Note, etc.) 

Numatomi 
pasiekti 
rodikliai 

Pasiekti 
rodikliai 

1. Aplinkos 
apsauga / 
Vandentvarka 

Vilniaus 
dumblo 
apdorojimo 
įrenginių 
statyba 

UAB 
„Vilniaus 
vandenys“ 

SF 45.614.824,83 
iš jų ES: 
27.379.133,94  

30.770.521,30 
iš jų ES: 
18.469.219,76  

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-
05-13 

Pastatyti 
dumblo 

apdorojimo 
įrenginius, 

1 vnt. 

0,85* 

2. Turizmas Kauno 
pramogų ir 

sporto 
rūmai 

Nemuno 
saloje 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

ERPF Bendra 
projekto vertė 
– 60.2 mln. 

EUR (iš jų ES 
lėšos – 14.5 
mln. EUR) 

- 2008-03-21  2011-08-31 1. JASPERS 
parama 
teikiama. 
 2. 2010-02-
19 parengta 
JASPERS 
galutinė 
ataskaita. 

Pastatyti 
nauji 

objektai; 1 
vnt..  

1 
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* Nuo statybų pradžios iki 2011 metų pabaigos atlikta: 60,80 proc. bendrųjų darbų, 77,81 proc. aplinkos tvarkymo bei inžinerinės infrastruktūros 
darbų, 66,40 proc. esamo dumblo apdorojimo baro rekonstrukcijos darbų, 98,50 proc. dumblo tirštinimo ir dumblo priėmimo iš kitų nuotekų 
valyklų įrenginių montavimo darbų, 93,04 proc. energetinio bloko (dujų generatorius) darbų, 90,07 proc. transformatorinės pastotės 10/0,4 darbų. 
Sumontuota: 98,50 % terminės hidrolizės įrenginių, 97,57 proc. dumblo pūdytuvų, 91,01 proc. dujų surinkimo ir panaudojimo įrenginių, 91,14 
proc. dumblo sausinimo įrenginių, 94,57 proc. dumblo džiovinimo įrenginių. Pristatyta 78,06 proc. įvairios mechaninės įrangos (antrinės 
smulkios grotos, smėlio plovimo įrangos, antrinių nusodintuvų gramdyklės). Baigta ir priimta eksploatacijai antro antrinio nusėsdintuvo 
rekonstrukcija ir atlikta 99,83 proc. SP-102 rekonstrukcija.  

 
1. Didžiausioje Lietuvoje Vilniaus nuotekų valykloje per parą išvaloma apie 113 tūkst. kubinių metrų nuotekų, todėl kasdien susidaro 

apie 200 tonų nusausinto nuotekų dumblo. Dalis susidarančio dumblo kompostuojama, o perteklinis nusausintas dumblas išvežamas į laukus. 
Kadangi nėra pakankamai plotų, kuriems jis būtų reikalingas, bet to, dumblo išvežimas priklauso nuo meteorologinių sąlygų, dumblas kaupiasi 
nuotekų valyklos dumblo saugojimo aikštelėje. 

Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto paraiška pateikta Europos Komisijai 2010 m. birželio 7 d. Sprendimas Europos 
Komisijoje dar nepriimtas. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. liepos 16 d. Vilniaus nuotekų valykloje 
diegiami tankinimo, dumblo priėmimo iš kitų valyklų, terminės hidrolizės, pūdymo, dumblo sausinimo bei džiovinimo įrenginiai. Įrenginių 
statybos darbai buvo pradėti dar 2009 m., todėl 2012 m. pradžioje buvo atlikta jau 88 proc. numatytų įrenginių statybos darbų: jau sumontuota ir 
atnaujinta nuotekų valykloje anksčiau naudota įranga – antriniai sėsdintuvai, grandikliai, smėlio plovimo įrenginiai. Pradėjus veikti naujiems 
dumblo apdorojimo įrenginiams Vilniuje bus itin efektyviai išspręstas dumblo sutvarkymo klausimas. Numatoma, kad po džiovinimo liks tik 40 
kubinių metrų dumblo per parą. Įgyvendinus projektą bus ne tik kone per pusę sumažintas dumblo kiekis, bet bus išspręsta ir dumblo nemalonaus 
kvapo problema. Vilniaus regione nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių paleidimo darbai ir bandomoji eksploatacija prasidėjo 2011 metų 
lapkritį. Pažymėtina, kad nors dėl 2010 m. I–II ketv. laikinai sustabdytų projekto darbų vykdymo, kuris buvo atnaujintas 2010 m. gegužės mėn., 
galėjo užsitęsti projekto įgyvendinimas, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo atlikta 85 proc. numatytų darbų. 

Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai: sutarties išlaidų suma – 44.240.577,85 eurų; apmokėta suma – 33.792.452,75 
eurų. Statybos darbų techninė priežiūra: sutarties išlaidų suma – 1.346.733,10 eurų; apmokėta suma – 91.675,70 eurų. Viešinimas: sutarties 
išlaidų suma – 27.513,90 eurų; apmokėta suma – 7.312,90 eurų. Iš viso apmokėta suma – 33.891.441,35 eurų; išmokėtas finansavimas – 
22.735,704,38 eurų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtų deklaruotinų lėšų suma - 30.770.521,30 eurų, iš jų ES – 18.469.219,76 eurų. 

 
     SSVP numatytų didelės apimties projektų „Deginimo stoties Vilniuje statyba“ ir „Deginimo stoties Kaune statyba“ pagal Aplinkos 
ministerijos administruojamą priemonę „Atliek ų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinti nenumatoma. Toks sprendimas priimtas 
atsižvelgiant į sunkumus, kilusius dėl sudėtingų valstybės pagalbos taikymo procedūrų ir nedidelio paramos intensyvumo. Papildomų naujų 
projektų įgyvendinti nenumatoma. 
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2. Projekto „Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50“ finansavimo ir administravimo sutartis 
buvo pasirašyta 2010 m. gegužės 21 d. Projekto įgyvendinimui skirta iki 14,5 mln. eurų (iki 35,03 proc.) paramos projekto tinkamoms išlaidoms 
padengti. Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklos yra įgyvendintos, užsibrėžti projekto tikslai bei uždaviniai pasiekti. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatyta 15 000 stacionarių vietų Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje („Žalgirio“ 
arena), kuri, tikimasi, jog didins miesto ir regiono patrauklumą, skatins atvykstamąjį turizmą, sudarys galimybes Kaune organizuoti aukšto lygio 
sporto ir kultūros renginius, pagyvinant Kauno miesto ekonomiką, sukuriant papildomas darbo vietas, pagerinant miesto įvaizdį ir Nemuno salos 
aplinką bei padedant vystyti Lietuvos krepšinio bei kitų sporto šakų tradicijas. Kauno pramogų ir sporto rūmai yra tarptautinius standartus 
atitinkantis pramogų, sporto bei verslo kompleksas, pasižymintis naujausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, įvairiapusisšku panaudojimu, 
aukščiausio lygio komforto sąlygomis bei įvairiausiomis paslaugomis žiūrovams ir lankytojams. Šios arenos universalumas bei specializacija 
suteikia galimybę organizuoti įvairaus pobūdžio renginius: parodas, koncertus, konferencijas ir sporto renginius.  

Projekte numatytiems darbams atlikti 2008 m. rugsėjo 1 d. tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vėtrūna“, 
veikiančios pagal 2008 m. liepos 10 d. jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Archiplanas“, buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 201-2-
1747, kurios vertė sudarė 48,9 mln. eurų. Statybos darbų eigoje dėl atliktų techninio projekto koregavimų bei dėl bendro kainų lygio kitimo 
atlikus sutarties kainos perskaičiavimus, galutinė statybos darbų vertė sumažėjo ir sudarė 48,3 mln. eurų.  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos projekto vykdytojui išmokėta 11,87 mln. eurų paramos lėšų. 
Šiuo metu projekto paraiškos vertinimas Europos Komisijoje nėra baigtas ir galutinis Europos Komisijos sprendimas dėl projekto dar 

nėra priimtas, tačiau paraiška yra galutiniame vertinimo etape. 
 
