
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS 

PANAUDOJIMO STRATEGIJOS KONVERGENCIJOS TIKSLUI ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO STRATEGINĖ ATASKAITA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2012 m. gruodis 



1 

ĮVADAS 

 

Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

konvergencijos tikslui įgyvendinti įgyvendinimo strateginė ataskaita 2012 m. 

 

Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias 

nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 

panaikinančiu reglamentą Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) 

(toliau – Bendrasis reglamentas) 29 straipsniu ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos valstybės narės pateikia 

trumpą ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip bendrai fondų finansuojamomis programomis prisidedama prie: 

a) sanglaudos politikos tikslų pasiekimo; 

b) Bendrajame reglamente išdėstytų fondų užduočių įgyvendinimo; 

c) bendrijos strateginėse gairėse dėl sanglaudos ir nacionalinėje bendrojoje strategijoje išdėstytuose 

prioritetuose pateikiamų prioritetų įgyvendinimo; 

d) tikslo – skatinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas – pasiekimo ir siekiant jungtinių ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo gairių tikslų. 

Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

konvergencijos tikslui įgyvendinti įgyvendinimo strateginės ataskaitos 2012 m. (toliau – Strateginė 

ataskaita) pirmoje dalyje pateikiama Lietuvos socialinė ir ekonominė padėtis bei tendencijos. Išskirti ir 

aptarti tokie aspektai kaip bendrasis vidaus produktas, infliacija, darbo rinka, užimtumas, skurdas, verslo 

aplinka. Taip pat aptarta ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda tarp atskirų Lietuvos regionų bei jos 

palyginimas su Europos Sąjungos (toliau – ES) vidurkiu. 

Antra Strateginės ataskaitos dalis skirta pasiektų rezultatų ir ateities perspektyvų analizei. Šios dalies 

pirmajame skyriuje pateikiama veiksmų programų pagrindinių rodiklių analizė. Šios dalies antrajame 

skyriuje pateikiama 2008−2012 m. atliktų veiksmų programų vertinimų pagrindinių rezultatų santrauka (VI 

priedas). Taip pat aptarti vertinimai pagal temas nurodytas 2012 m. sausio 19 d. EK gairėse dėl 2012 m. 

strateginės ataskaitos turinio ir struktūros. Trečiajame skyriuje pateikta informacija apie lėšų panaudojimą 

pagal atskiras veiksmų programas. Ketvirtajame skyriuje aptariamas horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas. 

Vertinant pasiektus rezultatus nagrinėjamas Europos socialinio fondo indėlis įgyvendinant Europos 

užimtumo strategijos gaires ir rekomendacijas (penktasis skyrius) ir Nacionalinės socialinės apsaugos ir 

socialinės įtraukties strategijos tikslus ir uždavinius (šeštasis skyrius). Šios dalies septintajame skyriuje 

analizuojamos veiksmų programų sąsajos su Nacionalinės reformų darbotvarkės prioritetais. Aštuntasis 

skyrius skirtas Europos teritorinio bendradarbiavimo programai ir ES struktūrinės paramos indėlio 

įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją analizei. 
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Trečioje Strateginės ataskaitos dalyje nagrinėjamos priemonės, kurių buvo imtasi siekiant įveikti 

iškilusius Strategijos įgyvendinimo sunkumus ir paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą. Taip pat 

aptariami pagrindiniai pokyčiai nacionalinėje politikoje. Šioje dalyje pateikiama apibendrinta informacija 

apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Ekonomikos atgaivinimo planą. 

Ataskaitos V priede pateikiami sėkmingų projektų, kurie prisideda prie strategijos „Europa 2020“ 

prioritetų: pažangus augimas, tvarus augimas, integracinis augimas pavyzdžiai. 
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1. SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA IR JOS TENDENCIJOS 

1.1. Socialinės-ekonominės situacijos pokyčiai 

Lietuvai 2009–2011 m. laikotarpis dėl jaučiamų pasaulinės finansų krizės padarinių buvo sudėtingas. 

Remiantis Eurostat duomenimis 2009–2011 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), 

matuojamas gyventojų perkamosios galios pagrindais sudarė atitinkamai 55 proc., 57 proc. ir 62 proc. nuo 

ES 27 vidurkio. 2008 m. šis rodiklis buvo pasiekęs 61 proc. nuo ES vidurkio.
1
 Per šį laikotarpį Lietuva 

išgyveno reikšmingus ekonominius ir socialinius pokyčius. Toliau apžvelgiami pagrindiniai socialinių–

ekonominių rodiklių pokyčiai 2009–2011 m. laikotarpiu. 

Bendrasis vidaus produktas 

2009 m. Lietuvos BVP krito 14,8 proc. 2010 m. buvo fiksuojamas 1,5 proc. BVP augimas, o 2011 m. 

− 5,9 proc. augimas. 1 paveikslėlyje pateikiamas BVP pokytis 2007–2011 m. ketvirčiais palyginamosiomis 

kainomis. Po 2009 m. I ketvirčio BVP kritimas stabilizavosi ir jau nuo 2010 m. II ketvirčio buvo pastebima 

nedidelio augimo tendencija. 

1 pav. Bendrasis vidaus produktas (palyginamosiomis kainomis mln. Lt.) 

 

 *Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

2009 m. išaugęs neapibrėžtumas ir neigiamos ūkio raidos perspektyvos kartu mažino ir skolinimosi 

paklausą, todėl skolinimasis nebeskatino vartojimo ir investicijų kaip ankstesniaisiais metais. Siekis 

sumažinti turimus įsiskolinimus mažino vartojimą ir investicijas. Visgi Lietuvos ekonominė būklė gerėjo. 

Nuo 2008 m. pabaigos trukęs ūkio nuosmukis baigėsi 2010 m. I ketvirtyje. BVP 2010 m., palyginti su 2009 

m., padidėjo 1,5 proc. Šalies ūkio augimo variklis – eksportuojantys sektoriai, o su vidaus paklausa 

susijusiuose sektoriuose užfiksuota stabilizavimosi pradžia.
2
 Spartų BVP didėjimą 2011 m. (5,9 proc.), kaip 

ir prognozuota, lėmė auganti gamyba ir atsigaunantis vartojimas. Iki 2011 m. III ketvirčio ekonomika augo 

                                                           
1 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114  
2 Lietuvos Respublikos 2011 m. konvergencijos programa 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
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labai sparčiai, tačiau IV ketvirtį patyrė ES skolos krizės sukeltą poveikį, taigi užfiksuotas lėtesnis augimas. 

Mažiau augusios užsienio paklausos poveikį sušvelnino sparčiau augusi vidaus paklausa, ypač privatus 

vartojimas.
3
  

Infliacija 

2009–2011 m. infliacijos rodikliai pasižymėjo permainingais pokyčiais. Pagal Statistikos 

departamento duomenis 2009 m. vidutinė metinė infliacija apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų 

indeksą (toliau – SVKI), sudarė 4,5 proc. Vidutinė metinė infliacija 2010 m. siekė 1,3 proc.
4
 Tuo tarpu 

vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, 2011 m. sudarė 4,1 procento ir buvo kur kas didesnė nei 

2010 metais. Svarbiausias vidutinės infliacijos veiksnys 2011 m. buvo pakilusios su išorės aplinka susijusios 

kainos. Ypač didelį poveikį turėjo maisto kainų padidėjimas, tačiau prisidėjo ir kitos – degalų ir 

administruojamosios – kainos. Numatoma, kad 2012–2015 m. vidutinė metinė infliacija bus 2,7–3,5 proc.
5
 

Darbo rinka 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 13,7 proc., 

2010 m. – 17,8 proc., o 2011 m. – 15,4 proc.
6
 Ilgalaikis nedarbas atitinkamai 2009 m. siekė 3,2 proc., 2010 

m. išaugo iki 7,4 proc., o 2011 m. pasiekė 8 proc. (palyginimui žr. 2 pav.). 2009 m. bendras nedarbo lygis 

lyginant su 2008 m. padidėjo daugiau nei du kartus. Pagrindiniai veiksniai – šalies finansinė būklė ir 

gausėjantys įmonių bankrotai (ypač statybos ir pramonės sektoriuose). Šie veiksniai davė reikšmingą įtaką 

darbo jėgos pasiūlos didėjimui ir paklausos mažėjimui.  

2 pav. Nedarbo lygis 2007–2011 m. (proc.) 

 

2011 m. bendras nedarbo lygis buvo vidutiniškai 2,4 procentinio punkto mažesnis nei 2010 m., o 

nedarbo mažėjimas buvo vienas sparčiausių ES. Tai lėmė 2 proc. išaugęs užimtųjų ir 14,5 proc. sumažėjęs 

bedarbių skaičius. Prognozuojama, kad ekonomikai atsigaunant, nedarbas išliks gana didelis per visą 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos 2012 m. konvergencijos programa 
4 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Pagrindiniai_rodikliai_1209.xls  
5 Lietuvos Respublikos 2012 m. konvergencijos programa 
6 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Pagrindiniai_rodikliai_1209.xls  

http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Pagrindiniai_rodikliai_1209.xls
http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Pagrindiniai_rodikliai_1209.xls
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vidutinį laikotarpį. Numatoma, kad 2012 m. nedarbas sumažės iki 14 proc., o 2013–2015 m. toliau 

nuosekliai mažės ir atitinkamai sudarys 12,8 proc., 11,5 proc. ir 9,8 proc.
7
  

2009–2011 m. laikotarpiu vyrų nedarbo rodikliai buvo didesni už moterų. Vyrų nedarbo lygis 2009 m. 

siekė 17 proc., 2010 m. išaugo iki 21,2 proc., o 2011 m. sumažėjo iki 17,7 proc.. Moterų nedarbo lygis 2009 

m. siekė 10,4 proc., 2010 m. išaugo iki 14,4 proc., o 2011 m. sumažėjo iki 12,9 proc.
8
 Didesnis vyrų nedarbo 

lygis 2009–2011 m. sietinas su dirbančiųjų skaičiaus sumažėjimu pramonės ir statybos sektoriuose. 

2009 ir 2010 m. stipriai išaugo jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbas ir sudarė atitinkamai 

29,2 proc. ir 35,1 proc. (žr. 2 pav.) 2011 m. jaunimo nedarbo lygis sudarė 32,9 proc. (bendras 15 metų ir 

vyresnių šalies gyventojų nedarbo lygis – 15,4 proc.). Šios amžiaus grupės vaikinų nedarbo lygis sudarė 

34,6 proc., merginų – 30,4 proc. Kaime jaunimo nedarbo lygis buvo aukštesnis nei mieste ir sudarė 40,9 

proc. (mieste – 27,6 proc.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. šalyje buvo 469,1 tūkst. 

jaunimo, iš jų 331,4 tūkst. (70,6 proc.) nedirbo ir darbo neieškojo. 92,8 proc. jų mokėsi aukštojoje, 

profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje. 92,5 tūkst. (19,7 proc.) jaunimo dirbo. Visą darbo dienos ar 

savaitės laiką dirbo 87,2 proc. 15–24 metų amžiaus dirbančių gyventojų. Kas trečias (31,2 proc.) 15–24 

metų amžiaus užimtasis mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje. 45,3 tūkst. (9,7 

proc.) jaunimo buvo bedarbiai. Trečdalis (35,1 proc.) bedarbių jaunuolių ieškojo darbo vienus metus ar 

ilgiau. Kas penktas (19,6 proc.) 15–24 metų amžiaus bedarbis mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo 

lavinimo mokykloje. Vaikinų bedarbių buvo 27,9 tūkst., merginų – 17,4 tūkst.
9
  

Užimtumas 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis 2009–2011 m. Lietuvoje dirbančiųjų skaičius mažėjo 

(2009 m dirbo 1 640,9 tūkst. gyventojų, 2010 m. − 1 634,8 tūkst. gyventojų ir 2011 m. − 1 482,5 tūkst. 

gyventojų)
10

. Remiantis Eurostat duomenimis, užimtumo lygis Lietuvoje (20-64 m. amžiaus grupėje) 2009 

m. sudarė 67,2 proc. (67,5 proc. moterų ir 66,9 proc. vyrų ), 2010 m. – 64,4 proc. (65,1 proc. moterų ir 63,6 

proc. vyrų), o 2011 m. – 67,2 proc. (66,7 proc. moterų ir 67,7 proc vyrų)
11

. Pažymėtina, kad vienas iš 

Strategijos „Europa 2020“ tikslų yra iki 2020 m. pasiekti 75 proc. užimtumo lygį ES. Lietuva numačiusi iki 

2020 m. pasiekti 72,8 proc. užimtumo lygį. 

Skurdas 

Remiantis Eurostat duomenimis, Lietuvoje gyventojai, patiriantys skurdo riziką, materialinius 

nepriteklius, gyvenantys bedarbių ar labai mažo užimtumo namų ūkiuose 2009 m. sudarė 985 tūkst. (29,5 

                                                           
7 Lietuvos Respublikos 2012 m. konvergencijos programa 
8 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&I

QY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13

=&rvar14=  
9 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=3725&PHPSESSID=501ef5921768b202c4d641d13d543e25  
10 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas: 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&I

QY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13

=&rvar14=  
11 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_10&language=en  

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=3725&PHPSESSID=501ef5921768b202c4d641d13d543e25
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3030905&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7642&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_10&language=en
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proc.), 2010 m. – 1 109 tūkst. (33,4 proc.), o 2011 m. 1 080 tūkst. (33,4 proc.) šalies gyventojų
12

. Vienas iš 

Strategijos „Europa 2020“ tikslų iki 2020 m. sumažinti skurdo riziką patiriančių ar socialinėje atskirtyje 

gyvenančių žmonių skaičių ES bent 20 milijonų. Lietuva numačiusi iki 2020 m. pasiekti, kad gyventojai, 

patiriantys skurdo riziką, materialinius nepriteklius, gyvenantys bedarbių ar labai mažo užimtumo namų 

ūkiuose sudarytų ne daugiau kaip 814 tūkst. gyventojų. 

Verslo aplinka 

Pagal Pasaulio ekonomikos forumo (World Economic Forum) skelbiamą konkurencingumo indeksą 

2010−2011 m. Lietuva buvo 47-ta tarp 139 reitinguotų valstybių, o 2011−2012 m. surinkusi 4,41 balo iš 7 

galimų užima 44 vietą tarp 142 reitinguotų valstybių
13

. Galima teigti, kad verslo aplinkos situacija Lietuvoje 

nežymiai gerėja, kadangi dar 2009–2010 m. iš 133 reitinguotų valstybių Lietuva buvo 53 (surinkusi 4,3 

balo). 2011 m. paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad pagrindinės problemos plėtoti verslą Lietuvoje yra 

neefektyvi biurokratija, mokesčių reglamentavimas ir jų tarifai, korupcija ir nepakankamas prieinamumas 

prie finansavimo šaltinių. Pažymėtina, kad skirtingai nei ankstesniais metais (2008-2009 m.), finansavimo 

šaltinių prieinamumas jau nėra įvardijamas kaip pagrindinė problema verslo plėtojimui.  

 

1.2. Regioniniai skirtumai 

Siekiant sumažinti gyvenimo kokybės skirtumus šalies teritorijoje, didinti didesnių miestų ir aplinkinių 

teritorijų integraciją ir tuo pačiu padidinti teritorinę sanglaudą šalies viduje yra įgyvendinama Lietuvos 

regioninės politikos iki 2013 m. strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 

d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ (Žin., 2005, 66-2370). 

Šioje strategijoje pagrindiniu Lietuvos regioninės politikos tikslu yra įvardijamas siekis padidinti teritorinę 

socialinę sanglaudą šalyje. Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijos nuostatos įtrauktos ir 

įgyvendinamos per Lietuvos 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 

konvergencijos tikslui įgyvendinti (toliau – Strategija) ir ją įgyvendinančias Žmogiškųjų išteklių plėtros, 

Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas, kaip horizontalusis 

prioritetas. 

Siekiant įvertinti teritorinę socialinę sanglaudą Lietuvoje yra analizuojami pagrindinių jos komponentų 

– vidutinio metinio nedarbo lygio ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio teritoriniai netolygumai 

šalies viduje. Teritorinė ekonominė sanglauda vertinama pagal BVP vienam gyventojui rodiklį regionuose, 

palygintą su vidutiniu valstybės. Socialinė-ekonominė sanglauda vertinama lyginant visų 10 Lietuvos 

apskričių (regionų) duomenis. 

Pagal vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (toliau – BDU), palygintą su šalies vidurkiu, 

apskaičiuotas regionų socialinės sanglaudos rodiklio vidutinis tiesinis nuokrypis (apskaičiuotas apskričių 

BDU vidutinis nuokrypis nuo šalies vidurkio) 2010 m. siekė vidutiniškai 12,7 procento, o 2011 m. – 12,8 
                                                           
12 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_50  
13 2011-2012 m. Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_50
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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proc. 2009−2011 m. mėnesinis BDU visoje šalyje kito nedaug − 2009 m. siekė 595,5 EUR (2 056 Lt), 2010 

m. sumažėjo iki 576 EUR (1 988,1 Lt), o 2011 m. BDU išaugo iki 613 EUR (2 045,6 Lt). Viename regione 

– Tauragės apskrityje šis rodiklis nesiekė 80 proc. šalies vidurkio (78,4 proc.). 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje ir apskrityse* 

 

              *Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

Pastaraisiais metais buvo stebimas teritorinių registruoto nedarbo skirtumų kitimas. 2009 m. apskričių 

vidutinio metinio registruoto nedarbo lygio rodiklis nuo šalies vidurkio skyrėsi vidutiniškai – 10,9 proc., 

2010 m. visoje šalyje iki 14,5 proc. išaugus nedarbui, nedarbo lygio skirtumai tarp apskričių mažėjo – 

vidutinis skirtumas tarp regionų ir šalies vidurkio buvo 9 proc., o maksimalus (Telšių apskrityje) – 19,3 

procento. 2011 m. nedarbo lygis visoje šalyje siekė 11,7 proc. (labiausiai Telšių, taip pat Vilniaus, 

Panevėžio ir Klaipėdos apskrityse), didžiausio nedarbo regionu tapo Utenos apskritis – 14,3 proc. Nedarbo 

lygiui 2011 m. ėmus mažėti (sumažėjus nuo 14,5 iki 11,7 proc.), skirtumai padidėjo nuo vidutinių 9 proc. iki 

10,7 proc. 

2011 m. tyrimo būdu nustatomas nedarbo lygis (bedarbiais laikomi visi nedirbantys 15–74 metų 

amžiaus asmenys, kurie aktyviai ieško darbo) Lietuvoje siekė 15,4 proc., vidutiniai skirtumai tarp regionų – 

20,9 proc., tai yra – beveik du kartus didesni, negu registruoto nedarbo. Nuo 2007 m. gyventojų užimtumo 

tyrimo būdu nustatomas nedarbo lygis padidėjo nuo 4,3 iki 15,4 procento, jo teritoriniai skirtumai nuo 

vidutiniškai 16,5 iki 20,9 procento – 4,4 procentinio punkto. 
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4. pav. Nedarbo lygis (užimtumo tyrimo duomenimis) ES, Lietuvoje ir apskrityse* 

 

       *Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, EUROSTAT. 

2009 m. BVP tenkantis vienam gyventojui (toliau – BVP/gyv.) sumažėjo visose apskrityse, skirtumai, 

palyginti su šalies vidurkiu, išaugo (iki vidutiniškai 28,9 procento). Prasidėjus ekonomikos atsigavimui 

(2010 m.), vidutiniai skirtumai tarp regionų vėl sumažėjo iki 28,3 proc., nepaisant to, kad dėl Ignalinos 

atominės elektrinės uždarymo ženkliai nukrito BVP/gyv. Utenos apskrityje (šios apskrities BVP/gyv. 2010 

m. sumažėjo 7,7 proc., o pramonės sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė – net 20,6 proc.). Tarp 

Vilniaus apskrities ir šalies vidurkio atotrūkis sumažėjo 3,7 proc. punkto.  

2011 m. ekonominių skirtumų mažėjimo tendencija stiprėjo. BVP apimtys tolygiai augo visose 

apskrityse, o spartesnis augimas fiksuotas nuo šalies vidurkio atsiliekančiose apskrityse: Kauno apskrityje – 

15,4 proc., Tauragės apskrityje – 13,9 proc., Panevėžio apskrityje – 13,1 proc. Tai leido vidutiniams BVP 

gyv. skirtumams sumažėti (didėti sanglaudai) dar 2,3 proc. punkto, iki vidutinių 26,1 proc. Tai mažiausi 

skirtumai nuo šio ES paramos panaudojimo laikotarpio pradžios. 

Nepaisant nustojusių augti ir sumažėjusių ekonominių skirtumų, pagal BVP/gyv. rodiklį galima aiškiai 

iškirti dominuojančias Vilniaus ir Klaipėdos apskritis, ir atsiliekančias apskritis – tai Marijampolės, 

Tauragės apskritys, kuriose BVP/gyv. 2011 m. nesiekė 65 proc. šalies vidurkio, taip pat Telšių apskritį, 

kurioje santykinai aukštą BVP/gyv. rodiklį užtikrina AB „Mažeikių nafta“, bet bendras ekonominis 

aktyvumas yra nedidelis, ir Utenos apskritį, kuri susiduria su ekonominėmis problemomis, susijusiomis su 

Ignalinos atominės elektrinės uždarymu. 

2011 m. BVP/gyv. lygis artimas ES vidurkiui buvo fiksuotas tik Vilniaus apskrityje (94,1 proc. ES 

vidurkio), 50 proc. ES vidurkio ribą viršijo trys apskritys – Kauno (64,7 proc.), Klaipėdos (71,9 proc.) ir 

Telšių (55,8 proc.). 
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5. pav. BVP palyginti su ES vidurkiu šalyje ir apskrityse (PGS, proc.)* 

 *Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, EUROSTAT. 

Vertinant teritorinę socialinę sanglaudą šalyje vertėtų paminėti, kad nepakankama gyventojų natūrali 

kaita ir senėjimas yra vienas iš esminių veiksnių, lemiančių ir lemsiančių neigiamus pokyčius regionų 

demografinėje struktūroje. Šiuo metu darbingas amžius (15 metų) sueina vaikams, gimusiems 1997 m., kada 

natūrali gyventojų kaita (skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo) Lietuvoje buvo -3 331 asmuo. Nuo 

1997 m. iki 2007 m. natūrali gyventojų kaita sumažėjo dar beveik 4 kartus, ir tik 2008–2010 m. laikotarpiu 

kiek keitėsi į teigiamą pusę. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje, net ir stabilizavusis migracijos srautams, 

darbingo amžiaus gyventojų daugelyje šalies regionų mažės. Kiek geresnes perspektyvas turi Klaipėdos ir 

Telšių apskritys, kuriose natūrali gyventojų kaita išliko teigiama iki 2000 m., taip pat Tauragės ir 

Marijampolės apskritys, kuriose visuomenė senėjo kiek lėčiau. Nepakankamos demografinės kaitos 

tendencijos (iki -6 – -9 asmenų 1000 gyventojų) anksčiausiai ir labiausiai pasireiškė Utenos, Alytaus ir 

Panevėžio apskrityse, kurios šiuo metu ir yra pačios „seniausios“ šalyje. Neigiamas nepakankamos 

natūralios kaitos pasekmes dalyje ekonomiškai stipresnių regionų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) iš dalies 

maskuoja migracija iš ekonomiškai mažiau išvystytų ar didesnio nedarbo regionų (tačiau pastarųjų regionų 

sąskaita). 

2011 m. pradžioje ES vidurkį pagal darbingo amžiaus gyventojų dalį nuo visų gyventojų (62,9 proc.) 

viršijo tik vienas iš šalies regionų – Vilniaus apskritis (64,2 proc.). Mažiausia darbingo amžiaus gyventojų 

dalis buvo Panevėžio (59,9 proc.), Tauragės (60,2 proc.) ir Utenos bei Alytaus regionuose (po 60,3 proc.). 

Visgi darbingo amžiaus gyventojų dalis 2007–2012 m. labiausiai sumažėjo trijose didžiųjų miestų apskrityse 

Klaipėdos – -2,5 proc. punkto, Kauno – -2,1 proc. punkto ir Vilniaus – -2,2 proc. punkto. Mažesniuose šalies 

regionuose potencialios darbo jėgos pasiūlos mažėjimo tendencijos nėra tiek ryškios, lyginant su didžiaisiais 

miestais, o tai sudaro prielaidas ekonominės plėtros tolygumui pagerinti. Tačiau ilguoju laikotarpiu ši 

situacija gali pablogėti (visuose šalies regionuose dėl nepakankamos natūralios kaitos stebimas demografinis 
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senėjimas – pensinio amžiaus gyventojų yra daugiau nei vaikų), kurio migracijos srautai, ypač mažesniuose, 

periferiniuose regionuose negali kompensuoti. 

6. pav. Darbingo amžiaus gyventojų dalis ES, Lietuvoje ir apskrityse* 

 

  *Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, EUROSTAT. 

Migracijos tendencijas veikė migracija į netoli didesnių miestų esančias savivaldybes 

(suburbanizacija). Vienintelės dvi savivaldybės, kuriose lyginant su 2008 m., padaugėjo gyventojų, buvo 

didesnius miestus (Vilnių ir Klaipėdą) supančios Vilniaus ir Klaipėdos rajonų savivaldybės, 2011–2012 m. 

gyventojų daugėjo ir Kauno rajono bei Neringos savivaldybėse. 

Demografinės ir darbo jėgos struktūros blogėjimą labiausiai lėmė gyventojų migracija į užsienio 

valstybes. 2011 m. iš Lietuvos emigravo 17,8 žm./1000 gyventojų. 2010 m. emigracija iš Lietuvos buvo 

didžiausia ir siekė 26,9 žmogaus 1000 gyventojų. Tuo tarpu 2009 m. šis rodiklis buvo 12,8 žmogaus 1000 

gyventojų. Didelė problema yra emigracijos struktūra. Dauguma emigrantų yra jauni, išsilavinę ir šeimos 

neturintys asmenys. Kas antras emigrantas – 20–29 metų amžiaus. 20–24 metų amžiaus emigrantai 2011 m. 

sudarė penktadalį (21,8 proc.) emigrantų (2010 m. – 18,2 proc., 2009 m. – 12,3 proc.). 25–29 metų amžiaus 

emigrantų dalis bendrame emigravusiųjų skaičiuje padidėjo nuo 19,0 proc. 2009 m. iki 22,3 proc. 2010 m., o 

2011 m. sumažėjo iki 21 proc. 2011 m. emigravo po 26,9 tūkst. moterų ir vyrų. 2010 m. didesnę emigrantų 

dalį sudarė moterys – 51,9 proc., o 2009 m. – 46,2 proc. 

Vertinant bendras materialines investicijas, 2010 m. vienam Lietuvos gyventojui teko 1 052,48 euro 

(3 634 Lt) materialinių investicijų (arba 2,5 karto mažiau, negu 2007 m.). Ir šios investicijos koncentravosi 

daugiausia Vilniaus apskrityje (1 434,48 euro (4 953 Lt) vienam gyventojui), mažiausiai investicijų sulaukė 

Marijampolės ir Tauragės apskritys – čia vienam gyventojui teko atitinkamai po 493,22 euro (1 703 Lt) ir 

534,06 euro (1 844 Lt) materialinių investicijų. Nepaisant to, kad investicijų pasiskirstymo regionuose 

skirtumai išlieka dideli, jie palaipsniui mažėja. 2009 m. investicijų apimtys apskrityse skyrėsi vidutiniškai 



12 

36,9 proc., o 2010 m. skirtumai sumažėjo iki 35 proc. Pirmaujančios Vilniaus apskrities atotrūkis nuo 

likusiųjų apskričių per šį laikotarpį sumažėjo dvigubai. 

Apibendrinant galima teigti, kad pasaulinės finansų krizės sąlygotas ūkio nuosmukis 2010 m. baigėsi 

ir stebimas tam tikrų rodiklių augimas: BVP 2011 m. padidėjo 5,9 proc., gerėjo verslo aplinka, 2011 m. 

užimtumo lygmuo pradėjo didėti. Tačiau vis dar išlieka ir neigimų tendencijų: nepaisant to, kad 2011 m. 

nedarbo mažėjimas buvo vienas sparčiausių ES, tačiau jis nepasiekė prieš krizę buvusio lygio, taip pat 

šalyje stebimas didelis skurdo rodiklis. 

Įvertinus vidutinio metinio nedarbo lygio ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio teritorinius 

netolygumus šalies viduje, galima daryti išvadą, kad socialiniai skirtumai tarp šalies regionų nedideli. 

Tačiau analizuojant ekonominę sanglaudą šalies viduje darytina išvada, kad ekonominiai skirtumai tarp 

šalies apskričių yra dideli − tik trijų apskričių BVP/gyv. yra didesnis kaip 50 proc. ES vidurkio ir tik vienos 

apskrities, t.y. Vilniaus, yra artimas ES vidurkiui. 
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2. PASIEKTI REZULTATAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS 

2.1. Veiksmų programų įgyvendinimas remiantis kiekybiniais produkto ir rezultato rodikliais 

Pagrindinės trys Strategijoje numatytos prioritetinės kryptys („Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių 

visuomenei“, „Konkurencinga ekonomika“ ir „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“) įgyvendinamos veiksmų 

programų pagalba.  

Analizuojant Strategijos įgyvendinimo pridėtinę vertę paminėtini 2012 m. atlikto vertinimo ES 

struktūrinių fondų poveikio šalies ekonomikai vertinimas, ekonomikos augimo prognozės iki 2020 metų
14

 

rezultatai. Vertinimo metu nustatyta, kad analizuojamos ES struktūrinių fondų paramos poveikis BVP 

stiprėja iki 2013 m. ir 2004–2013 m. laikotarpiu lemia 1,57 procentinio punkto didesnį realaus BVP 

(palyginamosiomis 2005 m. kainomis) vidutinį metinį augimą nei būtų be paramos. Baigiantis 2007–2013 

m. veiksmų programų įgyvendinimui ES struktūrinių fondų investicijų paklausos pusės sukeltas poveikis 

silpnėja, todėl vertinant paramos poveikį 2004–2015 m. laikotarpiu stebimas mažesnis vidutinis metinis 

BVP augimo tempas (1,1 proc. punkto). Vertinimo metu nustatyta, kad suminis 2004–2015 m. laikotarpio 

realus BVP bus 6,51 proc. didesnis nei būtų be paramos. Prognozuojama, kad per 2004–2015 m. laikotarpį 

iš viso bus sukurta 66,36 mlrd. papildomo nominalaus BVP, o integruota grąža
15

 (paramos efektyvumas) 

pasieks 1,97, t.y. kiekvienas investuotas litas atneš 1,97 Lt nominalaus BVP grąžos. Daroma išvada, kad 

papildomą impulsą tiek realaus BVP augimui, tiek didesnei nominalaus BVP grąžai suteikia 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpiu įvestos finansinės inžinerijos priemonės, kurios leidžia santykinai sumažinti 

investicijų „kainą“ ir netiesiogiai skatina didesnes privačias investicijas. 

Reaguojant į besikeičiančią ekonominę-socialinę situaciją iki 2011 m. pabaigos buvo atlikti trys 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – ŽIPVP) pakeitimai, du − Ekonomikos augimo 

veiksmų programos (toliau – EAVP), keturi – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau – SSVP) ir 

vienas Techninės paramos veiksmų programos pakeitimas. ŽIPVP pakeitimais buvo didinamos lėšos 

ekonominio sunkmečio laikotarpiu aktualioms užimtumo didinimo priemonėms, taip pat numatyta galimybė 

finansuoti finansų inžinerijos priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti mažos, mikro įmonės ir individualūs 

asmenys verslui pradėti ir socialinės įmonės verslui plėtoti. EAVP pakeitimais atsižvelgiant į Ekonomikos 

skatinimo plano tikslą „verslo finansavimo galimybių išplėtimas“ ir pasikeitusią ekonominę-socialinę 

situaciją bei jos padarinius Lietuvos ūkiui, buvo išplėstos finansų inžinerijos priemonės, skiriant joms 

didesnį finansavimą. SSVP pakeitimais buvo didinamas finansavimas būsto modernizavimo priemonėms, 

siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą ir priemonėms, susijusioms su atsinaujinančių energijos 

išteklių vartojimo didinimu. 