Numatomi pasiekti rodikliai/Pasiekti rodikliai: 

1. Projektai 1 vnt./Projektai 1 vnt.   
2. Pastatyti nauji objektai 1 vnt./Pastatyti nauji objektai 1 vnt.  
3. Sukurtos naujos darbo vietos 150 vnt./Sukurtos naujos darbo vietos – 0 vnt.  
4. Pritraukta privataus finansavimo lėšų 12 mln. Lt/Pritraukta privataus finansavimo lėšų 23 mln. Lt 
5. Suorganizuota tarptautinių renginių per 3 metus po projekto įgyvendinimo 20 vnt./Suorganizuota tarptautinių renginių per 3 metus po 
projekto įgyvendinimo – 0 vnt. 
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5. ERPF/SF PROGRAMŲ APLINKOS PROJEKTAI, KURI Ų BENDROS INVESTICIJŲ IŠLAIDOS YRA 25 MLN. EUR AR 
DAUGIAU IR YRA 50 MLN. EUR AR MAŽIAU 

 
65 lentelė. Pradėti įgyvendinti projektai, kurių bendros investicijų išlaidos yra 25 mln. eur ar daugiau ir yra 50 mln. eur ar mažiau 
Eil. 
Nr. 

Sektorius Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
vykdytojas 

Fondas 
(ERPF/SF) 

Projekto 
vertė pagal 
pasirašytą 
sutartį, (iš 

jų ES lėšos) 
eurais 

Iki 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigos 
išmokėtų 

deklaruotinų 
lėšų suma (iš 
jų ES lėšos) 

eurais 

Projekto 
įgyvendinimo 

pradžios 
data 

Numatoma 
projekto 

įgyvendinimo 
pabaigos 

data 

(Numatomas) 
JASPERS* 
ekspertų 
paramos 
statusas 

(Guidance 
Note, 

Completion 
Note, etc.) 

Numatomi 
pasiekti 
rodikliai 

Pasiekti 
rodikliai  

1.  Atliekos Kauno regiono 
komunalinių 

atliekų 
tvarkymo 

sistemos plėtra 

VĮ Kauno 
regiono 
atliekų 

tvarkymo 
centras 

SF Bendra vertė: 
38.693.501,00 

 ES:  
29.768.439,92 

Bendra vertė: 
1.415.369,29 

ES: 
1.354.648,59 

2010.08.25 2014.02.28 Numatoma 
pasinaudoti 
JASPERS 
parama 

sukurti 
komunalinių 
atliekų 
perdirbimo 
ir (ar) 
kitokio 
panaudojimo 
pajėgumai; 
(Tonos per 
metus) 
256.425,00 

0,00 

2. Atliekos Vilniaus 
apskrities 

komunalinių 
atliekų 

tvarkymo 
sistemos plėtra 

UAB 
VAATC 

SF Bendra vertė: 
37.970.291,36 

 ES:  
29.427.857,68 

Bendra vertė: 
3.781.023,90 

ES: 
3.765.060,24 

2010.06.02 2014.02.28 Numatoma 
pasinaudoti 
JASPERS 
parama  

sukurti 
komunalinių 
atliekų 
perdirbimo 
ir (ar) 
kitokio 
panaudojimo 
pajėgumai; 
(Tonos per 
metus) 
293.000,00 

0,00 
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Projektų įgyvendinimas prasidėjo laiku, t.y. iš karto po projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo. Projektų 
įgyvendinimas prasidėjo ir vyksta laikantis viešųjų pirkimų vykdymo plano. 

Nupirktos projektams iškeltų fizinių tikslų įgyvendinimui būtinos projektų infrastruktūros (mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginių) dalys – biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteineriai. Kompostavimo konteineriai mažina atliekų susidarymą ir skatina 
atliekų perdirbimą (gamina kompostą), o tai atitinka įgyvendinamų projektų pagrindinį tikslą – sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) 
kitokio panaudojimo pajėgumus. Planuojama, kad iki 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigos turi būti įvykdyti visi viešieji pirkimai; visą mechaninio 
biologinio apdorojimo sistemą (Vilniaus ir Kauno mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius) numatoma užbaigti statyti iki 2015 m.  

Projektų įgyvendinimas gali vėluoti dėl nekokybiškai parengtų pirkimų dokumentų, derinimo procedūrų, viešųjų pirkimų proceso 
vilkinimo, laimėtojų apskundimo, teisinių procedūrų, nesutarimų tarp projektų vykdytojų ir rangovų ir pan. Projektų įgyvendinimo vėlavimo 
rizika valdoma siekiant rengti kokybiškus pirkimų dokumentus, sekant viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant sklandų projektų įgyvendinimą 
tiek iš įgyvendinančiosios institucijos, tiek iš ministerijos pusės, laiku priimant reikiamus sprendimus. Atsižvelgiant į rizikos valdymą, tikėtina, 
kad projektai bus įgyvendinti laiku.  

Papildomų naujų projektų įgyvendinti nenumatoma, tačiau planuojama skirti papildomą finansavimą komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų infrastruktūros dalims – kompostavimo konteineriams, dėžėms, įrenginiams pirkti ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms įrengti. 
Numatomo skirti papildomo finansavimo pagrindinis tikslas – gerinti ir spartinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektų 
įgyvendinimą.  
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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. 

SSVP 4 prioritetui „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
įgyvendinimui“ 2007–2013 m. techninės paramos lėšų skirta 44,8 mln. eurų. Paskirstytų ES 2007–
2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis iki 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 17,2 mln. eurų, arba 38,4 proc. nuo 4 
prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudaro 10,4 mln. eurų, arba 23,3 proc. nuo 4 prioritetui numatytų 
ES fondų lėšų. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal 4 prioriteto VP3-4.1-FM-01-V priemonę ,,ES struktūrinės 
paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, VP3-4.2-FM-01-V priemonę „3 VP. 
Informavimas ir viešinimas“ ir VP3-4.2-FM-02-V priemonę ,,ES struktūrinės paramos vertinimas“ 
techninės paramos projektams įgyvendinti skirtas finansavimo lėšas institucijos naudojo tikslingai, 
atitinkamai finansavimo reikalavimams, nustatytiems, Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų 
programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. 
 

 
7. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 

1K-071 „Dėl 2011 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo ir 
viešinimo tikslai 2011 m. buvo: 

1. Gilinti suvokimą, kad Europos Sąjungos paramos lėšos investuojamos skaidriai. 
2. Sklaisti žinias apie ES paramos lėšomis įgyvendinamų projektų rezultatus, akcentuojant 

ES lėšų kuriamą pridėtinę vertę visose finansuojamose srityse. 
3. Gerinant galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimą prisidėti prie efektyvaus ES 

paramos investavimo. 
Apžvelgiant pagrindinius 2011 m. viešinimo ir informavimo rezultatus remiantis  2012 metų 

vasario mėn. atliktu visuomenės nuomonės tyrimu, galima teigti, kad dauguma apklausoje 
dalyvavusių Lietuvos gyventojų – 82 proc. yra girdėję/žino apie ES 2007–2013 m. struktūrinės 
paramos Lietuvai etapą. Lyginant su 2010 m. pabaigoje darytu tyrimu, žinančių/girdėjusių skaičius 
per metus išaugo 8 proc. Taip pat reikėtų paminėti, kad nuo veiksmų programų įgyvendinimo 
pradžios apie 3 kartus padidėjo gyventojų skaičius, kurie teigia daug žinantys/girdėję apie 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos etapą.  