2012 m. rugsėjo mėn. EK pateiktas pasiūlymas pakeisti visų veiksmų programų kai kurių rodiklių 

reikšmes atsižvelgiant į rodiklių pasiekimus ir atliktą tarpinę ir sistemingą veiksmų programose nustatytų 

                                                           
14 ES struktūrinių fondų poveikio šalies ekonomikai vertinimas, ekonomikos augimo prognozės iki 2020 metų: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Poveikio_ekonomikai_modeliavimas2012_santrauka_LT.

pdf 
15 Papildomai nurodytame laikotarpyje sukurto BVP santykis su per tą laikotarpį įsisavinta ES finansinės paramos suma.  

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Poveikio_ekonomikai_modeliavimas2012_santrauka_LT.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Poveikio_ekonomikai_modeliavimas2012_santrauka_LT.pdf
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fizinių rodiklių ir jų reikšmių analizę, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programų įgyvendinimo 

stebėseną, kuri tinkamai atspindėtų intervencijų specifiką ir realiai planuojamus pasiekti rezultatus. 

Didelė dalis planuojamų pasiekti veiksmų programų įgyvendinimo rodiklių 2011 m. gruodžio 31 d. jau 

yra pasiekti ar jų pasiekimo rodiklis viršija daugiau kaip 50 proc. planuojamos pasiekti reikšmės. 

ŽIPVP prioritetas Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis per 2009–2011 m. buvo sėkmingai 

įgyvendinamas. Siekiant padidinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių nuo 2009 m. 

sėkmingai mokymus baigė 97 261 asmuo. Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po dalyvavimo profesinio 

ar/ir remiamo įdarbinimo programose išaugo iki 38,14 proc. Daugiau nei 24 tūkst. bedarbių, kurie buvo 

įtraukti į mokymo programas , įgijo profesinę kvalifikaciją. Įgyvendinant šio prioriteto uždavinį Stiprinti 

socialinę aprėptį Europos Socialinio fondo (toliau – ESF) remiamose veiklose per 2009–2011 m. 

sudalyvavo 15 209 socialinės rizikos asmenų bei asmenų, patiriančių socialinę atskirtį. 2011 m. pabaigoje 

užfiksuota, kad per 6 mėnesius po projekto veiklų pabaigos įsidarbino arba tęsė mokymąsi 20,39 proc. 

projekto dalyvių. 

Iki 2010 m. Lietuvoje nedarbo augimas buvo vienas iš didžiausių tarp ES valstybių narių. Per 

laikotarpį nuo ŽIPVP prioriteto priemonės Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką įgyvendinimo 

pradžios registruotas nedarbas nuolat augo ir 2010 m. pabaigoje jau sudarė net 14,5 proc., bet 2011 m. 

nedarbas pradėjo mažėti. ESF finansuojamų priemonių naudą ir svarbą siekiant mažinti nedarbą pagrindžia 

atlikto ESF finansuojamų mokymų
16

 ir užimtumą skatinančių priemonių kokybės ir efektyvumo vertinimo
17

 

rezultatai bei išvados. Vertintojų nuomone, 2007–2013 m. paramos laikotarpiu buvo sėkmingai reaguojama į 

pokyčius darbo rinkoje peržiūrint aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimo prioritetus, 

nuosekliai didinant finansavimo apimtis aktyvių darbo rinkos politikos priemonių rėmimui. 

Nuo 2009 m. siekiant ŽIPVP prioriteto Mokymasis visą gyvenimą uždavinio Gerinti mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų kokybę į projektų veiklas buvo įtraukti 7 333 moksleiviai, studentai, mokytojai ir 

dėstytojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas. Iki 2011 m. pabaigos pagal formaliojo 

švietimo programas jau mokėsi 6 680 moksleivių, šis rodiklis pasiektas 95,43 proc., lyginant su ŽIPVP 

rodiklių planu. Siekiant uždavinio Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą buvo didinamas studijų 

prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Nuo 2009 m. 

pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 10 979 socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir švietimo pagalbos darbuotojai, iš kurių beveik 99 proc. gavo 

neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus. 

Pagal ŽIPVP prioritetą Tyrėjų gebėjimų stiprinimas iki 2011 m. pabaigos pagal neformaliojo švietimo 

programas į mokymo veiklas buvo įtraukti 3 417 mokslininkai, kiti tyrėjai ir studentai. Viešajame sektoriuje 

                                                           
16 ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_mokymu_galutine_vertinimo

_ataskaita_2011-05.pdf 
17 ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_uzimtumo_priemoniu_vertini

mo_ataskaita_0516.pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_mokymu_galutine_vertinimo_ataskaita_2011-05.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_mokymu_galutine_vertinimo_ataskaita_2011-05.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_uzimtumo_priemoniu_vertinimo_ataskaita_0516.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_uzimtumo_priemoniu_vertinimo_ataskaita_0516.pdf
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pagal darbo sutartis buvo įdarbinti 225 mokslininkai ir kiti tyrėjai, mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbinti 6 

mokslininkai ir kiti tyrėjai. Nuo 2009 m. finansuotos 944 subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų 

mokslo-tiriamajai veiklai. 

Siekiant didinti šalies konkurencingumą kitų valstybių atžvilgiu ir optimaliai prisitaikyti prie nuolat 

kintančių ekonominių ir socialinių sąlygų vienas iš reikšmingų 2011 m. įgyvendinamų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės veiklos prioritetų buvo valstybės valdymo modernizavimas, siekiant naujos paslaugų kokybės, 

t.y. buvo tobulinamas administravimo paslaugų efektyvumas, plačiau taikomas „vieno langelio“ principas, 

didinamas viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumas gyventojams, taikant informacines ir ryšių 

technologijas, kuriama už rezultatus atsakinga ir atskaitinga valstybės tarnyba, kuriamos priemonės tinkamai 

pasirengti 2013 metais pirmininkauti ES Tarybai. ŽIPVP prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir 

viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonių finansavimas tiesiogiai prisidėjo prie šių 2011 m. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškeltų tikslų įgyvendinimo. Įgyvendinant prioritetą, buvo stiprinami 

valstybės tarnybos administraciniai gebėjimai. Iki 2011 m. pabaigos mokymuose dalyvavo 22 157 valstybės 

tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai. Tobulinama 

viešojo administravimo sistemos subjektų sandara, vidaus administravimas ir veiklos valdymas; gerinamas 

Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos efektyvumas ir į rezultatus 

orientuotas valdymas. Savivaldybių administravimo subjektuose įdiegta 10 kokybės vadybos sistemų, 

valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose – 8 kokybės vadybos sistemos. 

2009–2011 m. ES paramos lėšomis taip pat buvo finansuojamos ŽIPVP prioriteto Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas trys regioninės priemonės, pagal 

kurias numatytas regionų ir savivaldybių strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimas, 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Parengtas ar atnaujintas 81 strateginio planavimo dokumentas 

savivaldybėse (savivaldybių plėtros, veiklos strateginiai planai, galimybių studijos), parengti ar atnaujinti 6 

regionų plėtros planai, šiuo metu savivaldybėse rengiami dar 45 strateginio planavimo dokumentai, parengti 

158 teritorijų planavimo dokumentai. 

Iki 2011 m. pabaigos pagal EAVP prioriteto Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra buvo pasiekta pagrindinio rodiklio MTTP projektų skaičius reikšmė 

468, tai yra, 1,8 karto daugiau nei numatyta pasiekti veiksmų programoje (260). Įgyvendinant uždavinį 

Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje 

buvo sukurta 51 nauja technologinė įmonė, nors EAVP numatyta sukurti 15. 

Įgyvendinant EAVP prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas pritraukta 

295,55 mln. eurų privačių investicijų (EAVP numatyta pritraukti 606 mln. eurų privačių investicijų). Šio 

prioriteto uždavinio Padidinti įmonių produktyvumą rodiklio „Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, 

įskaitant MVĮ projektus, skaičius“ pasiekimas 984 (EAVP numatyta 300). Iki 2011 m. pabaigos 
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įgyvendinant uždavinį Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti investicijoms paruoštų 

teritorijų plotas sudarė 261,74 ha (EAVP numatyta 400 ha). 

Visos šešiolika EAVP prioriteto Informacinė visuomenė visiems priemonių yra pradėtos įgyvendinti. 

Pasiekta 82 proc. uždavinio Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų 

efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje rodiklio „Paremtų interaktyvių elektroninių 

viešųjų paslaugų skaičius“ reikšmės numatytos veiksmų programoje (82 iš 100). Projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse iš viso numatyta sukurti/modernizuoti 331 elektroninę paslaugą. Planuojama, kad 

įgyvendinus visus projektus ir išmokėjus visas lėšas projektų vykdytojams, EAVP suplanuota rodiklio 

reikšmė bus pasiekta. Pasiekta 50 proc. rezultato rodiklio „Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų 

interneto svetainėse, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)“ (20 iš 40). 

Įgyvendinant uždavinio Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje 417 miestelių ir 

kaimų prijungta prie sukurto plačiajuosčio tinklo, tai yra, pasiekta 54 proc. rodiklio reikšmės numatytos 

veiksmų programoje. Paremti 6 projektai, susiję su saugos klausimais, tai yra 60 proc. rodiklio reikšmės 

numatytos veiksmų programoje. Rodiklio „Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų 

vartotojais, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)“ pasiekimas yra 78,3 

proc. EAVP numatytos pasiekti reikšmės. 

Įgyvendinant prioriteto Esminė ekonominė infrastruktūra uždavinį Padidinti energijos tiekimo 

patikimumą ir saugumą pasiekta rodiklio „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo 

patikimumas ir kokybė, skaičius“ reikšmė yra 309 823, tai yra, pasiekta 103,27 proc. EAVP numatytos 

reikšmės. Įgyvendinant uždavinį Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas, rodiklio „Įdiegtos saugaus 

eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonės didesnio avaringumo rizikos ruožuose (vnt.)“ pasiekimas 27, tai 

yra, 77,14 proc. Įgyvendinat uždavinį Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas, rodiklio „Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių 

(valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui) (km)“ pasiekta 122,31 proc – 1 039,67 km 

iš 850 km suplanuotų.  

EAVP prioriteto Transeuropinių transporto tinklų plėtra uždavinio Nepakankamų sausumos 

transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais 

išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui rodiklio „Nutiesta 

naujų ir rekonstruota esamų TEN-T tinklo automobilių kelių (km)“ pasiekta 78,23 proc. (246,45). 

Įgyvendinant uždavinio Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas rodiklio „Įgyvendintų 

projektų skaičius“ pasiektas 117 proc. stebėsenos rodiklio „Papildomai aptarnautų keleivių skaičius (mln. 

keleivių)“ pasiekta 117, 24 proc. reikšmės numatytos veiksmų programoje. 

Įgyvendinant SSVP prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai uždavinį Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo 

aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui ir siekiant didinti 
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energijos vartojimo efektyvumą būsto sektoriuje 2009 m. buvo įkurtas JESSICA kontroliuojantysis fondas. 

Iki 2011 m. pabaigos įvertinus modernizuotų daugiabučių namų (2011 m. užbaigti renovuoti 2) energijos 

vartojimo efektyvumą, nustatyta, kad energijos vartojimo efektyvumas po renovacijos padidėjo vidutiniškai 

53 proc. Šis pasiekimas gerokai viršija numatytąją rezultato rodiklio reikšmę, kuri yra lygi 30 proc. Iki 2011 

m. pabaigos taip pat atnaujinta 12 daugiabučių namų probleminėse teritorijose, 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. 

Ženkliai išaugo asmenų, gavusių iš ES fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą 

probleminėse teritorijose: iki 2010 m. pabaigos – 16 asmenų, iki 2011 m. pabaigos – 228 asmenys. 

Pagal uždavinį Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudaryta 

sutarčių dėl 160 kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų (2010 m. pabaigoje buvo įgyvendinami 104 projektai), 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. 

Vertinant uždavinio Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, 

kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui įgyvendinimo pažangą, svarbu 

pažymėti, kad iki 2011 m. 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. Vertinant pritrauktas privačias investicijas turizmo sektoriuje, 2011 m. šio rezultato rodiklio 

pasiekimas (63,73 mln. eurų) 2 kartus viršijo 2010 m. pabaigoje pasiektą šio rodiklio reikšmę (29 mln. eurų) 

bei sudarė 127,46 proc. nuo veiksmų programos plane numatytos reikšmės. 

Pagal uždavinį Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms 2011 m. 

pabaigai buvo įrengti lankytojų centrai ir (ar) vaizdo informacinės sistemos 7 saugomose teritorijose, 

parengti 105 biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentai, saugomose teritorijose sutvarkyti 

33 bešeimininkiai objektai. Taip pat inventorizuotos visos numatytos inventorizuoti potencialiai užterštos 

teritorijos (39 300 kv. kilometrų) visose 39 numatytose savivaldybėse bei atlikta 150 planuotų ekogeologinių 

tyrimų. Taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones, sutvarkytas vandens telkinių plotas – 75,73 ha. 

Įgyvendinus 11 vandenų taršos mažinimo projektų, į vandens telkinius 2011 m. išleista tik 15 405,9 t/metus 

teršalų, arba 82,3 proc. mažiau, lyginant su teršalų kiekiu, išleistu iki projektų įgyvendinimo. Iki 2011 m. 

pabaigos įgyvendinta 26 proc. planuojamų projektų, skirtų tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį 

nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Modernizuotos 9 iš 10 aplinkos 

apsaugos sistemos laboratorijų, t.y. rodiklis pasiektas 90 proc. Įrengtos ir (ar) modernizuotos 93 oro, 
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vandens, dirvožemio ir grunto, priekrantės ir seisminio monitoringo stotys, kurios sudaro 61,18 proc. visų 

planuojamų įrengti ar modernizuoti stočių skaičiaus. 2011 m. pabaigoje 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.) 

Pagal SSVP prioriteto Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 

infrastruktūra uždavinį Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas buvo įgyvendinami 

235 projektai bei pasiekta 313 proc. reikšmės numatytos SSVP.  

Pagal uždavinį Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, 

gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje buvo įgyvendinami 

218 projektų (218 proc. nuo veiksmų programoje suplanuoto projektų skaičiaus), buvo modernizuota 20 

bibliotekų bendrojo lavinimo įstaigose, 74 mokyklos, vykdančios ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

programas, 45 švietimo centrai. 

Pagal uždavinį Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti 

darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką ir uždavinį 

Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę 

integraciją į visuomenę ir darbo rinką 2011 m. pabaigoje pradėjo veikti apie 760 įvairaus pavaldumo 

(savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų. Socialinės paslaugos šiose 

įstaigose buvo suteiktos daugiau nei 100 tūkst. asmenų, dar apie 13 tūkst. asmenų gavo socialines paslaugas 

savo namuose. Be to, apie 160 tūkst. asmenų pasinaudojo bendrosiomis socialinėmis paslaugomis 

(nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugomis); buvo 

rekonstruota arba pastatyta 40 stacionarias ir nestacionarias paslaugas teikiančių socialinių centrų, kuriuose 

kaip stacionariosios paslaugos buvo suteikta globa apie 15 tūkst. senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, neįgalių 

ar netekusių tėvų globos vaikų. 

Siekiant atkurti ar padidinti neįgalių asmenų darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą 

dalyvauti darbo rinkoje, 2011 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 513 asmenų. Per 2009−2011 

metus 34 050 neįgaliųjų buvo aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis (išduota priemonių ir išmokėta 

kompensacijų 46 204 asmenims). 

Pagal prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis uždavinį Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 345 gyvenamosiose vietovėse buvo renovuojamos/statomos vandens tiekimo ir/ar 

nuotekų sistemos, tai sudarė 156,82 proc. veiksmų programoje numatyto skaičiaus. 2011 m. pabaigoje 

įgyvendinus 16 vandentvarkos projektų, buvo nutiesta naujų 607 km vandentiekio ir 798 km nuotekų tinklų, 

rekonstruota 146 km vandentiekio ir 102 km nuotekų tinklų, pastatytos/rekonstruotos 399 siurblinės.  

Įgyvendinant uždavinį Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas buvo įgyvendinami 343 

sąvartynų uždarymo ir sutvarkymo projektai, tai sudaro 137,75 proc. SSVP numatytos šio rodiklio reikšmės 

(249). 
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Pagal uždavinį Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių vartojimą buvo įgyvendinama 513 projektų, iš kurių 490 prisidėjo prie energijos taupymo požiūriu 

atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičiaus didėjimo (užbaigti 269 projektai). Lyginant su veiksmų 

programoje nurodyta šio rodiklio reikšme (200), rodiklio pasiekimas ją viršijo daugiau nei 2 kartus ir sudarė 

234 proc. 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 m. pabaigos buvo 

naujai įrengti ir (arba) modernizuoti 5 energijos gamybos pajėgumai (iš SSVP numatytų 8), kurių galia 

padidėjo iki 20 MW. 

Tuo tarpu įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą geri įgyvendinimo rodikliai pastebimi 

ES struktūrinės paramos vertinimo srityje: pasiekta 100 proc. planuojamos pasiekti rodiklio „Atlikti 

vertinimai (proc.)“ reikšmės. 

Apibendrinant galima teigti, kad laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2011 m. ES struktūrinės paramos 

rodiklių pasiekimo tempai sparčiai didėjo. 2011 m. pabaigoje įvertinus veiksmų programų įgyvendinimo 

duomenis galima daryti išvadą, kad visų keturių veiksmų programų didelė dalis rodiklių pasiekimo 

procentai jau pasiekė arba viršijo veiksmų programose numatytas pasiekti reikšmes. Įgyvendinant ŽIPVP 

geriausiai rodikliai pasiekti užimtumo skatinimo, mokymosi paslaugų kokybės gerinimo ir MTTP srityse, 

EAVP – verslo skatinimo, transporto infrastruktūros tobulinimo ir MTTP srityse, SSVP – vietinės ir 

urbanistinės plėtros potencialo ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo srityse, Techninės paramos 

veiksmų programoje - ES struktūrinės paramos vertinimo srityje. 

 

2.2. ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalga 

2008−2012 m. buvo suplanuota 60 vertinimų ir 3 vertinimo galimybių stiprinimo projektai. Iki 2012 

m. spalio mėn. 42 iš jų buvo atlikti, 13 – vykdomi, 8 – vertinimo organizavimo stadijoje. Pagal vertinimų 

pobūdį 2008−2012 m. vertinimo planuose vertinimai pasiskirstę beveik tolygiai – 32 veiklos ir 28 

strateginiai vertinimai. Pagal tipą dominuoja administravimo sistemos (17) ir teminiai vertinimai (18). 

Atsižvelgiant į Lietuvos socialinę ekonominę situaciją, veiksmų programų įgyvendinimo būklę bei 

Europos Komisijos (toliau – EK) pateiktas vertinimo aktualijas, 2010−2012 m. vertinimo planams buvo 

nustatyti ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai. Strateginiuose vertinimuose buvo siūloma nagrinėti 

Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų 

programų tęstinį tinkamumą bei nuoseklumą, ES strateginių prioritetų įgyvendinimą, taip pat analizuoti 

Lietuvos ūkio plėtros po 2013 m. tendencijas (su galimomis ES fondų investavimo sritimis 2014−2020 

metais). Einamiesiems veiklos vertinimams buvo nustatytos tokios prioritetinės kryptys: veiksmų programų 

(prioritetų) įgyvendinimo pokyčiai, siekiant nustatytų tikslų (tarpiniai vertinimai), stebėsenos nustatytų 

veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo problemų, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų, 
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vertinimai. Apibendrinant galima būtų paminėti keletą svarbesnių vertinimų, kurie buvo atlikti siekiant 

tobulinti ES finansuojamų programų valdymą ir didinti ES struktūrinės paramos veiksmingumą. (Visų 

atliktų vertinimų tikslai, uždaviniai, apimtis, naudoti vertinimo metodai, rezultatai bei nauda, kurią duos 

vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas pateikiami VI priede). 

Atliekant Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimą
18

 buvo 

siekiama įvertinti teisės aktų nuostatų partnerystės srityje taikymą Lietuvoje ir skirtingų partnerystės formų 

efektyvumą ir naudą, įvertinti partnerystę lemiančius veiksnius ir partnerių pajėgumą, bei nustatyti Lietuvos 

gerąją praktiką partnerystės srityje. Vertinimas parodė, jog didžioji dalis tiek atsakingų institucijų, tiek ir 

socialinių bei ekonominių partnerių yra labiau patenkinti nei nepatenkinti partnerystės principo 

įgyvendinimu Lietuvoje bei supranta šio principo naudą. Tačiau nustatyta, kad partnerystės principo 

įgyvendinimo reglamentavimas Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose yra platus ir abstraktus, o partneriai 

nepakankamai sistemingai ir plačiai buvo įtraukti į ankstyvąjį sprendimų priėmimo proceso etapą. 

Atsižvelgiant į šio vertinimo pastabas, siekiant pagerinti partnerystės principo įgyvendinimą, numatytą ES 

reglamentuose, ir pradedant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimą 2012 m. buvo 

organizuota diskusija dėl partnerių įtraukimo ir jų vaidmens planuojant ir įgyvendinant ES struktūrinės 

paramos lėšomis finansuojamas programas, priemonių veiksmingesnei partnerystei užtikrinti ir partnerių 

gebėjimų stiprinimo poreikių bei galimybių. 

Taip pat buvo parengtos Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairės, 

kuriose už ES struktūrinės paramos administravimą atsakingoms institucijoms ir ES struktūrinės paramos 

procese dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti partneriams paaiškinama, kas, kaip ir kada yra įtraukiami 

į partnerystės principo įgyvendinimą. Jos parengtos taip, kad būtų tinkamos naudoti tiek 2007–2013 m., tiek 

ir 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiais. 

Atlikto 2007−2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimo
19

 tikslas − tobulinti 

veiksmų programų įgyvendinimą, įvertinant esamas ir nustatant papildomas finansavimo takoskyras tarp ES 

fondų, nacionalinių finansavimo šaltinių, veiksmų programų prioritetų ir priemonių. Vertinimo metu buvo 

išskirtos keturios pagrindinės sritys, kuriose dėl jų specifikos ir/ar dėl nepakankamo atskyrimo identifikuota 

didžiausia priemonių persidengimo rizika: moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, viešasis 

administravimas, švietimas ir techninė parama. Vertinimo metu buvo sudarytas priemonių, kurioms būdinga 

didžiausia persidengimo rizika, sąrašas, patikslintas ir papildytas įvairių finansavimo šaltinių, susijusių su 

ES fondų finansuojamomis sritimis, sąrašas ir pateiktos rekomendacijos dėl finansavimo šaltinių sąrašo, 

finansavimo takoskyrų sisteminimo ir stebėsenos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo. 

                                                           
18 Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/Partnerystes_vertinimo_ataskaita.p

df 
19 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Takoskyros_vertinimo_ataskaita.p

df 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/Partnerystes_vertinimo_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/Partnerystes_vertinimo_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Takoskyros_vertinimo_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Takoskyros_vertinimo_ataskaita.pdf
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Šio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leido aiškiau apibrėžti finansavimo takoskyras tarp ES 

fondų, nacionalinių finansavimo šaltinių, veiksmų programų prioritetų bei priemonių ir sumažinti dvigubo 

finansavimo riziką. Reaguojant į minėto vertinimo pastabas buvo atlikti funkcionalumų įdiegimai Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 m. 

ES struktūrinės paramos posistemėje (toliau – SFMIS2007) (ES struktūrinės paramos priemonių sankirtos 

bei šių priemonių ir kitų finansinių instrumentų sankirtos, įdiegta galimybė į SFMIS2007 importuoti 

duomenis iš kitų finansinių instrumentų). Organizuojami institucijų paskirtų kontaktinių asmenų, atsakingų 

už dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę, susitikimai dėl SFMIS2007 funkcionalumų pristatymo ir 

procedūrų vadovo aptarimo, gerosios patirties dalinimosi, taip pat informacija yra talpinama ES struktūrinės 

paramos svetainėje www.esparama.lt. 

ES struktūrines paramos reglamentai nustato, kad lyčių lygybė bei nediskriminavimas yra vienas iš 

horizontaliųjų prioritetų, ir ES struktūrinė parama turi prisidėti prie šio prioriteto įgyvendinimo. 

Atsižvelgiant į šio prioriteto svarbą ir aktualumą įgyvendinant ES struktūrinę paramą, į 2012 m. vertinimo 

planą yra įtrauktas vertinimas dėl ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto „Lyčių lygybė 

ir nediskriminavimas“ įgyvendinimui. Šio vertinimo tikslas – gerinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

prioriteto įgyvendinimą, įvertinant 2007−2013 m. veiksmų programų poveikį, ir gauti rekomendacijas dėl 

tolesnių priemonių, gerinančių šio prioriteto įgyvendinimą ir stebėseną 2014−2020 metais. 

Atsižvelgiant į Bendrojo reglamento 47 straipsnio 1 punkto nuostatą, jog vertinimais siekiama 

pagerinti fondų skiriamos paramos kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą bei veiksmų programų strategiją ir 

įgyvendinimą, atsižvelgiant į konkrečias struktūrines problemas, su kuriomis susiduria atitinkamos valstybės 

narės 2011 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 

vertinimas
20

, kurio pagrindinis tikslas tobulinti vertinimo rezultatų panaudojimą siekiant padidinti vertinimo 

instrumento naudingumą ir pagerinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. Vertinimo metu buvo 

identifikuota geroji ir blogoji vertinimų praktika. Siekiant didinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą 

pateikti siūlymai susiję su vertinimo rekomendacijų procedūrų nustatymu, atitinkamų institucijų įtraukimu į 

metinių vertinimo planų sudarymo procesą, IT įrankio vertinimų stebėsenai sukūrimu. 

Taip pat buvo atliktas keletas vertinimų dėl veiksmų programų indėlio didinant teritorinę sanglaudą. 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) teminiu vertinimu buvo 

siekiama įvertinti Programos informacinių veiklų rezultatyvumą, informacijos apie Programą bei ES 

teikiamą finansavimą sklaidą bei prieinamumą; smulkiųjų projektų fondo (toliau – SPF) efektyvumą, 

bendradarbiavimo abipus sienos svarbą smulkiuosiuose projektuose, SPF valdymo, pirmojo lygio kontrolės 

efektyvumą; Programos strategiją bei jos pasiekimų svarbą bei kitus klausimus ir pateikti išvadas ir 

rekomendacijas. Kaip išskirtinė esminė bendradarbiavimo per sieną programų charakteristikų buvo 

                                                           
20 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_ver

tinimo_ataskaita_2011.pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_vertinimo_ataskaita_2011.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_vertinimo_ataskaita_2011.pdf
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analizuota partnerystė. Partnerystės stiprėjimas bei gyventojų santalka siekiant įgyvendinti bendrus tikslus 

pasienio regione yra vienas svarbiausių Programos poveikio elementų. Įgyvendinti nauji bendradarbiavimo 

būdai bei sukurti tinklai dar kartą įrodė, jog pasienio gyventojų bendravimui ir bendrų problemų sprendimui 

„sienos“ nėra kliūtis, o įgyvendinę bendras veiklas žmonės jaučiasi artimesni vieni kitiems, kas neabejotinai 

prisideda prie teritorinės sanglaudos. 

Apibendrinant galima teigti, kad ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitos pateikė ne tik daug 

naudingų vertinimo rekomendacijų, pagrįstų išsamia analize, bet ir sukūrė naujų žinių, leido geriau pagrįsti 

sprendimus, kokybiškiau atsiskaityti EK. Taip pat daugelio vertinimų Rekomendacijos bus aktualios 

programuojant 2014−2020 m. laikotarpio priemones, priimant sprendimus dėl paramos skyrimo. 

 

2.3. ES struktūrinės paramos panaudojimas 

Vadovaujantis EK paskelbtais 2012 m. lapkričio 1 d. duomenimis, Lietuva užima lyderio pozicijas 

tarp naujųjų ES valstybių narių ir yra antra tarp visų ES valstybių narių pagal EK atliktus tarpinius 

mokėjimus. Iš visų trijų – ESF, ERPF ir Sanglaudos fondų – Lietuvai iki 2012 m. lapkričio 30 d. išmokėta 

3 449 mln. eurų, t.y. 50,9 proc. visų 2007–2013 m. laikotarpiui skirtos ES struktūrinės paramos (neskaitant 

avansinių mokėjimų), iš jų 2 980 mln. eurų arba 51,9 proc. sudaro 2007–2013 m. laikotarpiui skirtos ERPF 

bei Sanglaudos fondo lėšos, 469 mln. eurų arba 45,6 proc. – visam laikotarpiui skirtos ESF lėšos. 

Nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki 2012 m. lapkričio 30 d. pasirašytų projektų 

finansavimo ir administravimo sutarčių skaičius pasiekė 6 613. Pasirašytų sutarčių bendra tinkamų 

finansuoti išlaidų suma 2012 m. lapkričio 30 d. sudarė 7 680 mln. eurų (26 519 mln. litų), iš jų skirtų ES lėšų 

suma – 5 917 mln. eurų (20 429 mln. litų), tai sudaro 87,3 proc. veiksmų programoms numatytų įgyvendinti 

ES lėšų.  

Siekiant užtikrinti efektyvų ir tolygų ES fondų lėšų įsisavinimą, nuolat stebimas ES fondų lėšų 

naudojimo plane 2008–2015 m. (patvirtintas 2009 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 110, (Žin., 2009, Nr. 22-852; 2009, Nr. 158-7193, 2011, 151-7109) nustatytų kritinių 

pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų sumų pagal metus vykdymas. Įvertinus lėšų panaudojimo lygį 

matyti, kad minėtas planas 2011 m. buvo iš esmės įvykdytas: įgyvendinant EAVP, jis įvykdytas 108,7 proc., 

SSVP – 104,9 proc., ŽIPVP 94,8 proc., o Techninės paramos veiksmų programą – 83,7 proc. Pagal 

N+2/N+3 taisyklę privalomos panaudoti ES fondų lėšų sumos 2011 m. pabaigai buvo ženkliai viršytos, taip 

pat planuojama šias sumas viršyti ir 2012–2014 m., todėl šiuo metu rizika, kad bus pritaikytas automatiško 

įsipareigojimų panaikinimo principas, yra minimali, išskyrus Techninės paramos veiksmų programą. 

Siekiant efektyviai panaudoti lėšas, EK pateiktas pasiūlymas dalį Techninės paramos veiksmų programos 

lėšų perskirstyti Žmogiškųjų išteklių plėtros programai, kuris 2012 m. lapkričio 21 d. EK sprendimu Nr. 

C(2012)8453 buvo patvirtintas. 
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Įgyvendinant EAVP panaudota 1 606 mln. eurų (5 545 mln. litų) ES lėšų, SSVP – 1 481 mln. eurų 

(5 114 mln. litų), ŽIPVP – 498,8 mln. eurų (1 722 mln. litų) ir Techninės paramos veiksmų programą – 34,7 

mln. eurų (120 mln. litų). 

Įgyvendinant projektus jau investuota 4 180 mln. eurų (14 434 mln. litų), iš kurių beveik 716 mln. eurų 

(2 472 mln. litų) išmokėta projektų vykdytojų rangovams, paslaugų teikėjams bei prekių tiekėjams. 3 055 

projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimas jau užbaigtas, dauguma jų 

– verslo įmonių plėtros, užimtumo skatinimo, transporto sektoriaus (kelių infrastruktūros plėtros) ir 

viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai. Baigtų įgyvendinti projektų bendra vertė 2 119 mln. eurų 

(7 318 mln. litų). 