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens 
suvokimui, galima identifikuoti tam tikras sritis, kuriose ES paramos įtaka daugiausiai matoma ir 
Bendrijos vaidmuo geriausiai suvokiamas. Bendrijos vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja 
asmeninės ES paramos naudos vertinimas visuomenėje. Vadovaujantis 2012 m. pradžioje atliktos 
gyventojų apklausos rezultatais, galima teigti, kad asmeniškai jaučiančių ES paramos naudą šiek 
tiek sumažėjo ir šiuo metu siekia 46 proc. Pastebėtina, kad dėl ES paramos teikiama nauda 
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labiausiai jaučiama išlieka transporto, švietimo, sveikatos apsaugos srityse – detalesnė informacija 
paveiksle: 

 
26 paveikslas. ES paramos naudą jaučiančių gyventojų apklausos rezultatai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad beveik du trečdaliai 2012 m. vasario mėn. apklaustųjų 

– 59 proc., nurodo, kad ES struktūriniai fondai padeda Lietuvai išlaikyti ekonomikos stabilumą, 
gerina sąlygas verslui, padeda išlaikyti darbo vietas.  

 
Pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo informacijos apie ES struktūrinius 

fondus trūkumą jaučiančių gyventojų dalis nuo 15 proc. 2010 m. iki 12 proc. 2011 m. viduryje. 
Labiausiai dominanti informacija išlieka panaši: apie paramos naudą pačiam gyventojui ir Lietuvai 
(57 proc.), kokių įgyvendinamų projektų nauda būtų galima pasinaudoti (43 proc.), informacija apie 
savivaldybėje, kurioje gyvena įgyvendinamus projektus (41 proc.).  

Informacija įgyvendinant 2011 m. žiniasklaidos mediaprojektus buvo rengiama atsižvelgiant 
į visuomenės informacinius poreikius ir 2011 m. informavimo ir viešinimo priemonių plane 
nustatytus tikslus.  

 
Apibendrinant esamą situaciją ir 2011 m. pasiekimus,  galima pateikti šią lentelę: 

 
66 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2011 m. (lyginant su 2008 m.) 

Rodiklis 2008 m.  2011 m.  

Visuomenės dalis, žinanti apie ES struktūrinę paramą 
Lietuvai 2007–2013 m. 

Daug žino – 6 proc. 
Girdėjo – 38 proc. 
 

Daug žino – 22 proc. 
Girdėjo – 60 proc. 

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES paramos 
naudą 

50 proc. 
 

46 proc. 

Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES struktūrinės 
paramos skirstymo:  
efektyvumą 
skaidrumą 

 
 
38 proc. 
31 proc. 

 
 
23 proc. 
22 proc. 

34

25

21

13

12

10

9

8

8

7

5

4

3

2

0.2

34

Transportui, keliams

Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

Švietimui

Sveikatos priežiūrai

Kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimui

Informacinei visuomenei

Verslui

Aplinkos apsaugai

Turizmui

Energetikai

Užimtumui ir socialinės atskirties mažinimui

Viešąjam administravimui

Moksliniams tyrimams ir technologijos plėtrai

Regioninei ir socialinei sanglaudai

Vandentiekis

N/N
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Interneto svetainės www.esparama.lt  lankomumo 
pokytis 

22.318 unikalių 
lankytojų per mėn. 

22.145 unikalių 
lankytojų per mėn. 

 
2012 m. balandžio mėn. atliktas potencialių pareiškėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos priemones nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi galimi pareiškėjai žino 
apie ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (iš kurių du trečdaliai pareiškėjų (68 proc.) teigia 
apie tai turintys daug informacijos), o likę (32 proc.) pareiškėjų teigia apie šį etapą turintys mažiau 
informacijos.  

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos žinomumas tarp potencialių pareiškėjų per 2011 m. 
išaugo 26 proc. Apie SSVP, remiantis galimų pareiškėjų nuomonės tyrimo (2012 m. balandžio 
mėn.) rezultatais, yra girdėję/žino 68 proc. respondentų. Iš jų daug žinančių/girdėjusių teigia 36 
proc., o 32 proc. apklaustų galimų pareiškėjų  teigia apie šią veiksmų programą turintys mažiau 
informacijos. 
 
67 lentelė. Potencialių pareiškėjų žinios apie atskiras veiksmų programas 
 2011 m.* 2012 m.* 
Ekonomikos augimo veiksmų programa 70 proc. 81 proc. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programa 

59 proc. 81 proc. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 42 proc. 68 proc. 
* Nurodyti metai, kuomet daryti potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimai. 
 
 
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas 
 

Finansų ministerija 2011 m. organizavo įvairaus pobūdžio didelio masto visuomenei skirtus 
renginius, kuriuose informavo visuomenę apie ES struktūrinę paramą ir jos teikiamą naudą. Kalbant 
apie didelio masto informacinę kampaniją, 2011 m. rugpjūčio mėnesį pradėta informacinė 
reklaminė kampanija “Europos investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, skirta pristatyti ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų mąstą ir pridėtinę vertę. paramos teikiamą naudą 
visose srityse. Reklaminės kampanijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį, kad ES lėšomis 
finansuota labai daug projektų, tačiau į daugelį jų neatkreipiame dėmesio kadangi juos priimame 
tarsi savaime suprantamą dalyką. Reklamos klipą galima rasti interneto svetainėje adresu 
http://www.esparama.lt/video-galerija 

2011 m. siekiant metiniame informavimo ir viešinimo priemonių plane nuamtytų tikslų taip 
pat buvo vykdomos ir šios veiklos: 

• Parengtas kompiuterinis interaktyvus žaidimas skirtas moksleiviams Lenktynės 
aplink Lietuvą: maršrutas "ES parama“. Žaidimo idėja žaismingu būdu 
moksleiviams pristatyti Lietuvoje įgyvendintus projektus, suteikti žinių apie ES 
struktūrinius fondus.  Pirmaisiais žaidimo publikavimo internete mėnesiais, juo 
susidomėjo ir jį sužaidė beveik 80 tūkst. žmonių. Žaidimas taip pat buvo pristatytas 
ir gegužės mėnesį vykusioje Europos dienos šventėje Kaune.  

• Atsižvelgiant į 2010 m. vykdytų veiklų patirtį ir siekiant užtikrinti geresnį 
informacijos apie šalia įgyvendinamus projektus prieinamumą mažesnių miestų ir 
miestelių gyventojams ir tautinių mažumų atstovams, 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 mažumoms skirtų leidinių projektai. Informaciją 
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apie ES struktūrinę paramą, jos lėšomis įgyvendinamus projektus rengė ir publikavo 
95 leidiniai visoje Lietuvoje.  

• Gegužės mėn. vyko Europos dienai skirtas renginys Kaune. Atsižvelgiant į tai, kad 
2011 m. buvo paskelbti „Savanorystės metais“ todėl pasirinktos renginio 
koncepcijos tikslas – pristatyti ES lėšomis finansuojamus ir savanorystę skatinančius 
projektus, sudaryti galimybę įgyti savanoriams reikalingų žinių ir tapti savanoriais. 
2011 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar 
transliuojamos informacinės rubrikos. Informacinės rubrikos buvo publikuojamos 
nacionalinėje, televizijoje, nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje ir verslo 
spaudoje, internetinėje žiniasklaidoje, radijuje.  