 

2.4. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas 

Vienas iš pagrindinių Strategijoje numatytų prioritetinių krypčių („Produktyvūs žmogiškieji ištekliai 

žinių visuomenei“, „Konkurencinga ekonomika“ ir „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“) jungiančių aspektų 

yra keturi horizontalieji prioritetai – darnusis vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, informacinė 

visuomenė bei regioninė plėtra. 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. Strategijoje ir visose veiksmų programose numatytų pirmųjų dviejų 

prioritetų (darnus vystymasis, lyčių lygybė) įgyvendinimas yra privalomas pagal ES struktūrinės paramos 

panaudojimo reikalavimus, kiti du prioritetai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti 

veiksmų programose atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius poreikius. 

2011 m. buvo atliktas Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas
21

. Vertinimo metu buvo 

nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis norit patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, atliekant 

tarpinį poveikio aplinkai ir aplinkosauginių reikalavimų tinkamumo bei efektyvumo vertinimą. Atlikus 

aplinkos būklės pokyčių Lietuvoje analizę buvo įvertintos Lietuvos galimybės iki 2015 m., įgyvendinus 

EAVP ir SSVP, 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 EAVP ir SSVP 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 vertinimo išvadą, kad visų veiksmų programų priemonių ir 

                                                           
21 Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Aplinkosauginiu_reikalavimu_vert

inimo_ataskaita.pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Aplinkosauginiu_reikalavimu_vertinimo_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/Aplinkosauginiu_reikalavimu_vertinimo_ataskaita.pdf
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prioritetų įgyvendinimo poveikis aplinkai bus teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus, ir paneigė išvadą 

dėl galimo neigiamo kai kurių EAVP uždavinių
22

 įgyvendinimo poveikio aplinkai.  

2011 m. buvo atliktas horizontalaus prioriteto Informacinė visuomenė vertinimas Lietuvos 

informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais
23

. Minėtu vertinimu buvo 

siekiama įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius bei numatomus pasiekti rezultatus ES 

struktūrinių fondų paramos 2014−2020 m. kontekste. Vertinimo rekomendacijos bus naudingos tobulinant 

Informacinės visuomenės plėtros 2011−2019 m. programą ir rengiant jos įgyvendinimo priemonių planus po 

2014 m., rengiant 2014−2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus, taip pat 

rengiant įvairias sektorines programas ir priemonių planus. 

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 

galutinėse projektų įgyvendinimo ataskaitose, pateikiant stebėsenos rodiklių pasiekimus. 

 

2.5. ESF indėlis įgyvendinant Europos užimtumo strategijos gaires ir rekomendacijas. 

Po pateiktos 2009 m strateginės ataskaitos įvyko esminiai pokyčiai ES bei nacionalinėse strategijose − 

Lisabonos strategiją pakeitė strategija “Europa 2020”, atitinkami pasikeitimai įvyko ir nacionaliniu lygiu − 

Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008−2010 programą pakeitė Nacionalinė reformų 

darbotvarkė (toliau – NRD), kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 

d. nutarimu Nr. 491 (Žin. 2011, Nr. 54-2596). Šiame dokumente apibendrinamos pagrindinės struktūrinės 

reformos siekiant kiekybinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. 

Strategijoje „Europa 2020“ yra įtvirtinti svarbiausi Europos užimtumo tikslai, siekiant, kurti daugiau 

naujų ir geresnių darbo vietų. ESF finansuojamos ŽIPVP prioritetas Kokybiškas užimtumas ir socialinė 

aprėptis glaudžiai siejasi su Europos užimtumo strategijoje numatytomis gairėmis ir rekomendacijomis. 

Pagrindinis dėmesys įgyvendinant Europos užimtumo strategiją skiriamas sritims, kuriose yra atsiliekama ir 

kurios reikalauja papildomų investicijų, t. y. prisitaikymui prie rinkos poreikių, gyventojų užimtumo 

skatinimui ir dalyvavimui darbo rinkoje.  

                                                           
22 Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinio (Ex-ante) vertinimo 

ataskaitoje išskirti trys uždaviniai, kurie gali turėti neigiamą poveikį aplinkai: „Tradicinių sektorių pridedamosios vertes ir konkurencingumo 

didinimas“, „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais 

plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui“ ir „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo 

geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas“. 
23 Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/IVPK_vertinimas_2012_ataskaita.

pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/IVPK_vertinimas_2012_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/IVPK_vertinimas_2012_ataskaita.pdf
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Atsižvelgiant į socialinės–ekonominės situacijos pokyčius, siekiant sumažinti ekonominiu sunkmečiu 

šalyje vis didėjantį nedarbo lygį, taip pat siekiant užtikrinti studijų prieinamumą, 2011 m. buvo pakeista 

ŽIPVP. Šiuo pakeitimu, kuriam EK pritarė 2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. K(2011)1591, buvo padidintas 

finansavimas aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms skiriant 43,44 mln. eurų prioritetui Kokybiškas 

užimtumas ir socialinė aprėptis, kuris 2009–2012 m. reikšmingai prisidėjo prie gyventojų užimtumo, 

socialinės integracijos ir kitų strateginių tikslų siekimo. Perskirsčius lėšas tarp minėto prioriteto priemonių 

buvo padidintas finansavimas aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms, siekiant suderinti darbo pasiūlą 

ir paklausą – skatinti bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis įsitraukti ar sugrįžti į darbo rinką, didinti 

bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti, stiprinti už 

šios politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos administracinius gebėjimus, didinti jos teikiamų paslaugų 

veiksmingumą, remti socialines įmones. 

Įgyvendinant prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis uždavinį Didinti darbuotojų ir 

įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių buvo rengiami mokymai, kuriuose 2011 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis dalyvavo 131 905 asmenys, iš kurių 97 261 įgijo kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kurso 

baigimo pažymėjimus. Įgyvendinat prioriteto uždavinį Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo 

rinkoje į remiamojo įdarbinimo programas buvo įtraukta 116 892 bedarbių ir asmenų, kuriems gresia 

nedarbas, – 116,89 proc. veiksmų programoje numatyto rodiklio. Didesnis nei planuotas rodiklio pasiekimo 

procentas iš esmės yra susijęs su išaugusiu užimtumo rėmimo priemonių poreikiu dabartiniu metu ir siekiu jį 

patenkinti. 

Įgyvendinant uždavinį Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 29 564 bedarbiai ir 

asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į profesinio mokymo ar neformalaus švietimo programas; 82 

proc. (24 386) šių bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įgijo profesinę kvalifikaciją.  

 

2.6. ESF indėlis įgyvendinant Nacionalinės socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties strategijos 

tikslus ir uždavinius bei kitus Bendrijos prioritetus ir tikslus švietimo ir mokymo srityse. 

Įgyvendinant ESF finansuojamą ŽIPVP labiausiai prisidedama prie antrojo Socialinės aprėpties 

nacionalinio veiksmų plano tikslo – dalyvavimo darbo rinkoje didinimo ir jo uždavinių – Gyventojų 

užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimo bei Socialinės aprėpties stiprinimo – įgyvendinimo. Šio 

prioritetinio tikslo uždaviniai ir numatytos įgyvendinimo priemonės ypač glaudžiai siejasi su ŽIPVP 

prioritete Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis numatytomis priemonėmis. Abiem atvejais siekiama 

skatinti kokybišką ir saugų užimtumą, teikti užimtumo rėmimo bendrąsias paslaugas, skatinti socialinę 

partnerystę, plėtoti socialinį dialogą, diegti lanksčias darbo organizavimo formas, mažinti diskriminaciją 

darbo rinkoje, skatinti šeimoms palankių darboviečių plėtrą, ugdyti gyventojų verslumą, skatinti emigrantų 

sugrįžimą, vykdyti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programas ir kt. Iš esmės įgyvendinant prioriteto 

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis priemones didžia dalimi yra įgyvendinamos ir Socialinės 
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aprėpties nacionaliniame veiksmų plane numatytos priemonės, susijusios su gyventojų užimtumo ir 

socialinės aprėpties didinimu, užimtumo kokybės gerinimu ir dirbančių žmonių skurdo mažinimu. 

Įgyvendinant prioritetą Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 

įgyvendinami 335 projektai, susiję su gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimu, socialinės 

aprėpties stiprinimu, darbuotojų prisitaikymu prie darbo rinkos poreikių. Bendra suma, skirta šiems 

projektams įgyvendinti, siekia daugiau kaip 270 mln. eurų (932,5 mln. litų). Įgyvendinimo laikotarpiu rengti 

mokymai, kuriuose dalyvavo 131 905 asmenys, iš kurių 97 261 įgijo kvalifikacijos ar neformalaus mokymo 

kurso baigimo pažymėjimus; į remiamojo įdarbinimo programas buvo įtraukta 116 892 bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia nedarbas. Taip pat 29 564 bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į profesinio 

mokymo ar neformalaus švietimo programas; 82 procentai (24 386) šių bedarbių ir asmenų, kuriems gresia 

nedarbas, įgijo profesinę kvalifikaciją, 1 368 neįgalieji dalyvavo profesinės reabilitacijos programose; 

15 209 asmenys, patiriantys socialinę atskirtį, ir priklausantys socialinės rizikos grupei, iš kurių net 1 117 

asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, dalyvavo ESF remiamose 

veiklose. 

ŽIPVP prioritetai Mokymasis visą gyvenimą ir Tyrėjų gebėjimų stiprinimas taip pat prisideda prie 

Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano tikslų įgyvendinimo, nes tiek mokymosi visą gyvenimą, 

tiek lyčių lygybės klausimų įtraukimas į formalųjį ir neformalųjį švietimą Socialinės aprėpties 

nacionaliniame veiksmų plane yra įvardijamos kaip priemonės, padedančios didinti gyventojų užimtumą ir 

dalyvavimą darbo rinkoje. Iki 2011 m. pabaigos buvo įgyvendinami atitinkamai 357 ir 82 projektai, kurių 

bendra vertė atitinkamai siekia daugiau kaip 176,6 mln. eurų (609,6 mln. litų) ir 66,1 mln. eurų (228,3 mln. 

litų). Iki 2011 m. gruodžio 31 d. neformaliojo švietimo programose dalyvavo 2 877 mokslininkai (tyrėjai), o 

540 studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinė-tiriamoji veikla buvo subsidijuota. 

Kalbant apie Nacionalinio pranešimo apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties 

strategijos tikslus pastebėtina, kad ŽIPVP prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis 

įgyvendinimas prisideda prie Nacionaliniame pranešime paminėtos Nacionalinės sveikatos priežiūros ir 

ilgalaikės globos ir slaugos politikos strategijos pagrindinių tikslų, tokių kaip siekio užtikrinti prieinamą ir 

kokybišką sveikatos priežiūrą, tobulinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, gerinti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir kokybę, užtikrinti jos atitiktį ES standartams. Šio tikslo siekiama 

tobulinant sveikatos priežiūros ir ilgalaikės slaugos paslaugų kokybę ir tokių paslaugų pritaikymą prie 

kintančių visuomenės bei atskirų jos narių poreikių ir pageidavimų, sukuriant ir vystant prevencinių 

priemonių tinklą bei sukuriant paslaugų kokybės standartus ir jų priežiūros sistemą. Pastarojo tikslo siekti 

padeda pagal prioritetą Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis numatyta įgyvendinti priemonė, susijusi 

su sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Iki 2011 m. gruodžio 31 įgyvendinami 7 

projektai, kurių bendra vertė siekia apie 17 mln. eurų (60 mln. litų), skirtų didinti sveikatos specialistų 

kompetenciją. 
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Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategiją 

pakeitė Nacionalinė reformų darbotvarkė. Apie ESF indėlį NRD plačiau kalbama kitame skyriuje. 

 

2.7. Veiksmų programų sąsajos su Nacionaline reformų darbotvarke 

NRD apibendrina pagrindines struktūrines reformas šalinant Lietuvos ekonomikos augimui 

trukdančias kliūtis ir siekiant kiekybinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Strategijos „Europa 2020“ 

prioritetai, kurių įgyvendinimas bus vertinamas kiekybiniais rodikliais, – pažangus, tvarus ir integracinis ES 

socialinės rinkos ekonomikos augimas iki 2020 metų. Šie prioritetai apima užimtumo, investicijų į 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą didinimą, energetiką ir kovą su klimato kaita, socialinės 

atskirties mažinimą ir švietimo plėtrą ES lygmeniu. NRD pateikta 2008−2010 m. situacija rodikliais 

vertinamose srityse, pristatytos jų 2015 ir 2020 metų projekcijos ir nurodytos prioritetinės veiksmų kryptys 

šiems tikslams pasiekti. NRD taip pat pateikiamos pagrindinės prioritetinių veiksmų krypčių įgyvendinimo 

priemonės, jų įgyvendinimo laikotarpiai ir numatytas finansavimas. Didele dalimi prie NRD įtvirtintos 

strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo prisideda veiksmų programų įgyvendinimo priemonės. 

2011 m atlikto Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją 

įgyvendinančių veiksmų programų indėlio siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimo
24

 analizė 

parodė, kad 50 iš 59 analizuotų ŽIPVP priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ 

įgyvendinimo, kas sudaro 88,56 proc. ES lėšų, skirtų ŽIPVP įgyvendinti. Įgyvendinant minėtąją programą 

prisidedama prie visų trijų strategijos „Europa 2020“ prioritetų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

– įgyvendinimo, tačiau skirtinga apimtimi. Daugiausia prisidedama prie integracinio augimo prioriteto 

įgyvendinimo (beveik 50 proc. visų ESF lėšų, skirtų ŽIPVP įgyvendinti). 

Prie strategijos „Europa 2020“ ŽIPVP įgyvendinimo daugiausiai prisideda tokiose srityse, kaip 

mokymasis visą gyvenimą, naujų įgūdžių įgijimas ir kvalifikacijos tobulinimas, švietimo kokybės gerinimas, 

užimtumo didinimas ir socialinės atskirties mažinimas. ŽIPVP prisideda prie šių strategijos „Europa 2020“ 

pavyzdinėse iniciatyvose išdėstytų veiklos sričių: 

 Inovacijų sąjunga – mokslinės informacijos prieinamumas ir sklaida, mokslo institucijų ir verslo, 

privačių įmonių bendradarbiavimas. 

 Judus jaunimas – studentų mobilumo skatinimas, studijų programų pritaikymas prie darbo rinkos 

poreikių, priemonės, kuriomis skatinama sumažinti mokyklas nebaigiančių moksleivių skaičių bei aukštojo 

mokslo prieinamumo ir kokybės gerinimas. 

 Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika – įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, verslo 

galimybių gauti finansavimą labai mažoms ir mažoms įmonėms gerinimas, administracinės naštos 

mažinimas ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės plėtojimas. 

                                                           
24 Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio siekiant strategijos 

„Europa 2020“ tikslų vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Europa_2020_2007-

2013_VP_vertinimas.pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Europa_2020_2007-2013_VP_vertinimas.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Europa_2020_2007-2013_VP_vertinimas.pdf
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 Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė – lanksčių darbo formų diegimas, naujų įgūdžių, 

reikalingų prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos pokyčių, įgijimas, kvalifikacijos tobulinimas ir 

kompetencijų ugdymas. 

 Europos kovos su skurdu planas – specialių priemonių, skirtų tam tikrų rizikos grupių (pavyzdžiui, 

neįgaliųjų, bedarbių ir kt.) problemoms spręsti, jų integracijai darbo rinkoje didinti, įgyvendinimas, 

socialinės įtraukties didinimas ir nediskriminacijos mažinimas. 

Minėtame vertinime pateikta EAVP, finansuojamos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, analizė 

parodė, kad 44 iš 53 analizuotų priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, 

kas sudaro 82,25 proc. ES lėšų, skirtų EAVP įgyvendinti. Įgyvendinant šią programą prisidedama prie 

dviejų strategijos „Europa 2020“ prioritetų – pažangaus ir tvaraus augimo – įgyvendinimo, tačiau skirtinga 

apimtimi: atitinkamai 25,3 proc. ir 57 proc. visų ES fondų lėšų, skirtų EAVP.  

Apibendrinant galima teigti, kad prie strategijos „Europa 2020“ EAVP daugiausiai prisideda tokiose 

srityse, kaip transeuropinių tinklų plėtra, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, informacinė 

visuomenė, verslo produktyvumo skatinimas ir palankios aplinkos verslui kūrimas bei esminė ekonominė 

infrastruktūra. Žemiau pateikiama detalesnė informacija apie tai, prie kokių veiklos sričių, išdėstytų 

strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose, prisideda EAVP: 

 Inovacijų sąjunga – inovacijų skatinimas, viešos ir privačios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

stiprinimas, kuriant ir plėtojant aukšto lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrus, mokslo ir studijų 

infrastruktūrą bei žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas sklaidą, mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros didinimas privačiame sektoriuje gerinant žinių ir technologijų sklaidos terpę, verslo ir 

mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje skatinimas. 

 Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika – infrastruktūros (energijos, transporto ir kt.) 

atnaujinimas ir modernizavimas, tarpvalstybinių transporto tinklų tobulinimas, verslo galimybių plėtimas, 

skatinant įmonių investicijas, prieinamumą prie skirtingų finansavimo šaltinių, konsultavimo ir rinkodaros 

paslaugos ieškant užsienio rinkų. 

 Tausiai išteklius naudojanti Europa – pagrindinių energijos išteklių tiekimo saugumo užtikrinimas ir 

efektyvesnis energijos naudojimas. 

 Europos skaitmeninė darbotvarkė – elektroninės viešosios paslaugos, intelektualios valdymo sistemos, 

kūrybinio ir kultūrinio turinio skaitmeninimas, įvairių elektroninių sprendimų verslui viešajam sektoriui ir 

piliečiams plėtojimas, elektroninio mokymosi, valdžios, sveikatos, plačiajuosčių elektroninio ryšio tinklų ir 

saugios elektroninių tinklų infrastruktūros plėtojimas. 

Vertinime pateikta SSVP, finansuojamos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, analizė parodė, kad 49 iš 

64 analizuotų priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, kas sudaro apie 

79 proc. ES lėšų, skirtų analizuojamai veiksmų programai įgyvendinti. Šia programa prisidedama prie dviejų 

strategijos „Europa 2020“ prioritetų – tvaraus ir integracinio augimo – įgyvendinimo, tačiau skirtinga 
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apimtimi. Daugiausia prisidedama prie tvaraus augimo prioriteto įgyvendinimo (56 proc. visų ES fondų 

lėšų, skirtų SSVP įgyvendinti). 

Apibendrinant galima teigti, kad prie strategijos „Europa 2020“ SSVP daugiausiai prisideda tausaus 

įvairių gamtos išteklių naudojimo ir socialinės, švietimo ir sveikatos infrastruktūros plėtros srityse. SSVP 

prisideda prie šių strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose išdėstytų veiklos sričių: 

 Tausiai išteklius naudojanti Europa – viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių namų 

modernizavimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą, gamtos išteklių išsaugojimas ir tausus jų 

naudojimas, ekosistemų išsaugojimas, integruotas pakrančių ir upių baseinų valdymas, efektyvesnis atliekų 

perdirbimas, mažai anglies dvideginio išmetančios ekonomikos skatinimas; 

 Europos kovos su skurdu planas – ligų profilaktika, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumo 

užtikrinimas, investicijos į socialinę, švietimo ir sveikatos infrastruktūrą. 

Taigi 143 iš 176 analizuotų veiksmų programų priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos „Europa 

2020“ įgyvendinimo, kas sudaro 81,89 proc. ES struktūrinės paramos, skirtos trijų analizuotų veiksmų 

programų įgyvendinimui. Visos veiksmų programos svariai prisideda prie visų trijų strategijos „Europa 

2020“ prioritetų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, tačiau skirtinga apimtimi. Daugiausia ES 

struktūrinės paramos prisideda prie „Tausiai išteklius naudojančios Europos“, „Globalizacijos erai 

pritaikytos pramonės politikos“ ir „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinių iniciatyvų. Tai sąlygoja, kad daugiau 

kaip pusė (59,84 proc.) visų ES struktūrinės paramos (vertinant bendrą procentinį lėšų pasiskirstymą), 

prisidedančių prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, prisideda prie antrojo „Europa 2020“ 

strategijos prioriteto – tvarus augimas. 

 

2.8. Europos teritorinio bendradarbiavimo programa ir tarpregioninis bendradarbiavimas 

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas 

Atsižvelgiant į Bendrojo reglamento 3.2 (c) punkte nustatytus Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslus (toliau – ETBT) (stiprinti peržengiantį sieną bendradarbiavimą pasitelkus jungtines vietos ir 

regionines iniciatyvas, stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą imantis veiksmų, skatinančių su Bendrijos 

prioritetais susijusią integruotą teritorinę plėtrą, taip pat stiprinti regionų bendradarbiavimą bei keitimąsi 

patirtimi atitinkamu teritoriniu lygiu), Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – 

Programa) yra įgyvendinama pagal Bendrijos, nacionalinius ir Programos prioritetus, jos tikslai atspindi 

Programos teritorijos poreikius, o siektini rezultatai atitinka regioninius / vietinius bendradarbiavimo abipus 

sienos poreikius. Kadangi Programos tikslai yra labai platūs − tai leidžia įgyvendinti projektus įvairiose 

srityse bei spręsti labai skirtingas problemas – taip projektai prisideda prie ETBT tikslų ir strategijos. 

Įgyvendinami Programos projektai spartina socialinę ir ekonominę pasienio regiono sanglaudą, tvarų 
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vystymąsi, didina konkurencingumą, partneriai nuolat dalijasi žiniomis ir įgyta patirtimi bei kartu šalina 

esamus trūkumus. 

Atsižvelgiant į konkrečiuose Programos subprioritetuose užsibrėžtus tikslus, daugiausiai yra 

įgyvendinama projektų, susijusių su tvaraus pasienio regiono abipusio turizmo skatinimu ir kultūros bei 

istorijos paveldo abipus sienos išsaugojimu. Taip pat beveik visi Programos tikslai bus pasiekti naujų 

socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo tinklų kūrimo bei esamų tinklų stiprinimo srityje. Tikslų, susijusių 

su verslo aplinkos skatinimu, gyvenamosios aplinkos gerinimu bei mažos ekonominės infrastruktūros 

modernizavimu, įgyvendinimas dar nėra pilnai pasiektas dėl mažesnio projektų skaičiaus minėtose srityse. 

Programos metu finansuojamų infrastruktūrinių veiklų tematika beveik nesiskiria nuo kitų ES 

struktūrinių fondų programų. Apie pusė Programos lėšomis finansuotų projektų tikslai ir didesnė dalis 

suplanuotų investicijų atitinka ir kitų paramos programų reikalavimus. Tačiau Programos investicijos į 

infrastuktūrą yra labiau koncentruotos į lokalesnį lygmenį ir suteikia papildomas galimybes regiono 

institucijoms gauti finansinę paramą. Labiausiai Programos išskirtinumas pasireiškia „minkštųjų“ veiklų 

aspektu, kadangi ES veiksmų programose lėšų vietinėms bendradarbiavimo ir nedidelės apimties 

kultūrinėms veikloms praktiškai nėra. 

Su projektą įgyvendinančių partnerių bendradarbiavimu susiję tikslai (bendras rengimas, bendras 

įgyvendinimas, bendras personalas, bendras finansavimas) yra įgyvendinami visuose Programos 

projektuose. Partnerių iš kaimyninės šalies bendradarbiavimas didžiausią naudą siekiant nusimatytų tikslų 

suteikia naujų socialinių ir kultūrinių tinklų kūrimo ir esamų tinklų stiprinimo projektuose bei gyvenamosios 

aplinkos gerinimo srityse. Šiek tiek mažesnė pridėtinė vertė sukuriama partneriams iš kaimyninės šalies 

dalyvaujant projektuose, kuriuose yra santykinai didesnė infrastruktūrinių investicijų dalis. 

Iš esmės Programos įgyvendinimas padeda abiem šalims geriau integruotis į Europos politinę ir 

ekonominę erdvę, kartu išsaugant jų nacionalinį savitumą bei sprendžiant problemas, reikalaujančias 

abiejose sienos pusėse esančių šalių pastangų. 

Taip pat Programos projektai prisideda įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategiją (toliau – ES BJRS): 18 iš 38 patvirtintų projektų (net 47%) atitinka ES BJRS. Programa viešinama 

ESBJRS per mokymus, informacija taip pat paskelbta Programos internetiniame puslapyje. Buvo išleistas 

leidinys
25

 apie įgyvendinamus Programos projektus, kuriame visi projektai, atitinkantys ES BJRS, yra 

pažymėti. 

 

ES struktūrinės paramos indėlis įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją 

Atsižvelgiant į tai, kad tarp ES sanglaudos politikos ir toliau – ES BJRS yra abipusis ryšys, taip pat, 

kad ES BJRS įgyvendinimas gali prisidėti prie ekonominės regiono sėkmės ir socialinės bei teritorinės jo 

sanglaudos, 2010 m. buvo atliktas Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 

                                                           
25 http://www.lietuva-polska.eu/index.php?3432520663 

http://www.lietuva-polska.eu/index.php?3432520663
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m. ES struktūrinę paramą vertinimas. Jo metu buvo atlikta detali Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų 

prioritetų, uždavinių, prioritetų įgyvendinimo priemonių ir jų veiklų analizė. Vertinimo metu nustatytas 

aukštas veiksmų programų, skirtų Strategijai įgyvendinti, suderinamumas su ES BJRS.  

Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti/įgyvendinami 2 286 projektai (iš 

5 387 projektų), tiesiogiai prisidedantys prie ES BJRS įgyvendinimo, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, 

Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas. Šių projektų įgyvendinimui skirta 

2 994,34 mln. eurų arba 44,81 proc. visos ES struktūrinės paramos lėšų, skirtų Lietuvai 2007-2013 metais. 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendinamiems projektams, tiesiogiai prisidedantiems prie 

ES BJRS įgyvendinimo, skirta 1602,89 mln. eurų, arba 51,73 proc. veiksmų programos lėšų. Pagal 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įgyvendinamiems projektams, tiesiogiai prisidedantiems prie ES 

BJRS įgyvendinimo, skirta 1296,95 mln. eurų, arba 48,97 proc. veiksmų programos lėšų. Pagal Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programą įgyvendinamiems projektams, tiesiogiai prisidedantiems prie ES BJRS 

įgyvendinimo, skirta 94,50 mln. eurų, arba 10,11 proc. veiksmų programos lėšų. Didžioji dalis projektų, 

tiesiogiai prisidedančių prie ES BJRS įgyvendinimo, yra įgyvendinami verslo ir aplinkos apsaugos srityse, 

tačiau didžiausios apimties projektai įgyvendinami transporto, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

(MTTP) bei inovacijų srityse. 

Siekiant sustiprinti ES BJRS vaidmenį ir jos tikslų integraciją į nacionalinius strateginius dokumentus 

ES struktūrinei paramai administruoti 2014-2020 m., 2011 m. lapkričio mėn. 2014–2020 m. ES struktūrinės 

paramos komisijos, kuri skirta 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. 
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3. STRATEGIJOS IR JOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO IŠŠŪKIAI IR PRIEMONĖS 

JIEMS SPRĘSTI 

 

3.1. Pagrindinės priemonės, kurių buvo imtasi siekiant įveikti sunkumus įgyvendinant 2007-2013 m. 

veiksmų programas 

Galima išskirti šias priemones, kurių buvo imtasi siekiant įveikti iškilusias problemas ir paspartinti 

veiksmų programų įgyvendinimą: 

 Veiksmų programų ir veiksmų programų priedų keitimas reaguojant į ekonominius ir socialinius 

pokyčius. Vienas iš pagrindinių iššūkių įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamas programas – 

adekvačiai reaguoti į ekonominius ir socialinius pokyčius ir atitinkamai nukreipti investicijas ten, kur jos 

duotų didžiausią naudą. Ekonominio nuosmukio metu didelė ŽIPVP lėšų dalis buvo nukreipta į aktyvias 

užimtumą skatinančias priemones. Nors būtina užtikrinti lėšų panaudojimą laiku ir prisiimtų finansinių 

įsipareigojimų įvykdymą, tačiau ne visada įmanoma tiksliai suplanuoti finansinius srautus ir tikslius 

planuojamus pasiekti rezultatus. Dėl šios priežasties būtini veiksmų programų priedų arba net veiksmų 

programų keitimai, kurie užtrunka nemažai laiko ir atitolina perskirstytų investicijų panaudojimą. 

 ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant spartesnio 

sprendimų priėmimo, įsipareigojimų vykdymo ir strateginių dokumentų parengimo laiku. Šalies strateginių 

dokumentų (E. sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programa, Lietuvių kalbos informacinėje 

visuomenėje 2009-2013 m. programos ir jos priemonių plano, Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų 

restruktūrizavimo trečiojo etapo programa) neparengimas ar jų keitimų vėlavimas turėjo įtakos atitinkamų 

prioritetų priemonių įgyvendinimui. 

 Nuolatinis mokymų vykdymas (ypač viešųjų pirkimų vykdymo ir paslaugų teikėjų priežiūros, šiems 

vykdant sudarytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, srityse). Sprendžiant gebėjimų trūkumo problemą, 

vykdomi pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai, jiems teikiamos individualios konsultacijos. Taip pat 

Techninės paramos lėšomis organizuojami centralizuoti mokymai prisideda prie ES struktūrinę paramą 

administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gebėjimų stiprinimo. 

 Siekiant paspartinti regioninių priemonių įgyvendinimą, buvo išplėstas remiamų veiklų sąrašas, 

suteikta savivaldybėms didesnė pasirinkimo laisvė, taip pat sumažintas pareiškėjo indėlio dydis. Šių 

priemonių buvo imtasi reaguojant į nepakankamą savivaldybių suinteresuotumą vykdyti vandens telkinių 

būklės gerinimo ir praeityje užterštų teritorijų tvarkymo projektus. Dėl savivaldybių vangumo rengiant 

projektus ir lėšų trūkumo Regionų plėtros tarybos susiduria su šių priemonių projektų sąrašų sudarymo 

sunkumais, neįgyvendinami lėšų panaudojimo planai. 

 Siekiant suaktyvinti SSVP finansų inžinerijos priemonės JESSICA įgyvendinamą daugiabučių namų 

modernizavimo procesą, Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. lapkričio 10 d. priėmė Valstybės paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13 straipsnio 
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papildymo įstatymą Nr. XI-1657. Įstatymu sudarytos teisinės galimybės teikti papildomą valstybės paramą, 

papildomai kompensuojant 15 procentų investicijų iš Specialiosios klimato kaitos programos lėšų, jeigu 

projektai įgyvendinami iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir įgyvendinamos priemonės užtikrina 40 proc. šiluminės 

energijos sutaupymą. Sudarytos palankesnės sąlygos butų ir kitų patalpų savininkams aktyviau įgyvendinti 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, t. y. nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų 

balsavimo raštu priimant sprendimus tvarka, parengtos standartinės dokumentų formos, kurias reikia 

užpildyti teikiant paraišką bankui lengvatinei paskolai gauti, suteikta galimybė lengvatinį kreditą gauti 

bendrojo naudojimo objektų valdytojams, veikiantiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

naudai. 

 Projektų administravimo supaprastinimai. Siekiant sumažinti projektų administravimo naštą ir 

efektyviau administruoti lėšas buvo imtasi priemonių projektų vykdytojų apyvartinių lėšų trūkumui spręsti, 

atsisakyta reikalavimų dėl patvirtintų dokumentų kopijų teikimo, įteisintas fiksuotųjų projekto išlaidų 

vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų taikymas. Tai yra didelis supaprastinimas projektų 

vykdytojams ir administruojančiosioms institucijoms, nes taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto 

įkainius ir fiksuotąsias projekto išlaidų sumas nebereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo 

įrodymo dokumentų. 

 Siekiant paspartinti ES struktūrinės paramos panaudojimą įteisinta lengvata neteikti finansų įstaigos ar 

draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto arba laidavimo draudimo rašto dėl avanso sumos viešosioms 

įstaigoms, kurių vienas iš dalininkų yra valstybė (tai aktualu švietimo įstaigoms – universitetams), taip pat 

labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelis dalininkas yra valstybė; 

 Viešiesiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš Europos socialinio fondo finansuojamus 

projektus, numatyta galimybė iki 150 000 litų padidinti avansą, kai nereikalaujama pateikti garantijos arba 

laidavimo rašto dėl avanso sumos. 

 IT sistemos galimybių praplėtimas. Siekiant sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams 

Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų sistemoje 

(DMS) buvo įdiegta galimybė teikti informaciją įgyvendinančiajai institucijai apie projekto dalyvius. 

Atitinkamai SFMIS2007 įdiegtas funkcionalumas, leidęs pagerinti įgyvendinančiosios institucijos galimybes 

efektyviai ir mažesniais kaštais kontroliuoti finansuojamų projektų duomenų teisingumą, stebėti rodiklius, 

kurti ataskaitas. 

 

3.2. Pagrindiniai pokyčiai nacionalinėje politikoje 

Siekiant pašalinti šiuo metu egzistuojančias struktūrines kliūtis (didelis biudžeto deficitas, žemas 

konkurencingumas ir produktyvumas, nepakankamai palanki verslui aplinka, nepakankamai išvystyta 

infrastruktūra bei didelis nedarbas) ekonomikos augimui buvo patvirtinta NRD. Dokumentas parengtas 

atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatas ir įgyvendinant 2010 metų Europos 
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Sąjungos Vadovų Tarybos įsipareigojimus, integruotas ES ekonomikos augimo ir užimtumo politikos gaires, 

2010 metais patvirtintą strategiją „Europa 2020“ ir atsižvelgiant į 2011 m. kovo 24–25 d. ES Vadovų 

Tarybos patvirtinto „Euro plius“ pakto principus. NRD yra suderinta su Konvergencijos programa ir 

Vyriausybės vykdomais strateginiais–programiniais dokumentais. Didele dalimi prie NRD įgyvendinimo 

prisideda veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės (plačiau apie veiksmų programų indėlį 

įgyvendinant NRD žr. 2.7 skyrių). 

Esminis pasikeitimas šalies nacionalinėje politikoje − šalyje vykdoma valstybės valdymo sistemos 

pertvarka, kurios metu nemaža dalis valstybės įstaigų, pradėjusių rengti ar vykdyti ŽIPVP prioriteto 

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimui skirtus 

projektus, buvo reorganizuotos ar panaikintos (per 2008-2011 metus panaikinta beveik 150 valstybės 

įstaigų). Tai neigiamai paveikė minėto prioriteto įgyvendinimo spartą trumpuoju laikotarpiu – teko 

koreguoti projektų finansavimo sąlygas ir imtis kitų projektų vykdymo tęstinumą užtikrinančių veiksmų. 

Kilę sunkumai sėkmingai išspręsti glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėka. 

Institucinė apskričių valdymo pertvarka turėjo įtakos tiek ŽIPVP prioriteto Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas ir SSVP prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai uždaviniams, kurių tarpinės 

institucijos funkcijas atlieka Vidaus reikalų ministerija, tiek kitų institucijų priemonėms, planuojamoms 

regioniniu lygiu, nes nuo 2010 liepos 1 d. buvo panaikintos apskričių viršininkų administracijos, atlikusios 

regionų plėtros tarybų sekretoriato funkcijas. Todėl pagrindinis iššūkis buvo užtikrinti ES paramos 

naudojimo procesų koordinavimo tęstinumą. Susiję regioninės politikos įgyvendinimo sistemos pokyčiai 

įtvirtinti Seimo 2010 m. balandžio 8 d. priimtame Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatyme. 

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, nuo 2010 metų liepos 1 d. apskričių viršininkų administracijų 

vykdomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo funkcijos perduotos Vidaus reikalų ministerijai, o 

nuo 2011 m. sausio 1 d. Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Reikalingi teisės 

aktai, dokumentai buvo parengti laiku, reikalingas kompetencijas turintys specialistai įdarbinti atitinkamas 

funkcijas perėmusiose institucijose, optimizuotas stebėsenos mechanizmas, užtikrintas visų pradėtų projektų 

tęstinumas (arba jie užbaigti iki 2010 m. liepos 1 d.), todėl instituciniai pertvarkymai iš esmės nesutrikdė ES 

paramos panaudojimo (o po atliktų pertvarkymų – lėšos naudojamos sparčiau ir efektyviau). 

 

3.3. ES sanglaudos politikos indėlis (veiksmų programų įgyvendinimas) įgyvendinant Europos 

ekonomikos atgaivinimo planą 

Įgyvendindama Europos ekonomikos atgaivinimo planą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. 

vasario 25 d. patvirtino Ekonomikos skatinimo planą, kuriame kaip vienas iš šalies ekonomikos gaivinimo ir 

skatinimo veiksnių − ES struktūrinės paramos panaudojimas. Ekonominio sunkmečio sąlygomis 2007–2013 

m. ES struktūrinė parama svarbi finansinė priemonės ekonomikos nuosmukio padariniams sušvelninti ir 
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ekonomikai skatinti. Ekonomikos skatinimo planas susideda iš penkių pagrindinių dalių: verslo finansavimo 

galimybių išplėtimo; pastatų energetinio efektyvumo didinimo; spartesnio ES struktūrinės paramos 

panaudojimo; verslo aplinkos gerinimo („Saulėtekis“); eksporto ir investicijų skatinimo. 

Atsižvelgiant į ES struktūrinės paramos naudingumą ekonominio sunkmečio laikotarpiu, taip pat 

siekiant, kad šaliai nebūtų pritaikytas automatiško įsipareigojimų panaikinimo principas nuo 2009 m. buvo 

imamasi ypatingų pastangų užtikrinant spartų ES struktūrinės paramos panaudojimą, todėl panaudojimo 

tempai nuolat augo – per 2009 m. projektams įgyvendinti išmokėta 12,3 proc. 2007–2013 m. ES fondų lėšų, 

per 2010 m.– 14,4 proc., per 2011 m. – 14,8 proc. Planuojama, kad panašūs ES fondų lėšų panaudojimo 

tempai išliks ir 2012–2013 m. 

Esant sunkiai ekonominei situacijai bendrojo finansavimo problemoms spręsti ir struktūrinės paramos 

įsisavinimo procesui pastūmėti iš ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo 2007–2011 m. laikotarpiu buvo gauti 

731,6 mln. eurų avansiniai mokėjimai, kurie buvo panaudoti pradėtų projektų veikloms finansuoti. 

Atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius bei ekonominę ir socialinę situaciją šalyje 2009 – 2012 m. 

laikotarpiu ŽIPVP buvo keičiama kelis kartus. Siekiant didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos 

poreikių (t.y. sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, 

taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą), buvo 

sukurta finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“ ir įsteigtas Verslumo skatinimo fondas. 

Siekiant sumažinti ekonominės krizės metu šalyje vis didėjantį nedarbo lygį buvo perskirstytos ES fondų 

lėšos tarp veiksmų programos prioritetų daugiau paramos skiriant aktyvioms darbo rinkos politikos 

priemonėms finansuoti. 

ŽIPVP projektuose netiesioginės projekto išlaidos apmokamos naudojant vienodo dydžio normą, 

taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotąsias projekto išlaidų sumas kas leidžia 

paspartinti projektų administravimą. 

Įgyvendinant EAVP ir siekiant pagerinti finansavimo prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektams SVV įsteigta keletas JEREMIE pobūdžio finansinius instrumentus įgyvendinančių fondų – 

JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas ir Garantijų fondas. Bendra fondų vertė 278,36 mln. 

eurų (960,9 mln. litų ) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Įgyvendinant SSVP didelis dėmesys buvo skiriamas energijos efektyvumo didinimo priemonėms. 

Įsteigtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo 

paskolomis finansuoti. Taip pat buvo atliktas keletas SSVP pakeitimų perskirstant lėšas ir padidinant 

finansavimą priemonėms, įgyvendinančioms atsinaujinančių energijos išteklių projektus bei papildomai 

skiriant lėšų viešosios paskirties pastatų renovavimo projektams, siekiant sumažinti pastatuose suvartojamos 

energijos sąnaudas. 
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Įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpio veiksmų programas buvo padidintas ES struktūrinės paramos 

naudojimo intensyvumas iki maksimaliai galimo, taip pat pasinaudota lankstumo principo galimybe kai 

kurių prioritetų projektus 100 proc. finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis. 

Apibendrinant galima teigti, kad reaguojant į smarkiai pasikeitusią šalies socialinę-ekonominę 

situaciją 2007–2013 m. laikotarpio investicijos buvo paspartintos ir nukreiptos į tas sritis, kur tikimasi 

didesnio ekonomikos augimo potencialo. Be to, siekiant paspartinti investicijas buvo atlikti ir tam tikri 

administraciniai pakeitimai. 
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IŠVADOS 

 Pasaulinės finansų krizės sąlygotas ūkio nuosmukis 2010 m. baigėsi ir stebimas tam tikrų rodiklių 

augimas: BVP 2011 m. padidėjo 5,9 proc., gerėjo verslo aplinka, 2011 m. užimtumo lygis pradėjo didėti. 

Tačiau vis dar išlieka ir neigimų tendencijų: nepaisant to, kad 2011 m. nedarbo mažėjimas buvo vienas 

sparčiausių ES, tačiau jis nepasiekė prieš krizę buvusio lygio, taip pat šalyje stebimas didelis skurdo rodiklis. 

Įvertinus vidutinio metinio nedarbo lygio ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio teritorinius 

netolygumus šalies viduje, galima daryti išvadą, kad socialiniai skirtumai tarp šalies regionų nedideli. Tačiau 

analizuojant ekonominę sanglaudą šalies viduje darytina išvada, kad ekonominiai skirtumai tarp šalies 

apskričių yra dideli − tik trijų apskričių BVP/gyv. yra didesnis kaip 50 proc. ES vidurkio ir tik vienos 

apskrities, t.y. Vilniaus, yra artimas ES vidurkiui. 

 „ES struktūrinių fondų poveikio šalies ekonomikai vertinimas, ekonomikos augimo prognozės iki 

2020 metų“ vertinimo metu nustatyta, kad suminis 2004–2015 m. laikotarpio realus BVP bus 6,51 proc. 

didesnis nei būtų be paramos. Prognozuojama, kad per 2004–2015 m. laikotarpį iš viso bus sukurta 66,36 

mlrd. papildomo nominalaus BVP, o integruota grąža  (paramos efektyvumas) pasieks 1,97, t.y. kiekvienas 

investuotas litas atneš 1,97 Lt nominalaus BVP grąžos. 

 Laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2011 m. ES struktūrinės paramos rodiklių pasiekimo tempai sparčiai 

didėjo. 2011 m. pabaigoje įvertinus veiksmų programų įgyvendinimo duomenis galima daryti išvadą, kad 

visų keturių veiksmų programų didelė dalis rodiklių pasiekimo procentai jau pasiekė arba viršijo veiksmų 

programose numatytas pasiekti reikšmes. Įgyvendinant ŽIPVP geriausiai rodikliai pasiekti užimtumo 

skatinimo, mokymosi paslaugų kokybės gerinimo ir MTTP srityse, EAVP – verslo skatinimo, transporto 

infrastruktūros tobulinimo ir MTTP srityse, SSVP – vietinės ir urbanistinės plėtros potencialo ir viešųjų 

paslaugų kokybės ir prieinamumo srityse, Techninės paramos veiksmų programoje - ES struktūrinės 

paramos vertinimo srityje. 

 Kaip parodė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo 

vertinimas
26

, ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitos pateikė ne tik daug naudingų vertinimo 

rekomendacijų, pagrįstų išsamia analize, bet ir sukūrė naujų žinių, leido geriau pagrįsti sprendimus, 

kokybiškiau atsiskaityti EK. Taip pat daugelio vertinimų rekomendacijos bus aktualios programuojant 

2014−2020 m. laikotarpio priemones, priimant sprendimus dėl paramos skyrimo. 

 Pagal iš viso EK išmokėtas ES struktūrinės paramos lėšas ES šalims (pagal tarpinius mokėjimus, 2012 

m. lapkričio 1 d. duomenimis), Lietuva užima lyderio pozicijas tarp naujųjų ES šalių narių ir yra antra tarp 

visų ES šalių narių. EK duomenimis Lietuvai iki 2012 m. lapkričio 30 d. išmokėta 3 449 mln. eurų, t.y. 50,9 

proc. visų 2007–2013 m. laikotarpiui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų (neskaitant avansinių mokėjimų), iš 

                                                           
26 ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_ver

tinimo_ataskaita_2011.pdf 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_vertinimo_ataskaita_2011.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Rekomendaciju_igyvendinimo_vertinimo_ataskaita_2011.pdf
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jų 2 980 mln. eurų arba 51,9 proc. sudaro 2007–2013 m. laikotarpiui skirtos ERPF bei Sanglaudos fondo 

lėšos, 469 mln. eurų arba 45,6 proc. – visam laikotarpiui skirtos ESF lėšos. 

 Horizontaliųjų prioritetų (darnus vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, informacinė 

visuomenė ir regioninė plėtra) įgyvendinimas yra integruotas visuose projektų 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 galutinėse 

projektų įgyvendinimo ataskaitose, pateikiant stebėsenos rodiklių pasiekimus. 

 ESF lėšomis finansuotinas ŽIPVP prioritetas Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis prisidėjo prie 

Europos užimtumo strategijoje numatytų gairių ir rekomendacijų įgyvendinimo. Įgyvendinant Nacionalinės 

socialinės apsaugos ir socialinės įtrauktiems strategijos tikslus ir uždavinius bei kitus Bendrijos prioritetus ir 

tikslus švietimo ir mokymo srityse labiausiai prisidėjo prioritetų Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis, 

Mokymasis visą gyvenimą ir Tyrėjų gebėjimų stiprinimas įgyvendinimas. 

 143 iš 176 analizuotų trijų veiksmų programų priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos „Europa 

2020“ įgyvendinimo, kas sudaro 81,89 proc. ES struktūrinės paramos, skirtos veiksmų programų 

įgyvendinimui. Visos veiksmų programos svariai prisideda prie visų trijų strategijos „Europa 2020“ 

prioritetų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, tačiau skirtinga apimtimi. Daugiausia ES struktūrinės 

paramos prisideda prie „Tausiai išteklius naudojančios Europos“, „Globalizacijos erai pritaikytos pramonės 

politikos“ ir „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinių iniciatyvų. Tai sąlygoja, kad daugiau kaip pusė (59,84 proc.) 

visų ES struktūrinės paramos (vertinant bendrą procentinį lėšų pasiskirstymą), prisidedančių prie strategijos 

„Europa 2020“ įgyvendinimo, prisideda prie antrojo „Europa 2020“ strategijos prioriteto – tvarus augimas. 

 ES struktūrinė parama ženkliai prisideda prie ES BJRS įgyvendinimo, 44,81 proc. visos ES 

struktūrinės paramos lėšų skirta projektams, kurie tiesiogiai įgyvendina minėtos strategijos tikslus. 2014–

2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu numatoma dar labiau integruoti ES BJRS 

tikslus ir pagrindinius prioritetus į nacionalinius strateginius dokumentus, skirtus ES struktūrinei paramai 

administruoti. 

 Reaguojant į Strategijos įgyvendinimo iššūkius ir siekiant paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą 

buvo imtasi šių priemonių: keičiamos veiksmų programos ir jų priedai, skatinamas ES struktūrinės paramos 

administravime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimas ir įsipareigojimų vykdymas laiku, 

supaprastintas ES struktūrinės paramos administravimas, pakeisti atitinkami nacionaliniai teisės aktai, 

vykdomi pareiškėjų ir projektų vykdytojų bei ES struktūrinę paramą administruojančių darbuotojų 

mokymai, praplėstos IT sistemos galimybės. 
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 Reaguojant į smarkiai pasikeitusią šalies socialinę-ekonominę situaciją ir įgyvendinant Ekonomikos 

skatinimo planą 2007–2013 m. laikotarpio investicijos buvo paspartintos ir nukreiptos į tas sritis, kur 

tikimasi didesnio ekonomikos augimo potencialo. Be to, siekiant paspartinti investicijas buvo atlikti 

atitinkami veiksmų programų ir administraciniai pakeitimai. 
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I PRIEDAS. NACIONALINIS INDĖLIS Į EUROPOS EKONOMIKOS ATGAIVINIMO PLANĄ 

 

1. Finansavimas: 

a) ar avansai, gauti 2007–2009 m. laikotarpiu, buvo panaudoti išankstinių veiklų finansavimui? 

(Viešojo administravimo institucijoms ir įmonėms ar kitiems ūkio subjektams). 

Lietuva 2007–2011 m. laikotarpiu iš ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo gavo 731,6 mln. eurų avansų. 

Atsižvelgiant į susidariusią ekonominę-socialinę situaciją bei valstybės biudžeto deficitą, gauti avansai 

padėjo spręsti apyvartinių lėšų trūkumo problemas ir paspartino struktūrinės paramos panaudojimo procesą, 

nes jie buvo panaudoti pradėtų projektų veikloms finansuoti. Esant sunkiai ekonominei situacijai avansų 

mokėjimas projektų vykdytojams padėjo užtikrinti projektų įgyvendinimą laiku, atsižvelgiant į tai, kad ir 

privatūs ir viešieji projektų vykdytojai susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumo problema. Avansai plačiai 

naudojami ir viešųjų ir privačių projektų finansavimui. Iš viso per 2007−2011 m. laikotarpį avansiniai 

mokėjimai buvo panaudoti 1 462 projektams finansuoti (jiems išmokėta 262,4 mln. eurų lėšų). 

Siekiant paspartinti ES struktūrinės paramos panaudojimą 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1723 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2010, Nr. 144-7373), numatyta, kad kai 

mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, tačiau per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam 

vykdant veiklas padaromų išlaidų suma sudaro daugiau nei 100 000 litų (28 962 eurai), viešiesiems 

juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš Europos socialinio fondo finansuojamus projektus, gali būti 

netaikomas reikalavimas pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl 

avanso sumos iki 150 000 litų (43 443 eurai) įskaitytinai. Taip pat šiuo nutarimu ir 2012 m. gegužės 9 d. 

nutarimu Nr. 510 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2012, 56-2785) numatyta, kad 

reikalavimas pateikti garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos netaikomas ne tik biudžetinėms 

įtaigoms, tačiau ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba vienas iš dalininkų yra valstybė. Šiuo 

nutarimu taip pat numatyta, kad be finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos ir laidavimo rašto galima 

pateikti ir laidavimo draudimo raštą. 

 

b) ar išlaidos, patirtos įgyvendinant didelės apimties projektus, buvo deklaruotos, kol EK dar nėra 

pateiktos didelės apimties projektų paraiškos? 

Projektai, kurių išlaidos buvo patirtos ir deklaruotos iki kol EK dar nėra pateiktos didelės apimties 

projektų paraiškos: 

 Projekto „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės − Valčiūnai antrojo kelio statyba“ 

finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2011 m. gruodžio 19 d., didelės apimties projekto 

paraiška šiuo metu tikslinama atsižvelgiant į JASPERS ekspertų pateiktas pastabas ir artimiausiu metu bus 

teikiama EK. 

 Projekto VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-066 „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro (NFTMC) 

sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. vasario 5 d., didelės apimties 

paraiška EK buvo pateikta 2011 m. sausio 27 d., iki paraiškos pateikimo EK dienos, EK buvo deklaruota 

167.171,40 Lt lėšų.  

Projektai, kurių išlaidos iki didelės apimties projektų paraiškos pateikimo EK dienos nebuvo patirtos ir 

deklaruotos: 

 Projekto „Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje“ paraiška EK pateikta 2010 m. balandžio 27 

d. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. birželio 4 d. EK 2012 m. 

gegužės 11 d. patvirtino didelės apimties projektą. Pirmosios išlaidos buvo deklaruotos EK 2010 m spalio 8 

d.  

 Projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginio statyba“ paraiška EK pateikta 2010 m. birželio 7 d. 

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. liepos 16 d. EK Pirmosios išlaidos 

buvo deklaruotos 2010 m. spalio 10 d. 

 Projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas-Klaipėda statyba“ paraiška EK buvo pateikta 2012 m. 

birželio 27 d., projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2011 m. gruodžio 21 d. 

Pirmosios išlaidos buvo deklaruotos EK 2012 m. rugpjūčio 28 d. 
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 Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ paraiška 

EK buvo pateikta 2009 m. lapkričio 12 d., projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 

2009 m. gruodžio 7 d. Pirmosios išlaidos buvo deklaruotos EK 2010 m. birželio 16 d.  

 Projekto „Transeuropinio tinklo jungtis − Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“ paraiška EK 

buvo pateikta 2011 m. birželio 3 d., projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2011 m. 

gruodžio 27 d. Pirmosios išlaidos buvo deklaruotos EK 2012 m. birželio 8 d. 

 Projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ paraiška 

EK buvo pateikta 2011 m. rugpjūčio 31 d., projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 

2011 m. gruodžio 9 d. Pirmosios išlaidos buvo deklaruotos EK 2012 m. birželio 8 d.  

 

c) ar avansai pagal valstybės pagalbos schemas, skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, buvo išmokėti 

ir deklaruoti EK, kad kompensuotų išlaidas? 

Remiantis šiuo metu galiojančiais nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinės 

paramos panaudojimą, nėra numatytas avansų deklaravimas pagal valstybės pagalbos schemas mažoms ir 

vidutinėms įmonėms. 

 

d) ar paspartintos planuotos 2007–2013 m. laikotarpio investicijos? 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. patvirtintame Ekonomikos skatinimo plane, 

kaip vienas iš šalies ekonomikos gaivinimo ir skatinimo veiksnių buvo numatytas spartesnis ES struktūrinės 

paramos panaudojimas. 

Jau 2009 m. buvo pradėtos įgyvendinti finansų inžinerijos priemonės, skirtos pagerinti finansavimo 

prieinamumą labai mažoms ir mažoms įmonėms. Tuo tikslu buvo įsteigti trys kontroliuojantieji fondai ir 

atskiros finansų inžinerijos priemonės. Įgyvendinant šias priemones smulkioms ir vidutinėms įmonėms 

skiriamos paskolos, paskolų garantijos, investuojama į rizikos kapitalą. 

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones. 

Įsteigtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimui 

paskolomis finansuoti. Taip pat buvo atliktas keletas SSVP pakeitimų perskirstant lėšas ir padidinant 

finansavimą priemonėms įgyvendinančioms atsinaujinančių energijos išteklių projektus bei papildomai 

skiriant lėšų viešosios paskirties pastatų renovavimo projektams, siekiant sumažinti pastatuose suvartojamos 

energijos sąnaudas. 

Ekonominio sunkmečio sąlygomis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos yra svarbiausios 

finansinės priemonės ekonomikos nuosmukio padariniams sušvelninti ir ekonomikai skatinti. Nuo 2009 m. 

buvo imamasi ypatingų pastangų užtikrinant spartų ES struktūrinės paramos panaudojimą, todėl 

panaudojimo tempai nuolat augo – per 2009 m. projektams įgyvendinti išmokėta 12,3 proc. 2007–2013 m. 

ES fondų lėšų, per 2010 m. – 14,4 proc., per 2011 m. – 14,8 proc. Panašūs ES fondų lėšų panaudojimo 

tempai išliks ir 2012–2013 m. 

 

e) ar dabartinėse veiksmų programose buvo naudojamas lankstumo principas, siekiant pakeisti ES 

paramos, skirtos projektams, finansavimo proporcijas (iki 100 proc. panaudojant ES lėšas)? 

Atsižvelgiant į ekonominę-socialinę situaciją ir blogėjančius ekonominius rodiklius bei siekiant 

sumažinti valstybės biudžeto deficitą ir išvengti, kad fiskalinis deficitas išaugtų iki 3 proc. BVP, buvo 

priimtas sprendimas pakeisti veiksmų programų finansinius planus, padidinant ES struktūrinės paramos 

naudojimo intensyvumą iki maksimaliai galimo pagal Bendrojo reglamento 53 straipsnio 2 punkto ir 54 

straipsnio 2 punkto nuostatas, t.y. 85 proc. visos veiksmų programos lygiu ir fondų lygiu. 

Taip pat įgyvendinant atitinkamas veiksmų programų prioritetų priemones yra numatyta galimybė jas 

finansuoti 100 proc. ES struktūrinės paramos lėšomis, tačiau išlaikant nustatytą paramos naudojimo 

intensyvumą veiksmų programų prioritetų lygmenyje. 

Lankstumo principas, siekiant pakeisti ES struktūrinės paramos, skirtos projektams, finansavimo 

proporcijas buvo naudojamas įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemones 

skirtas aplinkosaugai ir Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto Esminė ekonominė infrastruktūra 

ir prioriteto Transeuropinių transporto tinklų plėtra priemones skirtas transporto infrastruktūros plėtrai. Tai 

leido sumažinti bendrojo finansavimo poreikį 2009−2011 m. iš valstybės biudžeto ir nuosavų projektų 
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vykdytojų lėšų. Tačiau veiksmų programų lygiu ES struktūrinės paramos dalis skiriama projektams 

finansuoti neviršijo 85 proc., kadangi kai kuriuose veiksmų programų prioritetuose projektų vykdytojai 

užtikrino didesnį nei 15 proc. bendrąjį finansavimą nuosavomis lėšomis arba nebuvo mažinamas 

nacionalinis finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto siekiant nemažinti bendrų investicijų apimčių į 

tam tikras sritis, tokias kaip MTTP, energetinio efektyvumo didinimas, regionų plėtros infrastruktūriniai 

projektai. 

 

2. Tinkamų išlaidų kategorijų supaprastinimas: 

Ar institucijos naudoja ar planuoja naudoti: 

a) netiesiogines išlaidas, deklaruotas pagal vienodo dydžio normą (flate-rate basis)? 

Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, netiesioginės projekto išlaidos 

nustatomos ir apmokamos naudojant vienodo dydžio normą remiantis Netiesioginių projekto išlaidų 

nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2008 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1K–112 „Dėl Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir 

apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 37–1348; 2011, 78-

3826). 

Netiesioginių projekto išlaidos yra išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, 

tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Pvz., projekto vykdytojo ir 

(arba) jo partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą; projektą 

administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidos; įrangos, transporto 

priemonių nuomos išlaidos, kai jos yra susijusios su projekto administravimu ir pan. 

Netiesioginės projekto išlaidos, naudojant vienodo dydžio normą, taikomos visiems projektams 

finansuojamiems pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, išskyrus projektus, kurie yra 

finansuojami pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos techninės paramos prioritetą. Numatyta 

išmokėti projekto vykdytojams 64,6 mln. euro (223 mln Lt.), jau išmokėta ir deklaruota 31 mln. euro (107 

mln. Lt.) 

 

b) vienodo dydžio normos išlaidas, apskaičiuotas taikant standartinius vieneto įkainius (standard 

scales of unit cost)? 

Fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai yra taikomi vadovaujantis Fiksuotųjų projekto išlaidų 

vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264 „Dėl Fiksuotųjų projekto išlaidų 

vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, 

Nr. 102-4795) nustatyta tvarka. 

ŽIPVP prioritetų įgyvendinimo priemonėse iki 2012 m. spalio mėn. yra nustatyti šie fiksuotieji 

įkainiai: 

 Kompensuojamojo darbo užmokesčio dalies fiksuotasis įkainis, priemonėje „Parama pirmajam darbui“ 

numatyta išmokėti projektų vykdytojams iki 9,2 ml. eurų (32 mln. Lt)
27

; 

 Pridėtinių išlaidų, dalyvavimo tarptautinėse parodose ir dalyvavimo tarptautinėse verslo misijose 

fiksuoti įkainiai, priemonės "Asistentas-3" projekte „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ numatyta pagal šią 

priemonę išmokėti 9 mln. eurų (31 mln. Lt); 

 Darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai mokslinių tyrimų projektuose, priemonėje „Parama mokslininkų 

ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“, numatyta išmokėti projektų vykdytojams apie 7 mln. eurų (24 mln. Lt.)“, 

taip pat priemonėje „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ numatyta išmokėti projektų 

vykdytojams apie 3,8 mln. eurų (13 mln. Lt); 

 Pedagoginių darbuotojų stažuotės stipendijos fiksuotasis įkainis, priemonėje „Bendrojo lavinimo, 

profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, 

planuojama išmokėti projektų vykdytojams apie 869 tūkst. eurų (3 mln. Lt.); 

 Stipendijų, skirtų doktorantams ir mokslininkams grįžtantiems į darbą po tėvystės/motinystės atostogų 

atstatyti mokslinę kvalifikaciją bei pasiruošti tolimesnei mokslinei darbinei veiklai, fiksuotasis įkainis, 

                                                           
27 Pažymėtina, kad dar nėra išmokėta projektų vykdytojams už fiksuotųjų projekto išlaidų vienetų įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų 

išlaidas, todėl nurodoma numatyta išmokėti suma. 
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priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių 

lygybės moksle skatinimas“, projekte „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“, numatyta išmokėti 

projektų vykdytojams apie 67,5 tūkst. eurų (233 tūkst. Lt); 

 

c) bendrąsias sumas (lump sums), skirtas padengti visą arba dalį veiklų išlaidų? 

Fiksuotosios projekto išlaidų sumos yra taikomos vadovaujantis Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto 

įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonėje Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas šiuo metu yra nustatyta 

Viešinimo renginių fiksuotoji suma. Projektų vykdytojams numatyta išmokėti apie 11 tūkst eurų (38 tūkst. 

Lt). 

 

3. Veiksmų programų prioritetų išplėtimas arba koregavimas 

a) kurios priemonės pagal keturias prioritetines sritis, išdėstytas Komisijos komunikate Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui – 

Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką KOM(2008)876 (žmonės, verslas, infrastruktūra ir 

energetika, moksliniai tyrimai ir inovacijos) patvirtintame 2008 m. gruodžio 16 d. (toliau – Komunikatas) 

yra paspartintos ar pakoreguotos? Ar reikalingi kiti koregavimai pradžioje suplanuotoms priemonėms 

įgyvendinti, siekiant patenkinti naujus ar pasikeitusius poreikius? Kokia tikėtina šių pakeitimų įtaka? Ar 

numatomas didesnis naudos gavėjų skaičius, nei tikėtasi? Ar nustatyti nauji poreikiai? 

Atsižvelgiant į pasikeitusią socialinę-ekonominę situaciją buvo peržiūrėti ir patikslinti atitinkami 

veiksmų programų prioritetai. Pagrindiniai atlikti pakeitimai susiję su šiomis prioritetinėmis sritimis – 

Žmonės, Verslas, Energetika ir Infrastruktūra. 

Įgyvendinant prioritetinės srities Žmonės rekomendacijas „investuoti į susijusias darbo rinkos 

lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros priemones, visų pirma pagal sustiprintas skatinimo 

programas, siekiant užtikrinti greitą bedarbių integraciją į darbo rinką“ bei „prireikus pagal ESF 

programas skirti daugiau dėmesio labiausiai krizės paveiktoms asmenų grupėms“ ir siekiant sumažinti 

ekonominės krizės metu šalyje vis didėjantį nedarbo lygį 2011 m. kovo 4 d. EK sprendimu Nr. K(2011)1591 

patvirtintu ŽIPVP keitimu, buvo padidintas finansavimas aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms 

finansuoti perskirstant ES fondų lėšas tarp veiksmų programos prioritetų, ir papildomai skiriant 43,44 mln. 

eurų (150 mln. Lt) prioritetui Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis. Pagal šio prioriteto įgyvendinimo 

priemones per 2009–2012 m. bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po dalyvavimo profesinio ar/ir 

remiamo įdarbinimo programose išaugo iki 38,14 proc., t.y. 2,5 karto daugiau nei buvo pasiekta iki 2009 m. 