• Atsižvelgiant į rugpjūčio mėnesį įgyvendintą informacinę-reklaminę kampaniją 
“Europos investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, interneto portale www.delfi.lt 
buvo organizuotas fotokonkursas „Sunku nepastebėti“. Gyventojai buvo kviečiami 
fotografuotis prie ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų projektų ir 
nuotraukas talpinti portale. Kiekvieną savaitę buvo renkamos originaliausios, 
linksmiausios nuotraukos ir jų autoriai apdovanojami. Konkursu buvo siekiama 
atkreipti gyventojų dėmesį į įgyvendinamų projektų mastą, supažindinti su jų 
rezultatais. 

Tarpinių ir įgyvendinančių institucijų viešinimo ir informavimo veiklos 
 

Įpusėjus 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiui, 2010 m. 
pabaigoje Lietuvoje jau buvo įgyvendinama projektų už daugiau nei pusę 2007–2013 m. visos 
finansinės perspektyvos lėšų, todėl svarbiausia tapo informacija apie ES paramos rezultatus, sukurtą 
pridėtinę vertę ir naudą per konkrečių įgyvendinamų projektų teikiamas galimybes.  

Atsižvelgiant į tai, kad šią informaciją valdo, apibendrina ir teikia tarpinės ir 
įgyvendinančios institucijos, nuo 2011 m. pradžios ES paramą administruojančios institucijos 
perėmė įgyvendinti didesnę dalį visuomenės informavimo veiklų. Tarpinės ir įgyvendinančios 
institucijos organizavo renginius, publikavo leidinius, straipsnius skirtus tiek galimiems 
pareiškėjams, tiek pareiškėjams, o taip pat ir naudos gavėjams. Taip pat visa projektų galimiems 
pareiškėjams, projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą 
– priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai, ir kt. – nuolat skelbiama ir 
atnaujinama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. 

2011 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007 –2013 m. 
techninės paramos, suorganizuotos šios veiklos, susijusios su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos įgyvendinimu:  

• Informaciniai renginiai, mokymai, seminarai, konsultacijos galimiems pareiškėjams, 
ketinantiems teikti paraiškas paramai gauti pagal atskiras priemones; 

• Sukurtas ir publikuotas dokumentinių filmų ciklas „Tiesiai šviesiai“. Filmai skirti 
supažindinti su Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu. Be 
to jie naudotini ir kaip projektų vykdytojų mokymams kaip metodinė priemonė; 

• Siekiant pristatyti pasikeitimus vykdant priėmimą į aukštąsias mokyklas ir aukštojo 
mokslo modernizavimą, profesinio mokymo perspektyvas buvo organizuoti 
informaciniai renginiai parodoje „Studijos“; 

• Laikraštis „Programa 2015“, skirtas studijų mugei ir pristatantis ES projektus, skirtus 
aukštajam mokslui ir mokslui ir mokslo plėtrai;      

• Informacinis renginys pristatant vertinimo „Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai įvertinti“ rezultatus;   

• Informacinės brošiūros „Daktaro Prano  istorijos“; 
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• Sukurtas virtualus / interaktyvus žemėlapis Paprastai ir kiekvienam gyventojui 
suprantama forma pristatyti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramą sveikatos 
sistemos srityje; 

• Renginiai, skirti pristatyti sėkmingai Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) 
administruojamus projektus, jų rezultatus; 

• Leidiniai skirti pristatyti sėkmingai LVPA administruojamus projektus, projektų 
vykdytojų patirtį; 

• Mokomieji vaizdo siužetai apie ES struktūrinę paramą LVPA tikslinėms grupėms. 
Siužetai skirti vaizdžiai pristatyti paramos teikimo sąlygas, reikalavimus, aktualią 
dokumentacija, paraiškų teikimo ypatumus. 

 
Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas 
 

2011 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę 
paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų 
atstovams. Organizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: „Komunikacijos krizių 
valdymas“, „ES parama kaip prekės ženklas“.  

 
 