Atsižvelgiant į šalyje esantį aukštą nedarbo lygį, viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo reformą, ES 

struktūrinės paramos panaudojimo tempus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. iškeltus prioritetus 

mažinti nedarbą ir didinti užimtumą 2012 m. lapkričio 21 d. EK sprendimu Nr. C(2012)8453 buvo pritarta 

ŽIPVP keitimui, numatančiam lėšų perskirstymą tarp ŽIPVP ir Techninės paramos veiksmų programos, t.y. 

buvo nuspręsta skirti ŽIPVP prioritetui Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis – 6.63 mln. eurų (22 

mln. Lt) ir prioritetui Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui – 

11.61 mln. eurų (40 mln. Lt). 

Atsižvelgiant į išaugusį smulkiojo ir vidutinio verslo poreikį pasinaudoti finansų inžinerijos priemonių 

teikiama parama buvo tikslinamas EAVP prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos 

gerinimas uždavinys „Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių“ padidinant JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo lėšas iki 170 mln. eurų (586,9 mln. Lt) (fondo vertė įsteigimo metu buvo apie 80 

mln. eurų (275 mln. Lt). Taip pat padidintas INVEGA fondas iki 70,96 mln. eurų (245 mln. Lt) (fondo 

įsteigimo metu buvo apie 58 mln. eurų (200 mln. Lt). Šios korekcijos prisidėjo prie prioriteto Verslas 

rekomendacijų „užtikrinti investicijas į įmonių, ypač mažų ir vidutinių, ilgojo laikotarpio konkurencingumą 

ir, kai įmanoma, spartinti šias investicijas ir sparčiai pradėti naudotis JEREMIE iniciatyvos galimybėmis ir 

paspartinti jos įgyvendinimą pasirašant kontroliuojančiojo fondo susitarimus su EIF ir (arba) kitomis 

finansų institucijomis“ įgyvendinimo. 

Įgyvendinant prioritetinės srities Energetika ir infrastruktūra rekomendaciją „kuo geriau pasinaudoti 

nacionalinių ir regioninių programų galimybėmis, siekiant, kad kuo daugiau būtų naudojami 

atsinaujinantys ištekliai 2010 m. lapkričio 16 d. EK sprendimu Nr. K(2010)7825 buvo perskirstytos lėšos 



44 

tarp SSVP prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis priemonių padidinant finansavimą priemonėms 

susijusioms su energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo 

didinimu. 

Įgyvendinant prioritetinės srities Energetika ir infrastruktūra rekomendaciją „kuo geriau pasinaudoti 

nacionalinių ir regioninių programų galimybėmis, siekiant, kad projektuojami nauji pastatai ir esami 

pastatai, taip pat namų ūkiai, kurių pajamos nedidelės, pasižymėtų dideliu energiniu efektyvumu“ 2012 m. 

rugsėjo 12 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (4.90-2407)-6K-1207691 EK buvo pateiktas pasiūlymas 

padidinti SSVP prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis kategorijos „Energijos efektyvumas, bendra gamyba, 

energijos valdymas“ finansavimas. Lėšos bus skiriamos viešosios paskirties pastatų renovavimui, mažinant 

pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas, kadangi racionalus energetinių išteklių panaudojimas šalies 

ūkyje yra vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų. Investuojant į viešojo sektoriaus pastatų, 

kuriuos daugiausia sudaro švietimo, sveikatos, socialinio sektoriaus subjektai, renovaciją, jų apšildymui 

reikia ženkliai mažiau energetinių resursų, tuo pačiu pagerėja žmonių, dirbančių tuose pastatuose darbo 

sąlygos, gerėja teikiamų paslaugų kokybė, mažėja aplinkos tarša. 

 

b) Ar veiksmų programos buvo pakeistos suteikiant padidinti finansavimą būsto energijos efektyvumo 

ir atsinaujinančios energijos didinimui? Jei taip, kokia suma buvo (bus) skirta šioms priemonėms? Kokie 

veiksmai yra vykdomi? 

Atsižvelgiant į didelį lėšų poreikį sektoriuje susijusiame su atsinaujinančiais energijos ištekliais ir 

didelį potencialių pareiškėjų susidomėjimą skelbiamais kvietimais teikti paraiškas dėl projektų finansavimo 

buvo priimtas sprendimas daugiau ES fondų lėšų skirti atsinaujinantiems energijos ištekliams. 2010 m. 

lapkričio 16 d. EK sprendimu Nr. K(2010)7825 buvo pakeista SSVP perskirstant 21.7 mln. eurų Sanglaudos 

fondo lėšų iš kategorijos „Oro kokybė“ į kategoriją „Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės“. 

2012 m. rugsėjo 12 d. EK buvo išsiųsti pasiūlymai dėl SSVP prioritetui Techninė parama Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui numatytų 3.3 mln. eurų perskirstymo prioriteto Aplinka ir 

darnus vystymas uždaviniui „Padidinti energijos gamybos efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių 

vartojimą“, konkrečiai kategorijai „Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas“.  

 

c) ar JEREMIE modelio priėjimas prie finansinių instrumentų, skirtų mažoms ir vidutinėms įmonėms, 

buvo paspartintas ar išplėstas? Kokia tikėtina bendra finansinė apimtis ir ES finansavimo dalis? 

Įgyvendinant ŽIPVP ir siekiant didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių (sudaryti 

sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms 

įmonėms plėtoti savo verslą, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą), buvo sukurta finansų 

inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“. 2009 m. buvo įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio vertė 

fondo įsteigimo metu buvo apie 14 mln. eurų (50 mln. Lt) ESF lėšų. Verslumo fondas finansuoja lengvatinių 

paskolų (maksimali paskolų suma yra 25 tūkst. eurų (86 tūkst. Lt.) išdavimą labai mažoms ir mažoms 

įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms. 

Įgyvendinant EAVP ir siekiant pagerinti finansavimo prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektams SVV įsteigta keletas JEREMIE pobūdžio finansinius instrumentus įgyvendinančių fondų. 2008 

m. spalio 1 d. įsteigtas JEREMIE kontroliuojantysis fondas, kurio vertė fondo įsteigimo metu buvo apie 80 

mln. eurų (275 mln. Lt) ERPF lėšų. Siekiant išplėsti finansavimo galimybes SVV, finansavimas šiam fondui 

buvo padidintas iki 170 mln. eurų (586,9 mln. Lt). JEREMIE kontroliuojantysis fondas įgyvendina 

pasidalintos rizikos paskolų priemonę, rizikos kapitalo fondų priemones bei portfelinių garantijų paskoloms 

ir lizingui priemones. 

2009 m. balandžio 7 d. įsteigtas INVEGA fondas, kurio vertė fondo įsteigimo metu buvo apie 58 mln. 

eurų (200 mln. Lt) ERPF lėšų. Siekiant išplėsti finansavimo galimybes SVV, finansavimas šiam fondui taip 

pat buvo padidintas iki 70,96 mln. eurų (245 mln. Lt). INVEGA fondas finansuoja lengvatinių paskolų, 

skirtų SVV, priemones: mažų kreditų priemonę ir atviro kreditų fondo priemonę. 

2009 m. pradėta įgyvendinti atskira finansų inžinerijos priemonė (nesteigiant kontroliuojančiojo 

fondo) – „Garantijų fondas“, kuriai skirta 37,4 mln. eurų (129 mln. Lt) ERPF lėšų. „Garantijų fondas“ 

lėšomis kompensuojama dalis garantijų išmokų, išmokamų vykdant INVEGA įsipareigojimus pagal jos 

suteiktas garantijas finansų įstaigoms už SVV subjektų imamas paskolas. 2012 m. numatoma sudaryti 

galimybę „Garantijų fondas“ lėšomis kompensuoti dalį finansinės nuomos (lizingo) garantijų išmokų. 
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Pažymėtina, kad finansų inžinerijos priemones papildo priemonė Dalinis palūkanų kompensavimas. 

Šiai taip pat INVEGA administruojamai ir visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamai priemonei skirta 30 

mln. eurų (104 mln. Lt) ERPF lėšų, kurios naudojamos kompensuoti dalį SVV mokamų palūkanų kredito 

įstaigoms už paimtas paskolas, o nuo 2012 m. pradžios sudaryta galimybė gauti kompensacijas už SVV 

subjektų imamas paskolas įgyvendinant priemonę „Verslumo skatinimas“, taip pat gauti palūkanų, mokamų 

pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis arba investicines paskolas, panaudotas aukštųjų ar vidutiniškai 

aukštų technologijų investicijoms finansuoti ar gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, 

kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos ir transporto priemonių 

investicijoms finansuoti, kompensaciją. 

 

d) ar buvo pakeisti ar sustiprinti gebėjimų stiprinimo prioritetai siekiant sustiprinti viešojo 

administravimo institucijų gebėjimus planuoti, įgyvendinti, stebėti ir kontroliuoti veiksmų programas? 

ŽIPVP prioritetas Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas (numatyta 15 priemonių) yra skirtas administracinių gebėjimų stiprinimui ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimui. ES struktūrinės paramos planavimas ir administravimas numatytas 

gerinti dviem pagrindinėmis kryptimis – tobulinami strateginio planavimo ir investicijų planavimo įgūdžiai. 

Šiam prioritetui 2007−2013 m. periodu skirta 162,15 mln eurų. Finansavimas šiam prioritetui nebuvo 

didinamas (2011 m., siekiant sumažinti ekonominės krizės metu didėjantį nedarbo lygį, finansavimas šiam 

prioritetui buvo sumažintas). 

Įgyvendinant 2007−2013 m. Techninės paramos veiksmų programą 2011 m. buvo atlikta ES 

struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

sistemos ir reikiamų kompetencijų analizė bei parengtas ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašas – dokumentas, kuriuo 

apibrėžiama, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti) reikia ES struktūrinę paramą 

administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 

Kompetencijų apraše pateikiami detalūs atskirų institucijų grupių kompetencijų aprašymai 

priklausomai nuo institucijos vykdomos veiklos specifikos, jai priskirtų funkcijų bei atsakomybės. Išskirti 

kvalifikaciniai reikalavimai (kompetencijos) aktualūs vadovaujančiajai, tvirtinančiajai, mokėjimus 

atliekančiai institucijoms, kompetencijos įgyvendinančioms institucijoms ir kompetencijos ministerijoms ir 

kitoms valstybinėms institucijoms. Taip pat išskiriamos kompetencijos skirtingoms darbuotojų kategorijoms 

–pradedantiesiems, pažengusiesiems ir vadovams. 

Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į kompetencijų apraše nustatytus 

vieningus reikalavimus ES struktūrinę paramą administruojantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams 

bei siekdama užtikrinti reikiamas minėtų valstybės tarnautojų bei darbuotojų kompetencijas, 2011 m. atliko 

viešąjį pirkimą ir pasirašė sutartį dėl ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje paslaugų teikimo. Pagal šią sutartį organizuojami centralizuoti 

mokymai visų ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 

 

4. Įgyvendinimo mechanizmų supaprastinimas  

a) kokių nacionalinių priemonių imtasi, siekiant paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą? 

(Procedūrų paaiškinimas ir supaprastinimas? Nacionalinių teisės aktų ar valdymo peržiūra?). 

Siekiant supaprastinti ES struktūrinės paramos administravimą ir paspartinti ES struktūrinės paramos 

panaudojimą, buvo atlikti atitinkami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2008, 4-132) pakeitimai (2010 m. gruodžio 1 d., 2012 m. gegužės 

9 d.), kurie: 

 skirti projektų vykdytojų apyvartinių lėšų trūkumo problemai spręsti: mokėjimo prašymų teikimo 

periodiškumas turės būti nustatomas atsižvelgiant į projekto vykdytojo finansinių srautų poreikį; įteisinta 

lengvata neteikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto arba laidavimo draudimo 

rašto dėl avanso sumos viešosioms įstaigoms, kurių vienas iš dalininkų yra valstybė (tai aktualu švietimo 

įstaigoms – universitetams), taip pat labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelis dalininkas yra valstybė; 

viešiesiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš ESF finansuojamus projektus, numatyta galimybė 
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iki 150 000 litų padidinti avansą, kai nereikalaujama pateikti garantijos arba laidavimo rašto dėl avanso 

sumos. 

 įteisino, kad projekto vykdytojas projektui skiriamoms lėšoms, jeigu numatoma išmokėti avansą, gali 

turėti sąskaita ne tik banke, bet ir kredito įstaigoje. 

 nustato, kad nereikia taikyti susigrąžinimo procedūros, kai sukauptų palūkanų suma yra mažesnė nei 

50 litų arba lygi šiai sumai ir kai mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalies nepakanka įskaityti sukauptų palūkanų sumai ar jos 

daliai su projekto vykdytojo pateiktu galutiniu mokėjimo prašymu. 

Siekiant supaprastinti ES struktūrinės paramos administravimą taip pat buvo pakeistos Vykdomų pagal 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų 

programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789). Šie pakeitimai (2011 m. 

liepos 13 d., 2012 m. lapkričio 21 d.):  

 kartu su Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir 

taikymo taisyklėmis įteisino fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius ir fiksuotąsias projekto išlaidų 

sumas. Tai didelis supaprastinimas projektų vykdytojams ir administruojančiosioms institucijoms, nes 

taikant šiuos supaprastintus atsiskaitymo už išlaidas būdus kartu su mokėjimo prašymais nereikės pateikti 

išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų; 

 patikslino tinkamų deklaruoti išlaidų rūšių sąrašą, ypač išankstinių mokėjimų atveju, taip užtikrinant, 

kad projektams netrūks apyvartinių lėšų; 

 sumažino reikalavimus projektų vykdytojams (rengti perkamo turto vertinimo ataskaitą); 

 siekiant skaidrumo ir suderinus su ES teisės aktais, aiškiau reglamentavo projekto veiklų vykdymo 

teritoriją, apribojo projektų pirkimus iš projekto vykdytojo ir partnerių; 

 sudarė galimybę valstybės tarnautojų ir darbuotojų, administruojančių ES struktūrinę paramą, 

kvalifikacijos kėlimo išlaidas visiškai finansuoti iš 2007–2013 m. ES techninės paramos lėšų. 

Atsižvelgusi į Bendrojo reglamento 55 straipsnio pakeitimus ir į 2010 m. lapkričio 30 d. EK 

patikslintas metodines rekomendacijas dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas 

duodantys projektai (Nr. COCOF 07/0074/09), Finansų ministerija 2012 m lapkričio 23 d. finansų ministro 

įsakymu Nr. 1K-392 (Žin., 2012, Nr. 138-7073) pakeitė iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai 

finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodiką, patvirtintą finansų ministro 2010 m. 

birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 (Žin., 2010, Nr. 71-3581), kurioje patikslino projektų pajamų priežiūros 

nuostatas, bei parengė Iš ESF bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodiką 

(Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ESF finansavimo reikalavimams priedas). Tai palengvins 

projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų veiksmus vykdant pajamų priežiūrą. 

Patobulinti Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainės 

(toliau – DMS) funkcionalumai − sukurti pranešimai, priminimai bei informavimas apie įvykius projektų 

vykdytojams, realizuota galimybė peržiūrėti projektų duomenis bei būsenas, pakeistas dizainas bei daug kitų 

smulkesnių funkcionalumų. SFMIS2007 įdiegtas patikrų vietoje administravimas, patobulintas pažeidimų 

administravimas, sukurtos naujos ataskaitos, sukurti pranešimai, priminimai bei informavimas apie įvykius 

SFMIS2007, optimizuotas rodiklių administravimas, bei daug kitų smulkesnių funkcionalumų. 

Taip pat buvo atliktas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, 

grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) 

panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 2005, 69-2469; 2008, 55-2077; 2010, 33-1570) pakeitimas, kuriame: 

 nustatyta bendra pagal visas Lietuvoje administruojamas ES ir kitos tarptautinės paramos programas 

teikiamos paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į biudžetą tvarka. 

 patobulinta iki šiol galiojusi lėšų susigrąžinimo tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę situaciją ir 

ES ir kitos tarptautinės paramos programų įgyvendinimo patirtį: nustatytas ilgesnis lėšų susigrąžinimo 

terminas (nuo 30 kalendorinių dienų iki 60 kalendorinių dienų); supaprastinta sprendimo dėl lėšų 

susigrąžinimo priėmimo tvarka (sudaryta galimybė sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo priimti pasinaudojant 

informacinėse sistemose įdiegtomis funkcinėmis galimybėmis, taip sutrumpinant sprendimo priėmimo 

terminą ir supaprastinant administravimo procesą); sudaryta galimybė grąžintinas lėšas skolininko prašymu 
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grąžinti dalimis mokant palūkanas; nustatyta aiškesnė atsakomybė už su lėšų išsiieškojimu susijusių funkcijų 

atlikimą. 

 perkeltos direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie nelegaliai įdarbino 

trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatos.  

 

b) ar siekiant paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą, būtina keisti veiksmų programas 

supaprastinant jų įgyvendinimo nuostatas? 

Veiksmų programų įgyvendinimo nuostatos yra nustatytos nacionaliniuose teisės aktuose, kurie 

atsižvelgiant į ES teisės aktų pakeitimus atitinkamai yra atnaujinami ir tikslinami. Atsižvelgiant į tai, 

siekiant paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą supaprastinant jų įgyvendinimo nuostatas pakanka 

pakeisti atitinkamus nacionalinius teisės aktus, nekeičiant pačių veiksmų programų. 

 

5. Laikinos valstybės pagalbos galimybių išnaudojimas 

Ar planuota panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas finansuoti: 

a) schemas, įgyvendinančias „Suderinama ribota pagalbos suma“ iki 500 000 EUR, remiantis EK 

patvirtinta valstybės pagalbos tvarka?  

 

Kol kas už ES struktūrinę paramą atsakingos institucijos nepasinaudojo Komisijos komunikato – 

Bendrijos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą 

dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis (2009/C 83/01) – teikiamomis galimybėmis. 

 

b) valstybės garantijas paskoloms sumažinant mokėtiną priemoką? 

Kol kas už ES struktūrinę paramą atsakingos institucijos nepasinaudojo Komisijos komunikato – 

Bendrijos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą 

dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis (2009/C 83/01) – teikiamomis galimybėmis. 

 

c) subsidijuojamas paskolas, visų pirma ekologiškų gaminių gamybai (siekiant iš anksto prisitaikyti 

prie dar negaliojančių aplinkos apsaugos standartų arba taikyti griežtesnius standartus)? 

Remiantis dabar galiojančiais nacionaliniais teisės aktai subsidijuojamos paskolos teikiamos visoms 

įmonėms, įskaitant ekologiškų gaminių gamyba užsiimančias įmones, bendra tvarka. 

 

6. Viešieji pirkimai 

Ar paspartintos viešųjų pirkimų procedūros, kuomet procedūros laikas sutrumpintas nuo 87 iki 30 d., 

buvo naudojamos įgyvendinant veiksmų programas? 

Įgyvendinant Strategiją ir veiksmų programose numatytus prioritetus EK 2008 m. gruodžio 19 d. 

pranešime Nr. IP/08/2040 „Dėl galimybės ekonominės krizės laikotarpiu vykdant valstybei svarbius 

projektus sutrumpinti riboto konkurso ir skelbiamų derybų paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus“ 

nurodyta galimybe, kiek tai susiję su 2007-2013 metų ES struktūrine parama nepasinaudota. 
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II PRIEDAS. IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMAS* 

Šalis CCI Veiksmų programa Fondas 

ES paramos 

dydis 2007-

2013 (eurais) 

ES paramos 

dydis 2007-2013 

(eurais) 

Gauti 

avansiniai 

mokėjimai iš 

EK (eurais) 

Paskirstyta 

projektams 

(eurais) 

Paskirstyta 

projektams 

(procentais 

nuo visos ES 

paramos) 

Gauti tarpiniai 

mokėjimai iš 

EK (eurais) 

Iš viso gauta 

mokėjimų iš EK 

(eurais) 

LT Visos VP Visos VP Visi fondai 6.775.492.823 5.573.297.963 731.609.874 5.916.645.321 87,32% 3.448.716.809 4.180.326.683 

LT Visos VP Visos VP SF 2.305.235.743 1.866.564.717 288.154.468 1.903.546.684 82,57% 1.089.499.195 1.377.653.663 

LT Visos VP Visos VP ERPF 3.441.950.353 2.854.062.211 309.775.532 3.146.562.754 91,42% 1.890.552.387 2.200.327.919 

LT Visos VP Visos VP ESF 1.028.306.727 852.671.035 133.679.875 866.535.883 84,27% 468.665.227 602.345.101 

LT 2007LT051PO001 2007-2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programa 

ESF 949.499.010 782.514.533 121.552.341 822.407.780 86,61% 436.292.761,64 557.845.102,81 

LT 2007LT051PO002 Techninės paramos 

veiksmų programa 
ESF 78.807.717 70.156.502 12.127.533,34 44.128.103 55,99% 32.372.464,92 44.499.998,26 

LT 2007LT161PO001 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programa 

SF 1.172.944.350 949.740.843 146.618.043,75 1.089.821.895 92,91% 631.540.550,51 778.158.594,26 

LT 2007LT161PO001 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programa 

ERPF 1.475.388.221 1.223.390.618 132.784.939,89 1.376.074.735 93,27% 775.451.865,16 908.236.805,05 

LT 2007LT161PO002 2007-2013 m. 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programa 

SF 1.132.291.393 916.823.874 141.536.424,13 813.724.790 71,87% 457.958.644,36 599.495.068,49 

LT 2007LT161PO002 2007-2013 m. 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programa 

ERPF 1.966.562.132 1.630.671.593 176.990.591,88 1.770.488.019 90,03% 1.115.100.522,01 1.292.091.113,89 

*2012 m. lapkričio 30 d. duomenys 
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III PRIEDAS. IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETINES TEMAS 

Kodas Prioritetinė sritis 

Finansinė 

proporcija, 

numatyta 

Veiksmų 

programose 

(eurais) 

Skirto 

finansavimo 

ES lėšų suma 

(eurais) 

Dalis 

(proc.) 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Iš viso: 6.775.492.823 5.244.903.877 77,4 
01 MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose 27.436.324 - - 

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

centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos centrai 

257.313.020 258.457.335 100,4 

03 Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių 

aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo 

ir technologijų parkų, technopolių ir t.t.) bendradarbiavimo tinklų tobulinimas 

56.559.001 14.730.214 26,0 

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose) 68.167.839 39.870.266 58,5 

05 Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos 62.144.065 45.022.368 72,4 

07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos technologijos, naujų 

bendrovių prie universitetų steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.). 

93.750.823 40.968.965 43,7 

08 Kitos investicijos į bendroves 161.665.894 114.680.994 70,9 

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ 395.302.350 374.957.457 94,9 

10 Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio interneto tinklus) 43.215.638 42.606.649 98,6 

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

ir t. t.) 

55.219.981 19.785.933 35,8 

13 Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir t. t.) 100.836.487 96.585.248 95,8 

14 Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (el. komercija, švietimas ir mokymas, tinklai ir t.t.) 40.814.769 - - 

16 Geležinkeliai 22.942.119 7.366.661 32,1 

17 Geležinkeliai (TEN-T) 535.359.806 209.762.530 39,2 

18 Mobilūs geležinkelio aktyvai 8.097.218 - - 

21 Greitkeliai (TEN-T) 232.609.105 440.457.967 189,4 

22 Nacionaliniai keliai 394.741.924 296.514.823 75,1 

23 Regioniniai (vietos) keliai 49.592.529 4.686.905 9,5 

25 Miesto transportas 74.388.793 72.335.170 97,2 

27 Įvairiarūšis transportas (TEN-T) 63.616.796 418.769 0,7 

29 Oro uostai 48.066.024 44.034.189 91,6 
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30 Uostai 94.950.024 2.183.572 2,3 

31 Vidaus vandens keliai (regioniniai ir vietos) 5.808.874 3.329.936 57,3 

33 Elektros energija 44.007.778 32.537.882 73,9 

35 Gamtinės dujos 26.698.052 22.318.500 83,6 

41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasės 58.485.290 41.456.570 70,9 

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas 370.508.149 439.300.937 118,6 

44 Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas 235.552.043 200.173.169 85,0 

45 Vandens apskirstymas ir valdymas (geriamas vanduo) 153.417.945 - - 

46 Vandens valymas (nuotekos) 361.674.768 516.997.518 142,9 

50 Pramonių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 14.501.892 - - 

51 Biologinės įvairovės ir gamtos apsaugos skatinimas (įskaitant Natura 2000) 71.849.743 43.293.327 60,3 

52 Švaraus miesto transporto skatinimas 21.827.656 4.330.123 19,8 

54 Kitos priemonės, skirtos aplinkos išsaugojimui ir rizikos prevencijai 73.729.741 81.614.320 110,7 

55 Gamtos turtų skatinimas 42.736.547 32.619.162 76,3 

57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas 66.023.891 74.538.510 112,9 

58 Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas 66.023.891 49.895.083 75,6 

59 Kultūros infrastruktūros plėtra 52.819.113 32.689.086 61,9 

61 Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti projektai 252.091.219 224.625.349 89,1 

62 Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant padidinti 

jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas 

149.619.820 128.996.171 86,2 

63 Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas ir platinimas 14.123.515 - - 

64 Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų plėtojimas pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų, skirtų 

numatyti ekonominius pokyčius ir būsimus reikalavimus, susijusius su darbo vietomis ir gebėjimais, rengimas 

50.867.012 8.862.373 17,4 

65 Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas 3.279.339 - - 

66 Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje 101.874.852 128.206.268 125,8 

67 Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus senėjimas ir ilginamas darbingumo amžius 9.912.546 - - 

68 Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui 20.954.661 25.502.470 121,7 

69 Priemonės, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje siekiant 

mažinti segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, ir derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, sudarant geresnes sąlygas 

naudotis vaikų priežiūros ir išlaikomų asmenų globos galimybėmis 

17.365.588 15.150.619 87,2 

70 Konkretūs veiksmai, kurias didinamas migrantų užimtumas ir taip stiprinama jų socialinė integracija 4.695.417 - - 

71 Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje 

pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripažinimo skatinimas 

59.288.950 67.573.558 114,0 
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72 Švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimas, diegimas ir įgyvendinimas siekiant plėtoti galimybes gauti darbą, gerinant 

pradinio ir profesinio švietimo bei mokymo pritaikymą darbo rinkos poreikiams ir atnaujinant mokymo personalo įgūdžius 

atsižvelgiant į inovacijas ir žiniomis paremtą ekonomiką 

69.552.049 99.614.986 143,2 

73 Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis veiksmų, skirtų 

sumažinti anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių, lytimi pagrįstą mokymosi dalykų segregaciją ir sudaryti geresnes 

galimybes gauti kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus išsilavinimą ir mokymą 

148.891.054 55.333.207 37,2 

74 Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje plėtojimas, visų pirma skatinant antrosios ir trečiosios pakopų 

studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei užmezgant ryšius tarp universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių 

118.006.500 47.908.227 40,6 

75 Švietimo infrastruktūra 310.772.451 241.251.119 77,6 

76 Sveikatos priežiūros infrastruktūra 228.212.454 214.433.937 94,0 

78 Būsto infrastruktūra 206.002.279 - - 

79 Kita socialinė infrastruktūra 90.625.000 100.238.027 110,6 

80 Partnerysčių, paktų ir iniciatyvų skatinimas kuriant atitinkamų suinteresuotųjų pusių tinklus 1.490.608 3.586.276 240,6 

81 Mechanizmai, skirti tobulinti geros politikos ir programų rengimą, stebėseną ir vertinimą nacionaliniu, regionų ir vietos 

lygiu, kurti politikos krypčių ir programų įgyvendinimo gebėjimus 

162.146.821 96.887.355 59,8 

85 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir tikrinimas 171.940.701 71.448.848 41,6 

86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija 31.324.085 14.764.948 47,1 
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IV PRIEDAS. VEIKSMŲ PROGRAMŲ PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ PASIEKIMAI* 

Pagrindinio 

rodiklio 

numeris 

Pagrindinio rodiklio pavadinimas 

Planuojama 

pasiekti 

reikšmė 

Projektų finansavimo 

ir administravimo 

sutartyse suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta 

Procentas 

nuo VP 

plano 

01 Sukurtų darbo vietų skaičius 3856 6681 176 proc. 508 13 proc. 

04 MTTP projektų skaičius 260 468 180 proc. 468 180 proc. 

05 Bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektų skaičius - 8 - 8 - 

06 Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje 876 1653 189 proc. 133 15 proc. 

07 Tiesioginės paramos MVĮ projektų skaičius 250 773 309 proc. 773 309 proc. 

08 Paremtų naujai sukurtų įmonių skaičius 15 - - 168 1120 proc. 

10 Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 835 861 103 proc. 396 47 proc. 

11 Informacinės visuomenės plėtros projektų skaičius 51 105 206 proc. 105 206 proc. 

13 Transporto projektų skaičius - 222 - 222 - 

13a Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių, įskaitant TENT-T tinklo 

automobilių kelius (km) 
1189 1398 118 proc. 1290 108 proc. 

13b Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelių kelių, įskaitant TENT-T tinklo 

geležinkelių kelius (km) 
220 199 90 1 0,45 proc. 

23 Atsinaujinančios energijos projektų skaičius - 15 - 15 - 

24 Atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų padidėjimas 100 190 190 proc. 39 39 proc. 

26 Papildomai aptarnauti gyventojai, įgyvendinus vandens nuotekų projektus 270000 145615 54 proc. 13584 50 proc. 

27 Atliekų tvarkymo projektų skaičius - 28 - 28 - 

28 Oro kokybės gerinimo projektų skaičius - 1 - 1 - 

31 Rizikos prevencijos projektų skaičius - 21 - 21 - 

34 Turizmo projektų skaičius 120 193 161 proc. 193 161 proc. 

35 Turizmo sektoriuje sukurtų darbo vietų skaičius 500 1229 246 proc. 86 17 proc. 

36 Švietimo projektų skaičius 100 218 218 proc. 218 218 proc. 

38 Sveikatos apsaugos projektų skaičius 75 235 313 proc. 235 313 proc. 

39 Projektų, užtikrinančių tvarią plėtrą ir gerinančių miestų patrauklumą, skaičius 
300 200 67 proc. 200 67 proc. 

*2011 m. gruodžio 31 d. duomenys
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V PRIEDAS. VEIKSMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

1 PRIORITETAS: Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis 

1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių 

Produkto Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius  200000 165792 82,90 % 131905 65,95 % - 

iš jų – mokymuose, suteikiančiuose bei 

tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, 

specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius  

120000 91007 75,84 % 81772 68,14 % - 

Asmenų/įmonių, pasinaudojusių finansų 

inžinerijos priemone, skaičius 1200 - - - - 

2009/07/17 EK sprendimu Nr. 

K (2009)5690 įtrauktas naujas 

rodiklis 

Rezultato Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo 

vietoje po 6 mėn. po mokymų (proc.) 
75 0 - 0 - - 

Sėkmingai baigusių mokymus dalyvių skaičius 

(įgyti kvalifikacijos ar neformalaus mokymo 

kursų baigimo pažymėjimai)  

180000 156049 86,69 % 97261 54,03 % - 

Įmonių, kurios organizuoja savo darbuotojams 

tęstinio mokymo kursus, dalis (proc.) 
60 0 - 0 - - 

 iš jų – SVV įmonės (proc.) 80 0 - 0 - - 

 Sukurta naujų darbo vietų 1000 - - - - - 

2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 

Produkto Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, 

įtrauktų į profesinio mokymo ir neformalaus 

švietimo programas, skaičius  

28000 38275 136,70 % 29564 105,59 % - 

Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, 

įtrauktų į remiamo įdarbinimo programas, 

skaičius  

100000 147115 147,12 % 116892 116,89 % 

2011/03/04 1591 EK sprendimu 

Nr. K(2011) pakeista rodiklio 

reikšmė nuo 14000 iki 100000 

Neįgaliųjų asmenų skaičius, kurie dalyvavo 

profesinės reabilitacijos programose 
2000 1665 83,25 % 1368 68,40 % - 

Sukurtų, išbandytų ir įvertintų neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos programų skaičius 
300 0 0 % 0 0 % - 

Rezultato Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po 85 46,01 - 38,14 - - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

dalyvavimo profesinio ar/ir remiamo 

įdarbinimo programose (proc.) 

Bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, 

skaičius nuo visų, įtrauktų į mokymo programas  
22400 34048 152,00 % 24386 108,87 % - 

Bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, dalis 

(proc.) nuo visų, įtrauktų į mokymo programas 
80 - - 82,49 - - 

Įsidarbinusių neįgalių asmenų dalis nuo 

baigusių profesinės reabilitacijos programą 

praėjus 6 mėn. po programos pabaigos 

40 40,02 - 35,36 - - 

3 uždavinys: Stiprinti socialinę aprėptį 

Produkto Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos asmenų skaičius, dalyvavusių 

ESF remiamose veiklose, iš jų:  

30000 13847 46,16 % 15209 50,70 % - 

neįgalieji  5000 1937 38,74 % 2090 41,80 % - 

nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų 10000 4930 49,30 % 5135 51,35 % - 

asmenys, sergantys priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medžiagų ligomis  
4000 1254 31,35 % 1117 27,93 % - 

Rezultato Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos asmenų, dalyvavusių ESF 

finansuojamose veiklose, kurie įsidarbino arba 

tęsia mokymus (praėjus 6 mėn. po projekto 

pabaigos) dalis nuo visų ESF finansuojamose 

veiklose dalyvavusių šių grupių asmenų 

skaičiaus (proc.) iš jų:  

30 33,99 - 20,39 - - 

neįgalieji  27 36,91 - 30,52 - - 

nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų 36 36,47 - 12,29 - - 

asmenys, sergantys priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medžiagų ligomis 
28 28,79 - 23,81 - - 

2 PRIORITETAS: Mokymasis visą gyvenimą 

1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą 

Produkto Mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

formaliojo švietimo programas, skaičius 

1000 75 7,50 % 0 0 % - 

Mokymosi visą gyvenimą sistemos 6900 10760 155,94 % 4703 68,16 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas, skaičius 

Pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED 

2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu 

vertinimu, skaičius 

90 90 100 % 0 0 % - 

Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės 

vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų 

švietimo institucijų, iš kurių: 

100 (70 %) 123 (8,44 %) 123 % 0 (0 %) 0 % - 

- profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 

lygis); 
60 (65 %) 82 (90,11 %) 136,66 % 0 (0 %) 0 % - 

- aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis) 40 (75 %) 41 (91,11 %) 102,5 % 0 (0 %) 0 % - 

Rezultato Mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojų, kurie gavo 

valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

80 75 - 0 - - 

Mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo programos baigimo 

pažymėjimus, dalis (proc.) 

90 90,71 - 99,28 - - 

Dalis mokinių, kurie mokosi pagal profesinio 

mokymo programas (ISCED 2-4 lygis), kurios 

buvo įvertintos išoriniu vertinimu (proc.) 

30 30 - 0 - - 

2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę 

Produkto Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, 

kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš kurių: 

15000 53269 355,13 % 7333 48,89 % - 

- moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
7000 39902 570,03 % 6680 95,43 % - 

- studentai (aukštojo mokslo studijos); 3000 12495 416,50 % 469 15,63 % - 

- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
4000 872 21,80 % 184 4,6 % - 

- dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) 1000 0 0 % 0 0 % - 

Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš 
30000 32020 106,73 % 12086 40,28 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

jų: 

- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
25000 27673 110,69 % 8585 34,34 % - 

- dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) 5000 4347 86,94 % 3501 70,02 % - 

Rezultato Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, 

kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, 

dalis (proc.) 

80 86,51 - 94,57 - - 

Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, 

kurie gavo neformaliojo švietimo programos 

baigimo pažymėjimus, dalis (proc.) 

90 91,33 - 95,23 - - 

3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 

Produkto Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo 

pagalbos darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

formaliojo švietimo programas, skaičius, iš 

kurio: 

4000 4666 116,65 % 0 0 % - 

- socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir 

socialinės atskirties asmenys; 
2000 4532 226,60 % 0 0 % - 

- švietimo pagalbos specialistai 2000 134 6,70 % 0 0 % - 

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo 

pagalbos darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš 

kurio: 

13800 31205 226,12 % 10979 79,56 % - 

- socialinės 

rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės 

atskirties asmenys; 

8800 5648 64,18 % 389 4,42 % - 

- švietimo pagalbos specialistai 5000 25557 511,14 % 10590 211,8 % - 

Rezultato Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo 

pagalbos darbuotojų, kurie gavo valstybės 

pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.) 

80 83 - 0 - - 

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo 
90 90,40 - 98,87 - - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo 

švietimo programos baigimo pažymėjimus, 

dalis (proc.) 

3 PRIORITETAS: Tyrėjų gebėjimų stiprinimas 

1 uždavinys: Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 

Produkto Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo 

švietimo programas, skaičius 
1000 622 62,20 % 0 0 % - 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie 

mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, 

skaičius, iš kurių: 

6000 5074 84,57 % 3417 56,95 % - 

- mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) 5000 3814 76,28 % 2877 57,54 % - 

- studentai 1000 1260 126,00 % 540 54,00 % - 

Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir 

kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai skaičius, 

iš kurių: 

1200 2366 197,17 % 944 78,67 % - 

- mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus 

studentus); 
300 406 135,33 % 21 7 % - 

- studentai 900 1960 217,78 % 923 102,55 % - 

Rezultato Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie 

sėkmingai baigė formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programas bei gavo neformaliojo 

švietimo programos baigimo pažymėjimus 

ir/arba  įgijo valstybės pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 

85 85,97 - 93,15 - - 

2 uždavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje 

Produkto Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir 

kitų tyrėjų (išskyrus studentus) skaičius: 
560 504 90 % 231 41,25 % - 

- viešajame sektoriuje 300 500 166,66 % 225 75 % - 

- MVĮ 260 4 1,54 % 6 2,31 % - 

Rezultato Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų 

ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau 

ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos 

(proc.) 

80 32,94 - 0 - - 

4 PRIORITETAS: Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje 

Produkto Mokymuose  dalyvavusių asmenų (valstybės 

tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės 

ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų) 

skaičius 

37000 28979 78,32 % 22157 59,88 % - 

Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės 

tarnautojai) proc. 
45 0 - 0 - - 

Mokymuose dalyvavę asmenys (statutiniai 

tarnautojai) proc. 
30 0 - 0 - - 

Mokymuose dalyvavę asmenys (kiti valstybės ir 

savivaldybių) (proc.) 
25 0 - 0 - - 

Bendradarbiavimo ir partnerystės projektų 

skaičius 
20 1 5 % 0 0 % - 

Rezultato Sėkmingai mokymus baigusių asmenų 

(valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, 

kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, 

dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos) 

75 0 - 0 - - 

Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės 

tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti 

darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir 

gavo mokymo pažymėjimus, dalis (proc.) 

90 90,99 - 96,80 - - 

2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą 

Produkto Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo 

sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų 

(skaičius / proc.) 

1 (100 %) 1 (100 %) 100 % 0 (0 %) 0 % - 

Parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai, 

skaičius 
21 89 423,81  % 13 47,62 % - 

Rezultato Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos 

valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 

(proc.) 

48 0 - 0 - - 

Savivaldybės, kurios turi parengtus bendruosius 

teritorijų planus (proc. nuo visų savivaldybių) 
100 60 - 21,66 - - 

3 uždavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui 

Produkto Geresnio reglamentavimo diegimo projektų, 15 3 20 % 1 6,67 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis, 

skaičius 

Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių 

administravimo subjektuose skaičius 
60 28 46,66 % 10 16,67 % - 

Įdiegtų kokybės vadybos sistemų valstybinio 

administravimo ir kituose viešojo 

administravimo subjektuose skaičius 

40 27 67,50 % 8 20,00 % - 

Rezultato Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis (darbo 

dienomis) 
7 0 0 % 0 0 % - 

Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima 

kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.) 
25 0 - 0 - - 

5 PRIORITETAS: Techninė parama 

1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programą 

Produkto Valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų, 

dirbančių su Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos įgyvendinimu, kurie pakėlė 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 

50 50 50 % 67 67 % - 

Valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų, 

dirbančių su Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos įgyvendinimu, kurie pakėlė 

kvalifikaciją, skaičius 

96 84 84 175 175 - 

Rezultato Valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų, 

pakėlusių kvalifikaciją ir toliau dirbančių 

vienerius metus po mokymų programos 

užbaigimo su Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos įgyvendinimu, dalis (proc.) 

90 90 90 % 81 81 % - 

2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos vertinimą 

Produkto Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius 

(informavimo kampanijų, konferencijų, 

seminarų ciklų, interneto puslapių, etc.) 

7 28 400 % 13 185 % - 

Rezultato Galimi pareiškėjai, kurie žino apie ES 

struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai 
75 - - 81 108 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

(proc.) 

Produkto Atlikti vertinimai 

(procentai)
28

 
100 100 100 % 100 100 % - 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti 

(proc.)
29

 
70 70 100 % 100 143 % - 

Ekonomikos augimo veiksmų programa 

1 PRIORITETAS: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę 

Produkto MTTP bazės plėtros projektų skaičius 60 31  51,66 % 31 51,66 %  - 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 72,5 0 0 % 0 0 %  - 

Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai 12 25 208,33 % 6 50 %  - 

2 uždavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms 

Produkto MTTP projektų skaičius 40 0 0 % 0 0 % - 

Rezultato Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų 

srityje 
650 604 92,92 % 13 2 % - 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp 

tyrimų institucijų ir MVĮ 
100 182 182 % 18 18 %  - 

3 uždavinys: Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje 

Produkto MTTP projektų skaičius (įmonių mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros veikla) 
120 409 340,83 % 409 340,83 % - 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 57 85,30 149,64 % 36,43 63,91 % - 

4 uždavinys: Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje 

Produkto MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektų 

skaičius 
40 28 70 % 28 70 % - 

Rezultato Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius 15 53 353,33 % 51 340 % - 

2 PRIORITETAS: Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 

1 uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą 

Produkto Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, 300, iš jų: 250 984, iš jų 773 325,66 % 984, iš jų 773 325,66 % - 

                                                           
28

 Papildomas (nacionalinis) rodiklis, nustatytas VP1-5.2-FM-02-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. 

29 Papildomas (nacionalinis) rodiklis, nustatytas VP1-5.2-FM-02-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

įskaitant MVĮ projektus, skaičius (MVĮ) (MVĮ)  (MVĮ – 

309,2 %) 

(MVĮ)  (MVĮ – 

309,2 %) 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 173 244,98 141,61 % 152,46  88,12 %  - 

2 uždavinys: Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą 

Produkto Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius 120 33  27,5 % 27,5 10 % - 

Rezultato Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose 

inkubatoriuose veikiančių įmonių skaičius 
70 0 0 % 0   0 %  - 

3 uždavinys: Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių 

Produkto Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius 5690 3475 61,07 % 2903 51,02 % 

23/07/2009 EK sprendimu Nr. 

C(2009)5970 rodiklio reikšmė 

padidinta nuo 4300 iki 5690. 

Rezultato Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln. eurų) 380 294,53 77,50 % 143 37,63 % 

23/07/2009 EK sprendimu Nr. 

C(2009)5970 rodiklio reikšmė 

padidinta nuo 289 iki 380. 

4 uždavinys: Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti 

Produkto Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas 

(ha) 
400 534,89 133,72 % 261,74 65,43 % - 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 144 100,78 69,98 % 0,09 0,06 % - 

3 PRIORITETAS: Informacinė visuomenė visiems 

1 uždavinys: Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje 

Produkto Paremtų interaktyvių elektroninių viešųjų 

paslaugų skaičius 
100 331 331 % 82 82 %  - 

Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo 

plėtrai, skaičius 
10 0  0 % 0  0 % - 

Rezultato Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų 

interneto svetainėse, dalies padidėjimas 

(procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų 

rodikliu). 

40 NA
30

 NA 20 50 % - 

Verslo įmonių, pardavinėjančių prekes ir 

paslaugas internetu, dalies padidėjimas  
(procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų 

25 NA NA NA NA - 

                                                           
30

  NA – nėra duomenų. Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis šis rodiklis nėra skaičiuojamas. 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

rodikliu). 

2 uždavinys: Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje 

Produkto Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto 

plačiajuosčio tinklo 
770 770 100 % 417 54,16 % - 

Paremtų projektų, susijusių su saugos 

klausimais, skaičius  
10 6 60 % 6 60 % - 

Rezultato Gyventojų, turinčių galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalies 

padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 

2005 metų rodikliu)  

23 NA NA 18 78,3 % - 

Interneto vartotojų, internete susiduriančių su 

saugos problemomis, dalies sumažėjimas 

(procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų 

rodikliu)  

20 0 0 0 0 - 

4 PRIORITETAS: Esminė ekonominė infrastruktūra 

1 uždavinys: Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką 

Produkto Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių 

137,5 137,6 100,1 % 0 0 % 

2012/07/25 EK sprendimu Nr. 

C(2012)5383 vietoje produkto 

rodiklio „Naujai dujofikuotų vietovių 

skaičius“ įtrauktas naujas produkto 

rodiklis „Nutiesta naujų magistralinių 

dujotiekių“ 

Rezultato Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo 

sistemos pajėgumai 

50 79 158 % 0 0 % 

2012/07/25 EK sprendimu Nr. 

C(2012)5383 vietoje rezultato 

rodiklio „Papildomas gamtinių dujų 

vartotojų skaičius, aptarnaujamas dėl 

išplėsto tinklo“ įtrauktas naujas 

rezultato rodiklis ”Suformuoti 

papildomi gamtinių dujų perdavimo 

sistemos pajėgumai“. 

Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 

23,2 36,8 158,6 % 0 0 % 

2012/07/25 EK sprendimu Nr. 

C(2012)5383 papildyta nauju 

rezultato rodikliu „Pritraukta privačių 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

investicijų (mln. eurų)“ 

2 uždavinys: Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą 

Produkto Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų (sutartinių 100 mm skersmens viengubų 

vamzdžių) (km) 

1800 734,81 40,82 % 479,22 26,62 % - 

Rezultato Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos 

tiekimo patikimumas ir kokybė, skaičius 
300000 807697 269,23 % 309823 103,27 % - 

3 uždavinys: Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas 

Produkto Įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir 

aplinkosaugos priemonės didesnio avaringumo 

rizikos ruožuose (vnt.) 

35 52 148,57 % 27 77,14 % - 

Rezultato Panaikintų „juodųjų dėmių“ skaičius 25 16 64 % 0 0 % - 

4 uždavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

Produkto Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų 

automobilių kelių (valstybinės reikšmės keliai, 

nepriklausantys TEN-T tinklui) (km) 

850 1134,51 133,47  % 1039,67 122,31 % - 

Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų 

geležinkelių kelių (km) 
50 2,18 4,36 % 1,01 2,02 % - 

Rezultato Sutaupytas laikas vežant krovinius 

rekonstruotais geležinkeliais (mln. tonų 

valandų) 

4 0,69 17,25 % 0 0 % - 

5 uždavinys: Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra 

Produkto Pastatyta ir rekonstruota prieplaukų (vnt.) 2 0 0 % 0 0 % - 

Rezultato Aptarnautų laivų skaičius vidutiniškai per 

metus 
3000 0 0 % 0 0 % - 

5 PRIORITETAS: Transeuropinių transporto tinklų plėtra 

1 uždavinys: Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo 

pritaikymas augančiam eismo intensyvumui 

Produkto Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T 

tinklo automobilių kelių (km) 
315 263,1 83,52 % 246,45 78,23 %  - 

Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T 

tinklo geležinkelių kelių (km) 
170 196,68 115,69 %  0 0 %  - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

Rezultato Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T 

tinklo automobilių keliais (mln. t) 
12

31
 5,5 45,83 % 0 0 %  - 

Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T 

tinklo geležinkelių keliais (mln. t) 
11

32
 1,43 13 %  0 0 % - 

2 uždavinys: Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas 

Produkto Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m) 775 0  0 % 0 0 %  - 

Rezultato Padidėjęs Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų 

krovinių kiekis (mln.t) 
1,5 0,23  15 %   0,44 29 %  - 

Padidėjęs Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų 

keleivių kiekis (tūkst.keleivių) 
83 0 0 % 0 0 % - 

3 uždavinys: Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 

Produkto Įgyvendintų projektų skaičius 6 7 117 % 7 117 % - 

Rezultato Papildomai aptarnautų keleivių skaičius (mln. 

keleivių) 
1,16 1,29 111,2 %  1,36 117,24 %  - 

4 uždavinys: Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas 

Produkto Nutiesta ir rekonstruota kelių (km) 24 23,47 97,79 %  3,78 15,75 % - 

Rezultato Sutaupytas laikas (mln. automobilių h) 18,4 3,74 20,33 %  0 0 % - 

6 PRIORITETAS: Techninė parama EAVP įgyvendinimui 

1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią EAVP 

Produkto Ekonomikos augimo veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje dirbančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino 

kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per metus, 

skaičius 

90 118 147 % 256 284 % - 

Rezultato Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją* ir dirba ne trumpiau 

kaip vienerius metus Ekonomikos augimo 

veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

90 90 100 % 86 95 % - 

                                                           
31

 EAVP prieduose suplanuota pasiekti reikšmė. 

32
 EAVP prieduose suplanuota pasiekti reikšmė. 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

(proc.) 

2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą 

Produkto Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius 

(informavimo kampanijos, konferencijos, 

seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t.t.) 

21 7 33,33 % 3 14,28 % - 

Rezultato Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES 

struktūrinę paramą ekonomikos augimo 

Skatinimui (proc.) 

75 - - 81 108 % - 

Produkto Atlikti vertinimai (proc.) 100 %  

(iš suplanuotų 

vertinimų) 

100 100 %  100 100 % - 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti 

(proc.) 
≥ 70 % - - 89 127 % - 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

1 PRIORITETAS: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai 

1 uždavinys: Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui 

Produkto Atnaujintų daugiabučių namų skaičius 

1150 1274 110,78 % 14 1,21 % 

2009/07/31 EK sprendimu Nr. 

K(2009)6206 įtrauktas papildomas 

rodiklis 

Regioninių ekonomikos augimo centrų 

integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius 
100 59 59,00 % 59 59,00 % - 

Probleminių teritorijų kompleksinių plėtros 

projektų skaičius 
200  141  70,5 % 141 70,50 % - 

Rezultato Renovuotų daugiabučių namų energijos 

vartojimo efektyvumo padidėjimas (proc.) 30 30 100,00 % 53 176,60 % 

2009/07/31 EK sprendimu Nr. 

K(2009)6206 pakeista rodiklio 

reikšmė nuo 150 iki 1150 

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 

0,01 0,77 - 0,77 - - 

2 uždavinys: Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

Produkto Kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros 

projektų skaičius 

100 160 160 % 160 160 % - 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 50 9,17 - 9,17 - - 

3 uždavinys: Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui 

Produkto Projektų skaičius 

 
120 193 160,83 % 193,00 160,83 % - 

Rezultato Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) 50 126,32 252,64 % 63,73 127,46 % - 

Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai 250 552,75 221,1 % 25,50 10,20 roc. - 

Naujai sukurtų darbo vietų skaičius: moterys 250 676 270,4 % 60,33 24,13 % - 

4 uždavinys: Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio 

reikmėms 

Produkto Saugomų teritorijų (valstybinių parkų ir 

rezervatų) skaičius, kuriose įrengti lankytojų 

centrai ir vizualinės informacinės sistemos 

25 25,10 100,4 % 7 28 % - 

Rezultato Saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos 

lankytis be žalos gamtai, dalies 

padidėjimas, (procentiniai punktai) 

70 55 78,57 % 19 27,14 % - 

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

1 uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas 

Produkto Paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų 

skaičius 
110 332 301,81 % 132 120 % - 

Projektų skaičius (sveikatos apsauga)  75 235 313 % 235 313 % - 

Rezultato Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybė  ir prieinamumas, skaičius 
1050500 2196510 209,09 % 624786 59,47 % - 

2 uždavinys: Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje 

Produkto Projektų skaičius 100 218 218 % 218 218 % - 

Rezultato Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į 

švietimo infrastruktūrą skaičius (per 6 mėn. po 

projekto pabaigos) 

 

110000 

 

380897 346,27 % 7969 7,24 % - 

3 uždavinys: Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į 

darbo rinką 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

Produkto Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, 

kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai), 

skaičius (profesinio mokymo, valstybės 

užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių 

institucijų) 

82 12 14,63 % 12 14,63 % - 

Rezultato 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 

 

225000 

 

150879 67,05 % 0 0 % - 

4 uždavinys: Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką 

Produkto Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, 

kuriuose atnaujinta įranga (toliau – objektai), 

skaičius (socialines paslaugas ir paslaugas 

neįgaliesiems teikiančių institucijų) 

114 165 144,73 % 40 35,09 % - 

Rezultato Neįgaliųjų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

arba asmenų, kuriems gresia socialinė atskirtis, 

gavusių tiesioginės naudos iš investicijų į 

nestacionarių socialinių paslaugų bei 

neįgaliesiems skirtos infrastruktūros plėtrą, 

skaičius 

390000 457091 117,20 % 2535 0,65 % - 

3 PRIORITETAS: Aplinka ir darnus vystymasis 

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

Produkto Gyvenamųjų vietovių, kuriose 

renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir/ar 

nuotekų sistema, skaičius 

220 345 156,82 % 67 30,45 % - 

Rezultato Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis 

nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, 

dalies padidėjimas (procentiniai punktai) 

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

2 uždavinys: Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 

Produkto Uždarytų ir sutvarkytų sąvartynų/šiukšlynų 

skaičius 
249 343 137,75 % 92 36,94 % - 

Rezultato ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančių 100 100 100 % 4,2 4,2 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

sąvartynų dalies 

padidėjimas (procentiniai punktai) 

3 uždavinys: Oro kokybės gerinimas 

Produkto Atnaujintų viešojo transporto priemonių 

skaičius  
50 24 48 % 0 0 % 

2010/11/16 EK sprendimu Nr. 

K(2010)7825 išbraukiami 3 prioriteto 

3 uždavinio „Oro kokybės gerinimas“ 

rodikliai, susiję su energetikos 

objektais,  įtraukiami nauji, susiję su 

oro kokybe. 

Nutiestas naujas troleibusų kontaktinis tinklas 10 0 0 % 0 0 % 

Rezultato Padidėjusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir 

elektros energijos sunaudojimo dalis sąlyginiais 

vienetais bendrame viešojo transporto 

sunaudojamų degalų kiekyje (proc.) 

3 1300 10000 % 0 0 % 

4 uždavinys:  Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą 

Produkto Energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios 

paskirties pastatų skaičius 
200 735 367,5 % 468 234 % - 

Rezultato Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose 

sutaupytas energijos kiekis (GWh) 
100 187,09 187,09 % 16,06 16,06 % - 

4 PRIORITETAS: Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui 

1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią SSVP 

Produkto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje dirbančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino 

kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per metus, 

skaičius 

72 136 188 % 293 406 %  - 

Rezultato Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau 

kaip vienerius metus Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

(proc.) 

90 90 - 92 102 % - 

2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą SSVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti SSVP vertinimą 

Produkto Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius 

(informavimo kampanijos, konferencijos, 

seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t.t.) 

21 21 100 % 7 33,33 % - 

Rezultato Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES 

struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui 

(proc.) 

75 - - 68 90,6 % - 
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Rodiklio 

tipas 
Rodiklio pavadinimas 

Veiksmų 

programoje 

nustatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Projektų 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartyse 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Rodiklio 

reikšmė, 

faktiškai 

pasiekta iki 

2011-12-31 

Procentas 

nuo VP 

plano 

Veiksmų programoje nustatytos 

pasiekti rodiklio reikšmės keitimo 

atvejai 

Produkto Atlikti vertinimai (proc.) 100  

(iš suplanuotų 

vertinimų) 

100 100 %  100 100 % - 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti 

(proc.) 
≥ 70  - - 93 132 % - 
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V PRIEDAS. SĖKMINGŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI 

 

Europa 2020 prioritetas Pažangus augimas 

Šalis: Lietuva  

Regionas: - 

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 2 prioritetas Mokymasis visą gyvenimą 

Projekto pavadinimas: Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – 

elektroninių mokymosi paslaugų priemonė 

Trukmė: 2009-12-10 – 2012-12-31 

Tikslas: Konvergencijos 

Finansavimas:  Iš viso: 3.651.079,99 EUR (12.606.449,00 Lt Lt) 

Iš jų: ES lėšos: 3.103.417,99 EUR 

         Nacionalinės lėšos: 691.102,33 EUR 

Kontaktai:  Kontaktinis asmuo: Tadas Tamošiūnas 

Institucija: Ugdymo plėtotės centras 

Adresas: M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius 

El. pašto adresas: tadas.tamosiunas@upc.smm.lt 

Internetinė svetainė: www.upc.smm.lt 

Projekto aprašymas:  Projektu siekiama sudaryti galimybę suaugusiems šalies gyventojams elektroniniu 

būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant suaugusiųjų 

švietimo programų ir objektų saugyklą. 

Tikslinė projekto grupė – 25-64 metų amžiaus Lietuvos gyventojai, kurie naudojasi 

internetu ir dalyvauja neformaliajame švietime arba savišvietoje. Potencialių naujos 

interaktyvios paslaugos vartotojų skaičius siekia apie 0,5 mln. šalies gyventojų. 

Strateginis kontekstas: Ilgalaikėje valstybės raidos strategijoje „Lietuva 2030“ kaip viena svarbiausių 

visuomenės ugdymo krypčių yra įvardinama besimokanti visuomenė – moderni ir 

dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir gebanti veikti nuolat kintančiame 

pasaulyje. Strateginiame kontekste pabrėžiamas siekis, kad Lietuvos žmonės būtų 

išsilavinę, domėtųsi mokslu ir naujovėmis, gebėtų lengvai perprasti ir naudoti naujas 

technologijas, mokėtų užsienio kalbų, puoselėtų mokymosi visą gyvenimą principus; ir 

ypač akcentuojama, jog Lietuvoje gyventojai turi turėti palankias sąlygas 

neformaliajam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti. 

Šis projektas visiškai atitinka strategijoje įvardintus siekius, kadangi jo metu bus 

sukurta ir įdiegta nauja interaktyvi elektroninio mokymosi paslauga, skirta sudaryti 

sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. 

Įgyvendinimas: Projekto metu elektroniniu būdu suaugusieji galės įgyti, tobulinti bendrąsias 

kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias bei įgūdžius, jiems bus prieinama 

mokomoji medžiaga įvairiu pavidalu: tekstas, video, audio medžiaga, simuliacijos, kt. 

Besimokantysis jam tinkamu metu ir vietoje, pasinaudodamas internetu, galės 

individualiai susipažinti su mokymo programų turiniu. Besimokantieji galės įsivertinti 

turimą žinių lygį, atsakydamas į testo klausimus bei gauti įvertinimą. Elektroninio ir 

telefoninio ryšio būdais suaugusieji bus konsultuojami apie saugykloje esančias 

mokymosi programas bei kitose duomenų bazėse esančias mokymosi galimybes. 
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Šalis: Lietuva 

Regionas: – 

Veiksmų 

programa: 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 2 prioritetas Mokymasis 

visą gyvenimą 

Projekto pavadinimas: Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 

Projekto trukmė: 2010-09-28 – 2013-03-27 

Tikslas: Konvergencijos 

Lėšos Iš viso: 2.835.040,26 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 2.409.784,22 EUR 

Nacionalinės lėšos: 425.256,04 EUR 

Kontaktai  Kontaktinis asmuo: Martynas Šukys 

Organizacija: Švietimo mainų paramos fondas 

Adresas: Geležinio Vilko g. 12, Vilnius 

El. paštas: martynas.sukys@smpf.lt 

Interneto svetainė: www.smpf.lt  

Projekto 

aprašymas: 

Šio projekto tikslas – didinti Lietuvos aukštojo mokslo (toliau - AM) sistemos žinomumą 

užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams, skatinti Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines AM mobilumo programas. Projekto 

tikslinė grupė - dėstytojai, studentai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos 

darbuotojai. Lietuvos ekspertų parengtose studijose apie Lietuvos AM yra pabrėžiama, jog 

plėtojant AM tarptautiškumą šalyje, yra būtina aktyvesnė informacijos apie Lietuvos AM 

sklaida ir kita tarptautinė rinkodarinė veikla. Yra būtina įgyvendinti AM pristatymo 

tarptautiniu mastu koncepciją ir priemones, kuo plačiau įtraukti tikslines grupes į AM 

populiarinimo veiklą, vieningai pristatyti Lietuvos AM tarptautinėje erdvėje. Taip pat 

būtina įvertinti Lietuvos aukštojo mokslo bei studijų ir socialinės aplinkos patrauklumą 

užsienio šalių piliečiams. 

Strateginis 

kontekstas: 

Didėjant globalizacijai aukštojo mokslo (AM) tarptautiškumo matmuo darosi vienu iš 

centrinių veiksnių, gerinančių studijų kokybę. Šiuo projektu bus skatinamas Lietuvos AM 

tarptautiškumas, žinomumas, bus pritraukiama daugiau užsienio studentų, taip prisidedant 

prie Lietuvos AM konkurencingumo stiprinimo ir žinių visuomenės kūrimo. 

Projekto 

įgyvendinimas: 

Sukūrus aukštojo mokslo prekės ženklo sklaidos koncepciją bei priemones, sukūrus 

aukštojo mokslo populiarinimo tinklus, bei apmokius tikslines grupes naudotis aukštojo 

mokslo prekės ženklo diegimo ir sklaidos informaciniu paketu, projektui pasibaigus 

Lietuvos aukštasis mokslas bus toliau populiarinamas ne tik Lietuvos bet ir tarptautiniu 

mastu, taip pritraukiant daugiau užsienio piliečių į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei 

didinant jo konkurencingumą tarptautinėj erdvėje. Taip pat atlikus studijas ir pateikus 

rekomendacijas dėl Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumo, studijų ir darbo aplinkos 

gerinimo, būtų galima siekti pagerinti sąlygas užsienio šalių piliečiams, ketinantiems 

studijuoti Lietuvoje. 

mailto:martynas.sukys@smpf.lt
http://www.smpf.lt/
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Šalis: Lietuva 

Regionas: – 

Veiksmų 

programa: 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 2 prioritetas Mokymasis 

visą gyvenimą 

Projekto pavadinimas: Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas 

Projekto trukmė: 2009-04-01 – 2012-01-31 

Tikslas: Konvergencijos 

Lėšos Iš viso: 1.186.734,24 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 1.1689.205,86 EUR 

          Nacionalinės lėšos: 17.813 EUR 

Kontaktai  Kontaktinis asmuo: Kristina Ignatavičienė 

Organizacija: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

Adresas: Viršuliškių g. 103, Vilnius 

El. paštas: kristina.ignataviciene@sppc.lt 

Interneto svetainė: www.sppc.lt 

Projekto 

aprašymas: 

Šio projekto tikslas – tobulinti ir koordinuoti prevencinę veiklą, sprendžiant „iškritimo“ iš 

mokyklos problemą bei didinant pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių. 

Projekte numatyta specialiųjų poreikių, nereguliariai mokyklą lankantiems mokiniams 

teikti reikiamą švietimo pagalbą, stiprinti jų pasitikėjimą savimi, mokymosi motyvaciją, 

mokyti mokytis, atsižvelgiant į jų poreikius organizuoti po pamokinę veiklą (ugdymo ir 

užimtumo grupės), kurti mokyklos nelankančių vaikų apskaitos sistemą, tobulinti 

prevencinę veiklą šalyje sisteminant informaciją apie esamas prevencines programas ir 

įgyvendinant smurto prevencijos programas mokyklose, tobulinant švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikaciją (seminarai, rekomendacijos), skatinti savivaldybes aktyviau 

spręsti mokyklos nelankymo problemą (susitikimai, konsultacijos, konferencijos). 

Strateginis 

kontekstas: 

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje pabrėžiama, kad daugiau nei 12 proc. 

vaikų negauna pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimo ir patenka į darbo rinką 

neturėdami galimybių siekti aukštesnių kvalifikacijų, kartu suformuodami gausią galimų 

bedarbių grupę. Pastaruoju metu Lietuvoje atlikta daug tyrimų, analizuojančių mokyklos 

nelankymo priežastis, situaciją ir susijusius veiksnius, kurių duomenys vienareikšmiškai 

rodo, kad didžioji dalis sunkumų turinčių mokinių laiku nesulaukia reikiamos pagalbos, 

kad ne visi mokytojai yra pajėgūs suteikti pagalbą, kad trūksta specialistų rajonuose, kad 

dalis šalies pedagogų nesupranta ir nesidomi mokinio sunkumais. Sprendžiant mokyklos 

nelankymo problemą ypač svarbus mokyklos, savivaldybės, vyriausybės atstovų ir visos 

visuomenės bendradarbiavimas ir nuostatos į šią problemą bei jos sprendimą, prevencinė 

veikla švietimo įstaigose. Šalyje nėra tikslios mokyklos nelankančių vaikų statistikos, 

todėl nežinoma, kiek vaikų nelanko mokyklos. Užsienio šalių patirtis rodo, kad laiku 

suteikta pagalba sunkumų turinčiam mokiniui sumažina jo riziką palikti švietimo sistemą. 

Projekto 

įgyvendinimas: 

Numatomos vykdyti projekto veiklos (užimtumo ir ugdymo grupės, seminarai, 

konsultacijos prevencinių programų rengimas ir kt.) turės teigiamos įtakos sprendžiant 

socialines bei ekonomines problemas tolimesniuose šalies regionuose sumažinant jų 

atskirtį, gerinant socialinę būklę (pvz.: Marijampolės, Visagino ir kt.). Mokiniams, 

esantiems iškritimo iš mokyklos rizikos grupėje, ar patiriantiems mokymosi sunkumų bus 

suteikta užimtumo grupėse jiems reikalinga pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba jų gyvenamojoje teritorijoje veikiančiose užimtumo grupėse. Tokią 

pagalbą gavę jie galės įgyti išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įsitvirtinti darbo rinkoje 

ir netapti skurdo ir socialinės atskirties grupės nariu. Sukurta patikima nesimokančių ir 

mokyklos nelankančių vaikų apskaitos programinė įranga, užtikrins kryptingą ir racionalų 

žinybinį, institucinį bendradarbiavimą organizuojant pagalbą mokyklos nelankantiems ar 

pamokas praleidinėjantiems vaikas. 

mailto:kristina.ignataviciene@sppc.lt
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Šalis: Lietuva 

Regionas: – 

Veiksmų 

programa: 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 2 prioritetas „Mokymasis 

visą gyvenimą“ 

Projekto pavadinimas: Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas 

Projekto trukmė: 2009-04-01 – 2012-01-31 

Tikslas: Konvergencijos 

Lėšos Iš viso: 1.186.734,24 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 1.1689.205,86 EUR 

Nacionalinės lėšos: 17.813 EUR 

Privačios lėšos: – 

Kontaktai  Kontaktinis asmuo: Kristina Ignatavičienė 

Organizacija: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

Adresas: Viršuliškių g. 103, Vilnius 

El. paštas: kristina.ignataviciene@sppc.lt 

Interneto svetainė: www.sppc.lt 

Projekto 

aprašymas: 

Šio projekto tikslas – tobulinti ir koordinuoti prevencinę veiklą, sprendžiant „iškritimo“ iš 

mokyklos problemą bei didinant pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių. 

Projekte numatyta specialiųjų poreikių, nereguliariai mokyklą lankantiems mokiniams 

teikti reikiamą švietimo pagalbą, stiprinti jų pasitikėjimą savimi, mokymosi motyvaciją, 

mokyti mokytis, atsižvelgiant į jų poreikius organizuoti po pamokinę veiklą (ugdymo ir 

užimtumo grupės), kurti mokyklos nelankančių vaikų apskaitos sistemą, tobulinti 

prevencinę veiklą šalyje sisteminant informaciją apie esamas prevencines programas ir 

įgyvendinant smurto prevencijos programas mokyklose, tobulinant švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikaciją (seminarai, rekomendacijos), skatinti savivaldybes aktyviau 

spręsti mokyklos nelankymo problemą (susitikimai, konsultacijos, konferencijos). 

Strateginis 

kontekstas: 

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje pabrėžiama, kad daugiau nei 12 proc. 

vaikų negauna pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimo ir patenka į darbo rinką 

neturėdami galimybių siekti aukštesnių kvalifikacijų, kartu suformuodami gausią galimų 

bedarbių grupę. Pastaruoju metu Lietuvoje atlikta daug tyrimų, analizuojančių mokyklos 

nelankymo priežastis, situaciją ir susijusius veiksnius, kurių duomenys vienareikšmiškai 

rodo, kad didžioji dalis sunkumų turinčių mokinių laiku nesulaukia reikiamos pagalbos, 

kad ne visi mokytojai yra pajėgūs suteikti pagalbą, kad trūksta specialistų rajonuose, kad 

dalis šalies pedagogų nesupranta ir nesidomi mokinio sunkumais. Sprendžiant mokyklos 

nelankymo problemą ypač svarbus mokyklos, savivaldybės, vyriausybės atstovų ir visos 

visuomenės bendradarbiavimas ir nuostatos į šią problemą bei jos sprendimą, prevencinė 

veikla švietimo įstaigose. Šalyje nėra tikslios mokyklos nelankančių vaikų statistikos, 

todėl nežinoma, kiek vaikų nelanko mokyklos. Užsienio šalių patirtis rodo, kad laiku 

suteikta pagalba sunkumų turinčiam mokiniui sumažina jo riziką palikti švietimo sistemą. 

Projekto 

įgyvendinimas: 

Numatomos vykdyti projekto veiklos (užimtumo ir ugdymo grupės, seminarai, 

konsultacijos prevencinių programų rengimas ir kt.) turės teigiamos įtakos sprendžiant 

socialines bei ekonomines problemas tolimesniuose šalies regionuose sumažinant jų 

atskirtį, gerinant socialinę būklę (pvz.: Marijampolės, Visagino ir kt.). Mokiniams, 

esantiems iškritimo iš mokyklos rizikos grupėje, ar patiriantiems mokymosi sunkumų bus 

suteikta užimtumo grupėse jiems reikalinga pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba jų gyvenamojoje teritorijoje veikiančiose užimtumo grupėse. Tokią 

pagalbą gavę jie galės įgyti išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įsitvirtinti darbo rinkoje 

ir netapti skurdo ir socialinės atskirties grupės nariu. Sukurta patikima nesimokančių ir 

mokyklos nelankančių vaikų apskaitos programinė įranga, užtikrins kryptingą ir racionalų 

žinybinį, institucinį bendradarbiavimą organizuojant pagalbą mokyklos nelankantiems ar 

pamokas praleidinėjantiems vaikas. 
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Europa 2020 prioritetas Tvarus augimas 

Šalis: Lietuva  

Regionas: - 

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa 3 prioritetas Informacinė visuomenė visiems 

Projekto pavadinimas: Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir 

juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas 

Trukmė: 2009-08-09 – 2013-04-23 

Tikslas: Konvergencijos 

Finansavimas:  Iš viso: 2.145.023,30 EUR (7.406.336,45 Lt) 

Iš jų: ES lėšos: 1.823.269,80 EUR 

         Nacionalinės lėšos: 321.753,50 EUR 

Kontaktai: Kontaktinis asmuo: Svajūnas Petrauskas  

Institucija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Adresas: Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius  

El. pašto adresas: svajunas.petrauskas@sumin.lt 

Internetinė svetainė: www.transp.lt 

Projekto aprašymas:  Projekto tikslas veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti 

patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių 

dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas. 

Strateginis kontekstas: Didėjantis gyventojų mobilumas šalies viduje, emigracija bei sparčiai besikeičianti 

ekonominė ir kultūrinė aplinka, sąlygoja tai, kad fizinis pašto korespondencijos 

pristatymas yra ne visada efektyvus laiko ir išteklių aspektu, kadangi ištekliai, 

reikalingi dokumentų pristatymui popieriniu formatu, priklauso nuo informacijos 

gavėjo gyvenamosios ar buveinės vietos bei buvimo tam tikroje vietoje tuo metu. 

Informacijos teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims paprastu paštu arba 

reikalavimas gavėjui atvykti pačiam neskatina valstybės institucijų išlaidų, skirtų 

dokumentų siuntimui, apdorojimui ir pristatymui, mažinimo bei nesuteikia priemonių 

tokių išlaidų efektyviai kontrolei.  

Šiuo metu Lietuvoje valstybės institucijos ir kitos organizacijos informaciją juridiniams 

ir fiziniams asmenims įprastai teikia paštu. Pvz., remiantis akcinės bendrovės „Lietuvos 

paštas“ (toliau – LP) duomenimis, per 2008 m. LP pristatė apie 60 mln. vnt. pašto 

siuntų, iš kurių apie 8,5 mln. vnt. siuntų sudarė vidaus registruotoji pašto 

korespondencija.  

Minėtoms problemoms spręsti buvo pradėtas šio projekto įgyvendinimas. 

Įgyvendinimas: Įgyvendinus projektą, bus sukurtas „vienas langelis“ elektroninių dokumentų ir 

elektroninių pranešimų pristatymui fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos mastu, 

užtikrinant valstybės institucijų pranešimų ir dokumentų pristatymo paslaugų teikimą 

patogesniu ir efektyvesniu būdu. 
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Europa 2020 prioritetas Integracinis augimas 

Šalis: Lietuva 

Regionas: - 

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa 3 prioritetas Informacinė visuomenė visiems 

Projekto pavadinimas: Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio 

tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN projektas) 

Trukmė: 2009-12-01 – 2013-11-30 

Tikslas: Konvergencijos 

Finansavimas:  Iš viso: 60.264.670,46 EUR (208.081.854,17 Lt) 

Iš jų: ES lėšos: 51.224.969,89 EUR 

         Nacionalinės lėšos: 9.039.700,57 EUR 

Kontaktai:  Kontaktinis asmuo: Svajūnas Petrauskas 

Institucija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Adresas: Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius  

El. pašto adresas: svajunas.petrauskas@sumin.lt 

Internetinė svetainė: www.transp.lt  

Projekto parašymas: Projekto pagrindinis strateginis tikslas sudaryti galimybę gyventojams, valstybės ir vietos 

savivaldos institucijoms bei verslo organizacijoms šalies kaimiškųjų vietovių teritorijose 

naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis. 

Strateginis kontekstas: Plačiajuosčiu ryšiu Lietuvoje gali naudotis 80 % gyventojų (2008 m.), tačiau egzistuoja 

dideli skirtumai tarp miestų ir kaimiškųjų vietovių. 2008 m. miestuose plačiajuosčio 

ryšio aprėptis buvo 100 %, tuo tarpu kaimuose šis rodiklis buvo tik 39 %, o mažiau kaip 

500 gyventojų turinčiuose kaimuose – tik 10 %. 

Kalbant apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos 

šalių, plačiajuosčio ryšio paslaugos teikiamos tankiau apgyvendintose vietovėse (ypač 

Vilniuje), o kaimiškosiose ir atokiose vietovėse bazinio plačiajuosčio ryšio plėtra 

atsilieka, nes tokios vietovės verslo subjektams nėra pakankamai patrauklios komerciniu 

požiūriu, kad jie investuotų į naują infrastruktūrą. Todėl Lietuvos kaimiškosiose 

vietovėse tik nedidelė dalis viešojo sektoriaus, verslo ir gyventojų gali naudotis 

atitinkamomis plačiajuosčio ryšio paslaugomis ir egzistuoja didelė didmiesčių  

ir nutolusių vietovių skaitmeninė atskirtis.  

Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuotas RAIN projekto įgyvendinimas. 

Įgyvendinimas Įgyvendinamas RAIN projektas Lietuvoje padės panaikinti skaitmeninę atskirtį, susijusią 

su skirtingomis galimybėmis naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir 

kaimuose; didinti socialinę sanglaudą; prisidėti prie ekonomikos augimo. 

Įgyvendinus projektą: 

1. 98% Lietuvos kaimiškųjų vietovių teritorijos gyventojai turės galimybę tapti 

plačiajuosčio ryšio tinklo paslaugų vartotojais; 

2. bus sudaryta konkurencinė aplinka plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui ir vartotojai 

turės galimybę pasirinkti paslaugų teikėją; 

3. 950 miestelių ir kaimų bus prijungti prie sukurto plačiajuosčio ryšio tinklo . 
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Šalis: Lietuva 

Regionas: - 

Veiksmų programa 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1 prioritetas Kokybiškas 

užimtumas ir socialinė aprėptis 

Projekto pavadinimas: XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II 

etapas 

Projekto trukmė  2009-08-10 – 2011-10-09 

Tikslas: Konvergencijos 

Finansavimas Iš viso: 671.410,45 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 570.698,85 EUR 

          Nacionalinės lėšos 100.711,60 EUR 

Kontaktinė 

informacija 

Kontaktinis asmuo: Raimundas Balza 

Institucija: Lietuvos muziejų asociacija 

Adresas: Saltoniškių g. 58, Vilnius 

El. pašto adresas: muzasoc@gmail.com 

Internetinė svetainė: www.museums.lt 

Projekto 

parašymas: 

Pagrindinis projekto tikslas − Lietuvos muziejų darbuotojų vertės darbo rinkoje didinimas, 

suteikiant jiems naujų kompetencijų, padedančių spręsti naujus žinių visuomenės keliamus 

reikalavimus, įtakotus socialinių bei kultūrinių pokyčių. 

Strateginis 

kontekstas 

Projekto veiklos atitinka darnaus vystymosi politikos tikslus: palaikyti bendrą gyvenimo 

kokybę – didinti darbuotojų motyvaciją ir pasitikėjimą savimi dėl didėjančios 

kompetencijos, nepažeisti aplinkos, tenkinti dabartinius plėtros poreikius, mažinti žinių 

atskirtį. Projekto metu vyksiantys mokymai prisidėjo prie Lietuvos muziejų darbuotojų 

kompetencijų ir žinių lygio kėlimo, atsižvelgiant į šiuolaikinę žinių visuomenę bei jos 

keliamus naujus reikalavimus muziejų veiklai bei jų darbuotojams. Didelė dalis projekto 

tikslinės grupės dalyvių buvo asmenys, vyresni nei 45 m. Šios tikslinės grupės dalies 

mokymai yra ypatingai aktualūs senėjančioje šiuolaikinėje visuomenėje bei darbo rinkoje: 

naujų mokymosi galimybių sudarymas vyresnio amžiaus darbuotojams padės jiems ilgiau 

tęsti darbinę veiklą ir taip prisidės prie visuomenės senėjimo keliamų problemų 

sprendimo. Todėl projektas prisidės ir teigiamai įtakos darnaus vystymosi prioritetus. 

Įgyvendinimas Projekto partneriais pasirinkti valstybiniai ir savivaldybių muziejai, atsižvelgiant į 

didžiausius turistų srautus pagrindinėje ašyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda bei naujai 

iškilusius turizmo traukos centrus šalies regionuose. Galutinis sprendimas priimtas atlikus 

muziejų apklausą dėl dalyvavimo projekto veiklose. Kai kurie iš dalyvaujančių muziejų 

jau turėjo dalyvavimo projektuose patirties, kitiems tai buvo pirmasis bandymas 

pasinaudoti ES parama darbuotojų ugdymui. Projekto partneriai dalyvavo projekto 

pirkimų, veiklų įgyvendinime, viešinimo bei administravimo veiklose. 

Projekte dalyvavo penkiolika projekto partnerių, mokėsi 353 darbuotojai, kurie yra tik 

dešimtoji dalis visų Lietuvos muziejų darbuotojų skaičiaus. Projekto metu įgyvendintos ir 

praktikoje patikrintos mokymo programos užtikrins kitų Lietuvos muziejų darbuotojų 

mokymo tęstinumą ir žinių perimamumą. 

Naujos muziejininkų žinios ir įgytos kompetencijos - tai dar viena galimybė labiau 

priartėti prie šiandieninės visuomenės ir jai tarnauti. Geresnis visuomenės poreikių 

suvokimas aktyviai skatins inovacijos procesus, edukacinių veiklų tobulinimą bei 

pozityvius pokyčius muziejuose, kurie bendradarbiaudami su turizmo ir švietimo 

institucijomis pritrauks vis gausesnį lankytojų srautą, o tinkamas muziejuose sukauptų 

nacionalinių vertybių pristatymas formuos Lietuvos kaip palankios turizmui ir 

investicijoms šalies įvaizdį. 
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Šalis: Lietuva 

Regionas: - 

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1 prioritetas Kokybiškas užimtumas ir 

socialinė aprėptis 

Projekto pavadinimas: Socialinės rizikos šeimų integracija į darbo rinką: socialinių 

darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kompetencijos didinimas 

Projekto trukmė: 2009-03-09 – 2012-03-09 

Tikslas: Konvergencijos 

Finansavimas: Iš viso: 147.880,27 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 147.880,27 EUR 

Kontaktinė 

informacija: 

Kontaktinis asmuo: Živilė Kerytė 

Organizacija: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas 

Adresas: L. Zamenhofo g. 9, Kaunas 

El. paštas: Zivile.keryte@ssinstitut.lt 

Interneto svetainė: http://www.ssinstitut.lt/  

Projekto 

aprašymas: 

Projekto tikslas − stiprinti socialinės rizikos šeimų motyvaciją ir pasirengimą integruotis į 

darbo rinką, pritaikant specialistų socialinio bendradarbiavimo modelį. 

Projekto tikslinės grupės specialistai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis - socialiniai 

darbuotojai ir jų padėjėjai (84) - stokoja efektyvių darbo metodų, padedančių integruoti 

rizikos šeimas į darbo rinką. Socialinės rizikos šeimos (420 šeimų, 500 asm.) - pripratusios 

prie pasyvios valstybės piniginės paramos, išgyvenančios socialinę atskirtį, gyvenančios 

skurdo kultūroje. 

Strateginis 

kontekstas: 

Projekte numatyti veiksmai, kurie daro teigiamą poveikį socialinėje srityje - siekiama 

skatinti socialinės rizikos šeimų integraciją į darbo rinką, didinti jų užimtumą, mažinti 

nedarbą, mažinti riziką patekti į socialinę atskirtį ir patirti skurdą. Siekiama prisidėti prie 

socialinės srities specialistų kompetencijos ir gebėjimų stiprinimo. Projekte numatyti 

veiksmai, kurie daro teigiamą poveikį ekonomikos augimui - siekiama skatinti socialinės 

rizikos šeimų ekonominį aktyvumą bei mažinti jų priklausomybę nuo pasyvios valstybinės 

piniginės paramos. Tai sumažins valstybinius kaštus, reikalingus rizikos šeimų išlaikymui 

ir prisidės prie valstybės ekonomikos augimo. Projekte numatyti veiksmai, kurie daro 

teigiamą poveikį regionų vystymuisi - projektas nukreiptas į probleminius Lietuvos 

regionus siekiant mažinti regioninius nedarbo, užimtumo, ekonominio aktyvumo ir 

socialinių paslaugų prieinamumo skirtumus.  

Įgyvendinimas: Projekto metu buvo sukurtas socialinio bendradarbiavimo modelis, kurį sėkmingai taiko 

socialiniai darbuotojai, dirbantys su rizikos šeimomis. Projekte dalyvavo Druskininkų, 

Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kauno, Lazdijų, Rokiškio, Pasvalio, Švenčionių 

rajonų socialinių paslaugų centrų ir paramos skyrių darbuotojai kartu su Šeimos santykių 

instituto specialistais ir 500 socialinės rizikos šeimų asmenų. Iš visų dalyvavusių 

socialinės rizikos šeimų asmenų - 157 įsidarbino arba toliau tęsia mokymąsi. Projektu 

siekiama spręsti rizikos šeimų integracijos į darbo rinką problemas keliant socialinių 

darbuotojų kvalifikaciją 

 

http://www.ssinstitut.lt/
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Šalis: Lietuva 

Regionas: - 

Veiksmų programa: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1 prioritetas Kokybiškas 

užimtumas ir socialinė aprėptis 

Projekto pavadinimas: Kompiuterinis raštingumas Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojams - 

BŪTINYBĖ, ne PRABANGA! 

Projekto trukmė: 2011-01-01 – 2013-06-30 

Tikslas: Konvergencija 

Finansavimas: Iš viso: 434.327,21 EUR  

Iš jų: ES lėšos: 434.327,21 EUR 

Kontaktinė 

informacija: 

Kontaktinis asmuo: Vitas Girdauskas 

Organizacija: Viešoji įstaiga Sintautų akademija 

Adresas: P. Vaičaičio g. 34, Sintautų mstl., Sintautų sen., Šakių r. sav. 

El. paštas: sinta@is.lt 

Interneto svetainė: http://www.sintautai.lt/ 

Projekto 

aprašymas: 

Projekto tikslas - integruoti Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojus į informacinę visuomenę 

bei užtikrinti ET Mokymosi visą gyvenimą memorandumo principų įgyvendinimą, 

inicijuojamas kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo projektas, kurio metu 1550 

tikslinės grupės atstovų (Šakių ir Jurbarko r. gyventojai) bus apmokomi pagal E-citizen, 

ECDL Start ir ECDL mokymo programas. Pabaigę mokymus dalyviai gebės savarankiškai 

naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, įgis kompiuterinio raštingumo 

pagrindus, leisiančius gilinti specifines žinias. 

Strateginis 

kontekstas 

Projekto įgyvendinimas ypatingai svarbus socialiniu ir darnaus regionų vystymosi 

požiūriu – projekto veiklos vykdomos nuo didžiųjų šalies miestų nutolusiose vietovėse, 

aprėpiant ir probleminį Jurbarko rajoną. Projektu didinamos gyventojų konkurencinės 

galimybės darbo rinkoje, skatinamas ekonominis aktyvumas ir užimtumas. 

Prisidedama prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo – didinamas užimtumas, 

mažinamas skurdas ir socialinė atskirtis, prisidedama prie švietimo ir mokslo, 

informacinės žinių visuomenės plėtros. 

Laikomasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų – nediskriminavimas dėl lyties, 

rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės 

orientacijos. 

Projekto 

įgyvendinimas: 

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką Šakių ir Jurbarko rajonų ekonomikai – vietos 

įmonės, samdydamos kompetencijų įgijusius darbuotojus mažins nedarbo lygį; projekto 

investicijos mažins skirtumus tarp regionų;  investicijos į problemines teritorijas; projekto 

įgyvendinimas paskatins kitas iniciatyvines vietos veiklos grupes ir bendruomenes 

inicijuoti naujus projektus, skatinti gyventojų verslumą bei dalyvavimą visuomeninėje 

nevyriausybinių organizacijų veikloje.  

Projekto vykdytojas panaudodamas šio projekto įgyvendinimo metu sukauptą patirtį ir 

žinias, inicijuos naujus visuomenės švietimo (tarp jų ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių 

ugdymo) projektus. Projekto rezultatų tęstinumas užtikrinamas ir projekto dalyvių, kurie 

naujai įgytus įgūdžius naudos asmeninėje ir profesinėje veikloje, taip pat suteiks žinių 

projekte nedalyvavusiems artimiesiems.  
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Šalis: Lietuva 

Regionas: – 

Veiksmų programa: 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 2 prioritetas Viešųjų paslaugų 

kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra 

Projekto pavadinimas: Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio praktinio mokymo 

centro įkūrimas Šiaulių profesinio rengimo centre 

Projekto trukmė: 2009-12-29 – 2012-11-30 

Tikslas: Konvergencijos 

Lėšos Iš viso: 1.578.255,07 EUR 

Iš jų: ES lėšos: 1.341.516,81 EUR 

         Nacionalinės lėšos: 236.738,26 EUR 

Kontaktai  Kontaktinis asmuo: Arvydas Labunskis 

Organizacija: Šiaulių profesinio rengimo centras 

Adresas: Arvydas.l@sprc.lt 

El. paštas: Arvydas.l@sprc.lt 

Interneto svetainė: www.sprc.lt 

Projekto 

aprašymas: 

Šio projekto tikslas – pagerinti profesinio mokymo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

įkuriant Šiaulių profesinio rengimo centre (toliau – Šiaulių PRC) didmeninės ir 

mažmeninės prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrą. Projekto tikslinės grupės – 

moksleiviai ir dirbantys pedagogai. Įgyvendinant projektą numatoma: 1) rekonstruoti 

Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriaus patalpas, jas pritaikant šiuolaikinius  saugumo, 

higienos ir veiklos kokybės standartus atitinkančiam mokymo procesui organizuoti; 2) 

įrengtas mokymo patalpas aprūpinti šiuolaikiška sektoriaus praktinio mokymo įranga, 

sudarysiančia sąlygas absolventams suteikti (dirbant sektoriaus įmonėse) reikalingus 

kvalifikacinius gebėjimus. Vykdant infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros veiklas, 

lygiagrečiai bus: 1) keliama profesijos mokytojų kvalifikacija; 2) peržiūrimos ir 

atnaujinamos dabar realizuojamas sektoriaus profesinio mokymo programos bei imtos 

teikti modulinio mokymo paslaugos; 3) pertvarkyta Šiaulių PRC valdymo struktūra bei 

pasirengta biudžetinės įstaigos teisinę formą keisti viešąja įstaiga. 

Strateginis 

kontekstas: 

2008 m. Šiaulių PRC buvo didžiausias didmeninės ir mažmeninės prekybos praktinio 

mokymo teikėjas Šiaulių apskrityje, 8-16 proc. padidinęs priėmimo apimtis daugumoje 

realizuojamų sektoriaus programų bei pradėjęs realizuoti 1 naują mokymo programą. 

Visgi, esant geriems pirminio profesinio mokymo paslaugų teikimo rodikliams, mažėja 

sektoriaus tęstinio praktinio mokymo paslaugų pardavimai (2005 m. – 70 asm., 2006 m. – 

28 asm., 2007 m. – 0). 2007 m. apklausus Šiaulių regiono darbdavius paaiškėjo, jog 

Šiaulių PRC prekybos sektoriaus specialybių absolventų kvalifikacija yra nepakankama. 

Tai lemia efektyviam ir kokybiškam mokymo procesui organizuoti nepakankamai 

pritaikytos Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriaus patalpos bei rinkos poreikius 

atitinkančios mokymo įrangos trūkumas. Šios problemos sąlygoja paslaugų vartotojų ir iš 

mokymo veiklos gaunamų pajamų mažėjimą. 

Projekto 

įgyvendinimas: 

Įgyvendinant projektą įrengta moderni teorinio ir praktinio mokymo bazė bei jos pagrindu 

įkurtas ŠMM nustatytus reikalavimus atitinkantis didmeninės ir mažmeninės prekybos 

sektoriaus specialistų rengimo praktinio mokymo centras (toliau – SPMC) sudarys 

galimybę esamiems ir būsimiems mokymo paslaugų gavėjams suteikti aukščiausios 

kokybės išsilavinimą bei suteikti garantiją įsidarbinti suteiktą išsimokslinimą 

atitinkančioje darbo vietoje, todėl, kad: 

1. SPMC įdiegta praktinio mokymo įranga atitiks ar netgi bus pažangesnė už 

sektoriaus įmonėse naudojamą įrangą. Gebėjimas naudotis laikmečio poreikius 

atitinkančia įranga yra lemiamas darbinantis ar iškart dirbant, užuot mokiusis dirbti jau 

įsidarbinus. Tai yra didelis potencialaus darbuotojo konkurencinis pranašumas prekybos 

srities darbo stažą turinčių, bet naujų technologijų neišmanančių specialistų atžvilgiu. 

2. Įdiegus modernią praktinio mokymo įrangą, bus patobulinta ir nuolat tobulinama 

profesijos mokytojų kvalifikacija. 

3. Įgyvendinus projektą tikslingai skleidžiant informaciją apie modernią bazę ir jos 

veiklą, darbdaviai ilgainiui ims palankiai vertinti Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriaus 
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teikiamas mokymo paslaugas bei taps neabejojantys dėl skyriaus absolventų kvalifikacinių 

gebėjimų. Gera darbdavių nuomonė apie potencialiam darbuotojui išsilavinimą suteikusią 

įstaigą didins įstaigos absolventų paklausą darbo rinkoje. 
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VI PRIEDAS. 2008-2012 M. ATLIKTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMŲ 

APŽVALGA 

 

1. TEMINIAI VERTINIMAI 

 

1.1. Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas 

(2010 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: – prisidėti prie ES Baltijos jūros regiono  (toliau – BJR) strategijos įgyvendinimo naudojant 2007–

2013 m. ES struktūrinę paramą, įvertinant veiksmų programų indėlį siekiant ES BJR strategijos tikslų.   

Uždaviniai: 

- įvertinti, kokia dalimi 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos periodo veiksmų programos prisideda prie 

ES BJR strategijos įgyvendinimo;  

- nustatyti kokie galimi/reikalingi veiksmų programų, prioritetų ar jų įgyvendinimo priemonių, projektų 

atrankos kriterijų ar kiti pakeitimai, kad įgyvendinant veiksmų programas būtų siekiama išnaudoti ES 

struktūrinės paramos lėšų galimybes įgyvendinant ES BJR strategijos tikslus; 

- Sukurti veiksmų programų monitoringo priemones, kurios padėtų sekti, įvertinti ir atsiskaityti apie 

veiksmų programų įgyvendinimo prisidėjimą prie ES BJR strategijos tikslų. 

Apimtis: 2007–2013 m. veiksmų programos, buvo išnagrinėtos 173 veiksmų programų priemonės. 

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Nustatytas aukštas 2007–2013 m. metų veiksmų programų suderinamumas su ES BJR strategija ir galimas 

jų indėlis. 

- Tiesiogiai prie regioninės strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo gali prisidėti 59 veiksmų programų 

priemonės. 

- Šių priemonių įgyvendinimui numatyta skirti 4,6 mlrd. eurų (iš jų – 3,5 mlrd. ES lėšų) biudžetą, o tai 

sudaro 52 proc. visos ES struktūrinės paramos, suplanuotos pagal veiksmų programas. 

- Šiomis lėšomis tiesiogiai gali būti prisidėta prie dešimties iš penkiolikos ES BJR strategijos prioritetinių 

sričių įgyvendinimo. 

- Pagal finansinį indėlį veiksmų programos didžiausią poveikį gali turėti pirmosios strategijos ašies, skirtos 

ekologiškai tvaraus regiono plėtrai, ir trečios ašies, nukreiptos į Baltijos jūros regiono pasiekiamumo 

gerinimą, tikslų pasiekimui. Prie ketvirtosios ašies, skirtos Baltijos jūros regiono saugumo stiprinimui, tikslų 

įgyvendinimo veiksmų programos prisidės itin minimaliai. 

- 2017-2013 m. veiksmų programos neturės tiesioginio poveikio penkioms ES BJR strategijos prioritetinėms 

sritims: pavyzdinės švarios laivininkystės plėtrai (4 sritis), tvarios žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės plėtrai (9 sritis), lyderystės jūrų laivininkystės saugumo srityje stiprinimui (13 sritis), krizių ir 

katastrofų jūroje ir sausumoje prevencijos stiprinimui (14 sritis) bei pasienio nusikalstamumo masto ir žalos 

mažinimui (15 sritis). 

- Netiesiogiai prie BJR strategijos įgyvendinimo gali prisidėti dar 66 analizuotų veiksmų programų 

priemonės, kurių įgyvendinimui suplanuotas 3,1 mlrd. eurų (iš jų – 2,3 mlrd. ES lėšų) biudžetas. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Nustatyta, kad, atsižvelgiant į aukštą veiksmų programų suderinamumą su ES BJR strategija ir į veiksmų 

programose numatytą tarptautinio bendradarbiavimo galimybę, poreikio tikslinti Lietuvos 2007–2013 m. 

veiksmų programas nėra. Tačiau, siekiant užtikrinti veiksmingesnį ES lėšų panaudojimą ES BJR strategijos 

tikslams ir kokybiškesnį atsiskaitymą už strategijos įgyvendinimą, buvo pasiūlyta eilė rekomendacijų ir 

priemonių, kurių įgyvendinimas leistų geriau panaudoti ES lėšas ES BJR strategijos tikslams ir pagerinti 

atsiskaitymą.  

 

1.2. Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimas (2010 m. birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 
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Tikslas: įvertinti partnerystės tinkamumą, efektyvumą, naudą ir poveikį siekiant efektyvesnio ES 

struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvoje. 

Uždaviniai: 

- įvertinti teisės aktų nuostatų partnerystės srityje taikymą Lietuvoje ir skirtingų partnerystės formų 

efektyvumą ir naudą; 

- įvertinti partnerystę įtakojančius veiksnius ir partnerių pajėgumą; 

- nustatyti Lietuvos gerąją praktiką partnerystės srityje. 

Apimtis: nagrinėjama partnerystė programos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo metu; 

vertinimas apima tiek 2004-2006 m., tiek ir 2007-2013 m. laikotarpius, analizuojamas partnerystės 

tinkamumas, efektyvumas, nauda ir poveikis programos lygiu.  

Naudoti metodai: turimos informacijos analizė, interviu, apklausa, ekspertų grupės pasitarimai. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Vertinimas nustatė, jog nuo 2004-2006 m. BPD programavimo proceso pradžios padaryta ženkli pažanga 

diegiant partnerystės principą. Be to, nustatyta, jog didžioji dalis tiek atsakingų institucijų, tiek ir socialinių 

bei ekonominių partnerių yra labiau patenkinti nei nepatenkinti partnerystės principo įgyvendinimu 

Lietuvoje bei supranta šio principo naudą. Taip pat nustatyta, jog partnerystės proceso dalyvių nuomone, 

partnerystės poveikis ES struktūrinės paramos panaudojimo procesui yra vidutinis, t.y. partnerystė nėra tik 

formalus reikalavimas.  

- Vertinimo metu taip pat buvo identifikuoti tam tikri neigiami aspektai. Pirma, partnerystės principo 

įgyvendinimo reglamentavimas Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose yra platus ir abstraktus. Minėtus 

nacionalinius teisės aktus detalizuojančiose vidiniuose institucijų dokumentuose nėra pakankamai aiškiai 

apibrėžti partnerių įtraukimo į sprendimų priėmimą mechanizmai (teisės, atsakomybė, partnerių atrankos 

principai ir kriterijai, kas, kada ir kokių sprendimų priėmime gali dalyvauti ir kt.). 

- Antra, programuojant, įgyvendinant ir vertinant ES paramą, partneriai aktyviausiai dalyvavo svarstant jau 

parengtus sprendimus, tačiau nepakankamai sistemingai ir plačiai buvo įtraukti į ankstyvąjį sprendimų 

priėmimo proceso etapą. Ne visada ir ne visiems partneriams yra aišku, kada rengiami tam tikri sprendimai, 

ir kuriuo momentu jie turi galimybę įsitraukti į diskusijas, teikti siūlymus, alternatyvas.  

- Trečia, partnerių ištekliai ir gebėjimai agreguoti skirtingų socialinių ir ekonominių grupių interesus ir juos 

atstovauti aktyviai dalyvaujant sprendimų priėmimo procese yra svarbi efektyvios partnerystės kliūtis. Be to, 

dauguma socialinių ir ekonominių partnerių nurodė, jog siekis atstovauti organizacijos narių interesus 

naudojant ES paramą yra vienas svarbiausių motyvų dalyvauti partnerystės procese. Tai gali kelti riziką 

skaidrumo ir nešališkumo principų įgyvendinimui.  

- Vertinimo metu buvo nustatyta, kad plačiausiai su partneriais yra bendradarbiaujama ES struktūrinės 

paramos programavimo ir įgyvendinimo etapuose, o santykinai mažiau – atliekant ES struktūrinės paramos 

stebėseną ir vertinimą. Vis dėlto, pažymėtina, jog tiek įgyvendinimo, tiek stebėsenos, tiek ir vertinimo 

klausimai yra sprendžiami partneriams dalyvaujant ES struktūrinės paramos Stebėsenos komitete. 

- Atlikta analizė parodė, kad tiek institucijų, tiek partnerių nuomone, programavimo etape 

institucionalizuotas konsultacijų su partneriais procesas, suformuojant darbo grupes dokumentų projektams 

parengti, buvo efektyviausia (nors ir gana retai taikoma) bendradarbiavimo forma. Taip pat teigiamai 

vertinami organizuoti ekspertų susitikimai, tinklai, partneriams siunčiami naujienlaiškiai. Tai parodo, kad 

partnerystės principo įgyvendinimas yra naudingas tada, kai partneriai turi galimybę įsitraukti ir pasidalinti 

turimomis ekspertinėmis žiniomis ankstyvajame sprendimų priėmimo proceso etape. 

- Daugiausiai ekspertinių žinių ir įgūdžių partneriai turi savo veiklos srityje ar sektoriuje, o labiausiai trūksta 

ES paramos valdymo principų išmanymo. Vadinasi, partnerių pajėgumai yra tobulintini, ypač su ES 

struktūrine parama susijusiose srityse. Šios ir aukščiau aptartos priežastys lėmė tai, kad partnerystės poveikis 

ES paramos panaudojimo procesui yra vidutinis.   

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, rizikos, pateikta analizė ir rekomendacijos, kurios 

naudingos partnerystės proceso ES struktūrinių fondų panaudojimo srityje tobulinimui. Rekomendacijomis 

ir joms įgyvendinti pasiūlytomis priemonėmis siūloma: 

- aiškiau ir konkrečiau reglamentuoti partnerystės principo įgyvendinimo mechanizmus; 

- geriau pristatyti galimybes socialiniams ir ekonominiams partneriams dalyvauti sprendimų priėmimo 

procese visų ES struktūrinės paramos panaudojimo etapų metu; 
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- intensyviau įtraukti partnerius į programavimo etapą; 

- sudaryti platesnes galimybes socialiniams ir ekonominiams partneriams pasiūlyti vertinimo temas 

metiniam ES struktūrinės paramos vertinimo planui; 

- aktyviau įtraukti partnerius į sprendimų priėmimo dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo procesą, 

inicijuojant bendrus institucijų ir socialinių-ekonominių partnerių (įtraukiant partnerius iš užsienio) 

projektus arba kitas bendradarbiavimo veiklas. 

 

1.3. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių 

veiksmų programų indėlis siekiant 2020 m. ES strategijos tikslų vertinimas (2011 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: įvertinti, kiek ir kokiose srityse 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lietuvoje 

prisideda prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. 

Uždaviniai: 

- nustatyti, kurie Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos 

tikslui įgyvendinti ir ją įgyvendinančių veiksmų programų (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

(toliau - ŽIPVP), Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau - EAVP) ir Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos (toliau - SSVP)) prioritetai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ tikslų, prioritetų ir 

pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo; 

- nustatyti, kiek 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų prisideda prie strategijos „Europa 2020“; 

- pateikti rekomendacijas dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvoje planavimo, kad 

būtų kuo labiau prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. 

Apimtis: vertinama  Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ją 

įgyvendinančios ŽIPVP, EAVP ir SSVP ir strategija „Europa 2020“. 

Naudoti metodai: loginė ir palyginamoji analizė, pirminių ir antrinių šaltinių analizė.  

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Nustatyta, kad 143 iš 176 analizuotų veiksmų programų priemonių tiesiogiai prisideda prie strategijos 

„Europa 2020“ įgyvendinimo, kas sudaro 81,89 proc. ES fondų lėšų, skirtų trijų analizuotų veiksmų 

programų įgyvendinimui. 

- Nustatyta, kad veiksmų programų lygmeniu labiausiai prie strategijos „Europa 2020“ prisideda ŽIPVP, t.y. 

apie 90 proc. visų ES lėšų, skirtų šiai programai įgyvendinti. 

- ŽIPVP daugiausiai prisideda prie integracinio augimo prioriteto, tuo tarpu EAVP ir SSVP – prie tvaraus 

augimo prioriteto – įgyvendinimo.  

- Apie 20 proc. ES struktūrinės paramos lėšų yra skiriama sritims, kurios nėra tiesiogiai susijusios su 

strategija „Europa 2020“. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Buvo pateiktos keturios rekomendacijos dėl strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo:  

- rekomenduojama rengiant naujojo (2014–2020 m.) programavimo laikotarpio dokumentus didesnį dėmesį 

skirti Strategijai, suderinti ES paramos panaudojimo prioritetus su strategija „Europa 2020“; 

- rekomenduojama planuojant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas veiklas strategijos „Europa 

2020“ kontekste, nusistatyti tas priemones, kurios yra aktualiausios ir veiksmingiausios nacionaliniame 

kontekste. 

 

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

vertinimas (2011 m. rugpjūtis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: pagerinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą įvertinant tyrimų ir studijų kokybę, 

efektyvumą ir tęstinumą. 

Uždaviniai: 

- įvertinti tyrimų ir studijų kokybę;  

- įvertinti tyrimų ir studijų efektyvumą;  

- įvertinti tyrimų ir studijų tęstinumą;  
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- pateikti vertinimo išvadas ir rekomendacijas, pamokas ateičiai, gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių, 

pasiūlyti studijų kokybės užtikrinimo bei priežiūros sistemą.  

Apimtis: vertinami įvairūs analitiniai darbai, kurie buvo finansuoti pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos veiksmų programų priemones: tyrimai ir studijos; poreikių analizės ir prognozės; galimybių 

studijos; teisės aktų ir kitokios analizės; vertinimai (išskyrus ES struktūrinės paramos vertinimus); 

koncepcijos; veiklos metodikos / vadovai / gairės; sociologinės apklausos ir viešosios nuomonės tyrimai 

(toliau – tyrimai / studijos). Vertinti darbai, finansuoti pagal 20 priemonių. Ekspertiškai įvertinti 35 tyrimai / 

studijos. 

Naudoti metodai: tyrimų / studijų užsakovų apklausa, duomenų analizė ir metaanalizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Vertinimo metu nustatyta, kad tyrimuose / studijose dažniausiai buvo siekiama ne kurti naujas žinias, o tik: 

a) pateikti ir apibendrinti jau egzistuojančias žinias; b) pritaikyti jau anksčiau sukurtus šablonus tyrimo / 

studijos atvejams. 

- Vertinant tyrimuose / studijose pateiktų rekomendacijų aktualumą bei praktiškumą nustatyta, kad jos 

dažniau buvo aktualios negu praktiškos. 

- Vertinant finansuotų tyrimų / studijų atitiktį profesiniams standartams gautos dvejopos išvados. Viena 

vertus, užsakovai buvo įsitikinę, kad tyrimų / studijų struktūra dažniausiai atitiko jai keliamus reikalavimus, 

buvo aiški ir logiška. Antra vertus, per metaanalizę nustatyta, kad bendras tyrimų / studijų kokybės indeksas 

sudaro apie 76 proc. maksimalios vertės (jis lygus 12,95 iš maks. 17). 

- Atlikus duomenų analizę paaiškėjo, kad daugiau negu 70 proc. tyrimų / studijų rengė samdyti išorės 

ekspertai ir tyrėjai. Tuo tarpu tyrimų / studijų užsakovai tik iš dalies pagerino savo analitinius gebėjimus, 

kurie leistų ateityje savarankiškai atlikti panašius darbus. 

- Tyrimų / studijų projektų valdymas išlieka problematiškas: tik 53 proc. atvejų buvo parengtos kokybiškos 

techninės specifikacijos, o 27 proc. aiškiai neįvardino tyrimo klausimų ir tikslų. Reguliarius susitikimus su 

vykdytojais intensyviai rengė 48 proc. užsakovų. Pastabas intensyviai teikė 53 proc. užsakovų. 

- Atlikus metaanalizę dėl tyrimų / studijų kokybės nustatyta:  

 maždaug pusei tyrimų / studijų buvo kelti labai kuklūs reikalavimai; 

 naujų žinių paklausa tiek privačiajame, tiek valstybės sektoriuje yra žemo lygio (maždaug 1/3 

užsakovų nežino, ką perka); 

 nustatyta atvejų, kada atliekant literatūros analizę apsiribota tik lietuvių autorių tekstų iš vadovėlių 

apžvalga, o reikšmingo platesnio ir įvairesnio konteksto apskritai nebuvo pateikiama;  

 pastebėta „neatitikimų“ tarp tyrimo / studijos skyriaus pavadinimų ir pateikiamos informacijos 

turinio;  

 aptikta darbų plagijavimo požymių. Nustatyta tokių atvejų, kada tyrimuose / studijose buvo 

pateikiama antrinė informacija nenurodant šios informacijos šaltinių. Toks netinkamas duomenų 

pateikimas neabejotinai pažeidžia autorių teises;  

 pasitaikė tyrimų / studijų, kuriuose aptikta itin daug kalbos kultūros ir gramatikos klaidų; 

 tyrimų ir studijų kokybę lemiančių veiksnių statistinė analizė parodė, kad kokybė priklauso nuo 

teikiamos svarbos, nuo tyrimus / studijas atlikusių tyrėjų patirties ir analizės objekto išmanymo, 

skirto biudžeto dydžio, pirkimų būdo. O faktoriai nedarantys įtakos yra: užsakiusios organizacijos ir 

rengėjų tipo, nuo tyrimų / studijų parengimui skirto laikotarpio trukmės.  

- Atlikus metaanalizę dėl tyrimų / studijų efektyvumo nustatyta:  

 tik apie 36 proc. tyrimų / studijų buvo įsigyti konkurencijos sąlygomis, t. y. buvo paskelbtas 

konkursas (41 proc.) ir jame dalyvavo daugiau nei vienas paslaugų teikėjas (15 proc. nuo tyrimų / 

studijų, kurios pirktos konkurso būdu); 

 53 proc. konkurso būdu įsigytų tyrimų / studijų pirkti pagal mažiausios kainos kriterijų; 

 vidutinės apimties tyrimų / studijų biudžetai svyravo nuo 4,9 iki 292,1 tūkst. Lt, o didelės – nuo 20 

tūkst. Lt iki 1,5 mln. Lt. Be to, dalies tyrimų / studijų biudžetas, palyginti su panašios apimties 

tyrimais / studijomis, buvo akivaizdžiai didesnis; 

 dalis tyrimų / studijų užsakovų atliktų darbų biudžetus vertina atsižvelgdami tik į paviršutiniškus 

puslapių skaičiaus ar atlikimo trukmės rodiklius. Tačiau neatsižvelgiama į tyrimo / studijos kokybę 



85 

galinčius nulemti veiksnius (pvz., analizės gylį ar poreikį rinkti naujus duomenis). Tai rodo, kad 

tyrimus / studijas buvo galima atlikti gerokai efektyviau. 

- Atlikus metaanalizę dėl tyrimų / studijų tęstinumo nustatyta:  

 studijos / tyrimai buvo finansuoti kaip papildomos ar pagalbinės projekto veiklos, todėl jų poveikis 

sėkmingesniam projekto įgyvendinimui nebuvo toks aktualus, kaip tikėtasi. Tyrimų / studijų 

rezultatai veikiau turėjo poveikį tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusiose srityse; 

 tik nedidelė tyrimų / studijų rezultatų dalis buvo panaudota organizacijų veiklos pokyčiams vykdyti;  

 tyrimų / studijų rezultatai turėjo (arba turės ateityje) gana didelį poveikį rengiant arba atnaujinant 

teisės aktus, kuriant įvairias koncepcijas ir strateginius dokumentus (ypač viešojo sektoriaus 

institucijose); 

 nors daugeliu atvejų laukiamas poveikis dar nespėjo pasireikšti, tačiau nustatyta, kad kuriamos 

palankios sąlygos tam, jog rekomendacijos būtų sėkmingai įgyvendintos ateityje: parengti 

rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys ir reikalingi ištekliai (28 proc. 

atvejų) arba šie procesai suplanuoti ateityje (30 proc. atvejų). 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Šio vertinimo metu buvo išsamiai išanalizuota iš ES struktūrinės paramos finansuojamų studijų/tyrimų 

kokybė bei efektyvumas ir pateikta eilė rekomendacijų, kaip pagerinti ES lėšų panaudojimą šioje srityje. 

Pagrindinės vertinimo rekomendacijos: 

- tyrimų / studijų, inicijuotų privataus sektoriaus organizacijų, planavimas ir įgyvendinimas turėtų būti 

organizuojamas atsižvelgiant į tai, ar siekiamos žinios bus aktualios tik konkrečiai organizacijai, ar visam 

sektoriui / keliems sektoriams; 

- viešojo sektoriaus institucijos turėtų rengti ilgalaikius tyrimų / studijų planus, juos skelbti ir dėl jų 

konsultuotis su kitomis institucijomis, privačiomis organizacijomis bei piliečiais. 

- tyrimų / studijų biudžetai t. b. planuojami atsižvelgiant į išsamesnius, o ne tik paviršutiniškus vertinimo 

kriterijus. 

- pagal mažiausios kainos kriterijų t. b. perkami nebent tik patys paprasčiausi (t.y. negilūs, kurių nedidelis 

objektas, kuriuose taikomi nesudėtingi metodai) tyrimai / studijos. Sudėtingesni tyrimai / studijos privalo 

būti perkami atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykio kriterijų. 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leis pagerinti atliekamų tyrimų/studijų kokybę ir padidinti ES 

struktūrinės paramos lėšų panaudojimo efektyvumą šioje srityje. 

 

1.5. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (2011 m. 

balandis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai  

Tikslas: tobulinti vertinimo rezultatų panaudojimą siekiant padidinti vertinimo instrumento naudingumą ir 

pagerinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. 

Uždaviniai: 

- parengti vertinimų apžvalgą; 

- parengti vertinimo rekomendacijų statistiką; 

- įvertinti pateiktų vertinimo rekomendacijų kokybę; 

- įvertinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą; 

- suformuluoti vertinimo išvadas ir rekomendacijas. 

Apimtis: ES struktūrinės paramos vertinimai, įtraukti į 2008, 2009, ir 2010 m. ES struktūrinės paramos 

vertinimo planus ir pabaigti iki 2011 m. sausio 1 d. 

Naudoti metodai: turimos informacijos kiekybinė ir kokybinė analizė, atsakingų institucijų elektroninė 

apklausa, Focus grupės diskusija, vertinimo ekspertų grupės pasitarimai. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Nustatyta, kad 2007-2013 m. veiksmų programų techninės paramos prioritetų ES struktūrinės paramos 

vertinimo priemonėse numatytas rezultato rodiklis – 70 proc. priimtinų įgyvendinti rekomendacijų yra 

gerokai viršytas ir sudaro 86 proc., o kartu su priimtinomis iš dalies rekomendacijomis – net 97 proc. 
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- Vertinimo metu faktiškai užfiksuotas įgyvendintų vertinimo rekomendacijų skaičius yra žymiai mažesnis 

nei priimtinų įgyvendinti ir sudaro 34 proc. (46 rekomendacijos iš 133 rekomendacijų). Dėl neaiškių 

vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo procedūrų tokia informacija sistemingai nerenkama ir nefiksuojama, 

ypač įgyvendinant horizontalias ir kompleksines rekomendacijas, už kurių įgyvendinimą dažniausiai 

atsakinga Finansų ministerija. 

- Vyrauja centralizuotai (Finansų ministerijos) atliekami vertinimai, kurie turi savo privalumų ir trūkumų: 

dėl didesnės sukauptos vertinimo patirties Finansų ministerija gali geriau užtikrinti vertinimų kokybę (gera 

patirtis – naudojama vertinimo ataskaitų kokybės įvertinimo forma). Iš kitos pusės – ne visada užtikrinamas 

tinkamas ir aktyvus vertinamo sektoriaus (ar srities) atstovų įtraukimas į vertinimą nuo vertinimo planavimo 

pradžios iki pabaigos, kas apsunkina  vertinimo  rekomendacijų įgyvendinimą. 

- Lyginant su 2008 m. atlikta apklausa, vertinimo ataskaitų ir rekomendacijų kokybė pagerėjo, tačiau vis dar  

išlieka  vertinimo rekomendacijų aiškumo ir savalaikiškumo problema, ypač tai pasakytina apie paslaugų 

teikėjų siūlomas vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo priemones. 

- Vertinimų teigiama įtaka ES struktūrinės paramos panaudojimui yra ta, kad vertinimo ataskaitos ne tik 

pateikė vertinimo rekomendacijas, pagrįstas atlikta analize, bet ir sukūrė naujų žinių, leido geriau pagrįsti 

sprendimus, kokybiškiau atsiskaityti Europos Komisijai. Tačiau vertinimai menkai prisidėjo prie 2007–2013 

m. veiksmų programų tobulinimo. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Siekiant didinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą buvo pasiūlyta: 

- rekomenduoti visoms už vertinimus atsakingoms institucijoms nustatyti aiškias vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo procedūras, aprašant jas procedūrų vadovuose ar vidinėse taisyklėse, bei paskirti atsakingus 

asmenis už rekomendacijų įgyvendinimą; 

- siekiant užtikrinti geresnį vertinimo rekomendacijų savalaikiškumą ir aktualumą, į ES struktūrinės paramos 

metinių vertinimo planų sudarymo procesą aktyviau įtraukti tarpines institucijas ir Stebėsenos komitetą, 

patikslinant atitinkamų teisės aktų nuostatas; reikalauti labiau pagrįsti vertinimo poreikį ir rezultatų 

panaudojimą, patikslinant vertinimo poreikio paraiškos formą ir pildymo instrukciją; 

- sukurti funkcionalų IT įrankį vertinimo rekomendacijų stebėsenai ir atsikaitymui www.esparama.lt 

svetainėje; 

- 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. 

Šių rekomendacijų įgyvendinimas leis padidinti ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatų naudojimą. 

 

1.6. Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas (2011 m. rugsėjis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis 
Tikslas: tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, atliekant tarpinį poveikio aplinkai ir 

aplinkosauginių reikalavimų tinkamumo bei efektyvumo vertinimą. 

Uždaviniai: 

- atlikti tarpinį poveikio aplinkai vertinimą programos, prioriteto, priemonės ir projekto lygmenimis;  

- įvertinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumą bei efektyvumą programos, prioriteto, 

priemonės ir projekto lygmenimis.  

Apimtis: vertinama aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas vykdant veiksmų programas, pagal tinkamumo, 

suderinamumo, rezultatyvumo/poveikio, efektyvumo ir tvarumo kriterijus. 
Naudoti metodai: kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, 

daugiakriterinė poveikio aplinkai analizė, apklausa, interviu ir atvejo studijos. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Atlikus aplinkos būklės pokyčių analizę ir pagrindinių rodiklių, apibūdinančių oro, vandens, atliekų, 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės būklę, reikšmių 2005 m. ir 2009/2010 m. palyginimą, buvo nustatyta, 

kad bendrai aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 2005 metų pagerėjo. 

http://www.esparama.lt/
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- Ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos ir kitų aplinkos būklę 

apibūdinančių rodiklių vertinimo rezultatai parodė, kad Lietuvos galimybės šiose srityse pasiekti (ar 

neviršyti) esamą ES vidurkį iki 2015 m. vertintinos pesimistiškai. 

- Atlikto poveikio vertinimo atskiriems aplinkos komponentams rezultatai parodė, kad aplinkosaugos ir 

infrastruktūros projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas. Didžiausią teigiamą poveikį 

projektų įgyvendinimas daro kraštovaizdžiui bei visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai prisideda prie 

paviršinių vandens telkinių bei atmosferos oro kokybės gerinimo. Be to, projektų įgyvendinimas užtikrina 

geresnę aplinkos kokybę, stiprina aplinkosaugos ir ekonomikos augimo teigiamą sąveiką, kaip tai yra 

akcentuojama Bendrijos strateginėse gairėse 2007 – 2013 m. 

- Vertinimo metu nustatyta, kad pagrindinės problemos kyla projektų planavimo etape dėl nekokybiškai 

parengtos projektų aplinkosauginės dokumentacijos, ilgų procedūrų atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir 

„Natura 2000” reikšmingumo nustatymą, visuomenės pasipriešinimo planuojamai veiklai, kuris dažniausiai  

atsiranda dėl nepakankamo informavimo apie planuojamą ūkinę veiklą ir jos poveikį.  

- Išanalizavus vertinimo metu sukauptą informaciją, nustatyta, kad aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas 

atliekant projektų atranką nėra efektyvus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytų perteklinių 

reikalavimų ir projektų atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams vertinimo metodikos trūkumo. Kituose 

projektų gyvavimo etapuose aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra užtikrinamas efektyviai ir 

papildomos priemonės nereikalingos. 

- Įvertinus projektų sąlygoto poveikio aplinkai stebėseną nustatyta, kad esami stebėsenos rodikliai 

neužtikrina efektyvios poveikio aplinkai stebėsenos: dauguma stebėsenos rodiklių poveikio aplinkai 

nematuoja, o tiesioginį poveikį aplinkai leidžiantys įvertinti stebėsenos rodikliai turi informatyvumo 

trūkumų – tam tikrais atvejais vertinamam poveikiui aplinkai nėra galimybės nustatyti poveikio mąsto. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Remiantis vertinimo rezultatais ataskaitoje pateiktos 7 strateginio ir techninio pobūdžio rekomendacijos, 

skirtos identifikuotoms problemoms spręsti. Rekomendacijų  įgyvendinimas leis padidinti teigiamą ES 

struktūrinės paramos poveikį aplinkai 2014-2020 m. laikotarpiu. 

 

1.7. Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms 

situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES 

struktūrinę paramą (2011 m. liepa) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: įvertinti socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms 

situaciją, poreikius bei rezultatyvumą, siekiant efektyvesnio ir kryptingesnio ES struktūrinės paramos 

planavimo bei įgyvendinimo. 

Uždaviniai. 

Vertinimo uždavinius nusako šie pagrindiniai klausimai: 

- ar 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. pasirinkti socialinės integracijos programų tikslai atitiko tikruosius 

poreikius tų grupių, kurioms buvo skirti (tinkamumo ir tęstinio tinkamumo kriterijai);  

- kas buvo pasiekta ir kokiais kaštais įgyvendinant socialinės integracijos programas (rezultatyvumo ir 

efektyvumo kriterijai);  

- kokią įtaką socialinės integracijos programos padarė tikslinės grupės asmenims (poveikio kriterijus);  

- ar įgyvendintos programos derėjo su valstybės politika atitinkamose srityse (suderinamumo kriterijus).  

- koks yra socialinės integracijos paslaugų poveikis;  

- kiek pajėgus teikti socialinės integracijos paslaugas yra esamas institucinis tinklas.  

Naudoti metodai: buvo taikytas  sudėtingas kelių metodų ir duomenų derinys - pirmą kartą Lietuvoje 

pritaikyta kontrafaktinė analizė, paremta administraciniais Sodros ir Lietuvos darbo biržos duomenimis, 

projektų dalyvių apklausos ir kokybinis vertinimas, besiremiantis giluminiais interviu su projektų 

vykdytojais ir dalyviais, ir kt. 

Apimtis: analizuojamos šešios ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotos ir 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. 

laikotarpiais įgyvendintos priemonės, skirtos socialinei integracijai didinti.  

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
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- Europos Socialinio fondo (toliau - ESF) intervencijos prisidėjo prie jose dalyvavusių asmenų geresnės 

integracijos į darbo rinką. Didžiausias poveikis pastebimas projektų įgyvendinimo metu arba iškart jiems 

pasibaigus. Dalis, bet ne visos intervencijos turėjo ir ilgalaikį poveikį, kuris išlieka ir praėjus 3-4 metams po 

projektų pabaigos.  

- Dalyvavimas keliose skirtingose veiklose ar projektuose, skirtuose įsidarbinimo galimybėms stiprinti, 

didina socialiai pažeidžiamų asmenų įsidarbinimo tikimybę. Kitaip tariant, atskirų veiklų poveikis yra 

unikalus ir “kaupiamasis“.  

- Projektų poveikio mastas priklauso nuo grupės, kuri dalyvauja projekte – į projektą įtraukus socialiai 

labiau pažeidžiamus asmenis tikėtinas didesnis grynasis intervencijos poveikis.  

- Projektų poveikis skiriasi priklausomai nuo juose vykdytų veiklų pobūdžio. Labiausiai paveikiomis ir 

naudingiausiomis laikytinos veiklos, kurios užtikrina tiesioginį projektų dalyvių sąlytį su darbo rinka dar 

paramos teikimo metu.  

- Projektų poveikis priklauso nuo to, kiek veiklos ar jų įgyvendinimas yra adekvatus siekiant vėlesnio 

dalyvių įsidarbinimo: projektų metu ne visada suteikiama pakankama kvalifikacija dirbti pagal specialybę; 

projektuose trūksta darbo įgūdžius tobulinančios veiklos - praktinių užsiėmimų, ypač potencialiose 

darbovietėse.  

- Projektų poveikis peržengė intervencijos logikoje numatytas poveikio ribas – projektai siekė prisidėti ne tik 

tiesiogiai prie dalyvių įsidarbinimo galimybių didinimo, bet visų pirma prie jų socialinių gebėjimų didėjimo 

ir įsitvirtinimo visuomenėje.  

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Pirmą kartą buvo atliktas toks išsamus ir kompleksinis socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų 

ir socialinės rizikos asmenų grupėms vertinimas. Šio vertinimo metu pirmąkart Lietuvoje panaudotas 

kontrafaktinis metodas. Šio metodo praktinis pritaikymas buvo plačiai pristatytas tiek Lietuvoje tiek 

užsienyje ir prisidėjo prie naujų žinių kūrimo vertinimo srityje. 

Pateiktos detalios rekomendacijos, kaip galima būtų tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą teikiant 

socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims. Rekomendacijos bus aktualios 

programuojant 2014-2020 m. laikotarpio priemones, priimant sprendimus dėl paramos skyrimo.  

 

1.8. Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007-2013 m. ES struktūrinei paramai vertinimas (2011 m. 

liepa) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: užtikrinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos efektyvumą ir tęstinumą, įvertinant sveikatos 

sistemos pertvarkos suderinamumą su 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimu ir jos poveikį. 

Uždaviniai: 

- įvertinti Sveikatos sistemos pertvarkos suderinamumą su ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos 

panaudojimu (strateginiais dokumentais, tikslais, uždaviniais, valstybės projektai); 

- įvertinti įgyvendinamų projektų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo, atsižvelgiant į 

vykdomą Sveikatos sistemos pertvarką, efektyvumą; 

- įvertinti Sveikatos sistemų pertvarkos įtaką 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamų veiklų ir 

projektų tęstinumui (5 metai po projektų įgyvendinimo) ir tvarumui;  

Apimtis: analizuojama 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos sveikatos sistemai pertvarkos poveikis.  

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Išanalizavus nustatyta, kad strateginių dokumentų tikslai ir uždaviniai yra tinkamai suderinti  tarpusavyje ir 

vienas kita papildantys. 

- Nustatyta, kad vykdoma sveikatos sistemos pertvarka ES paramos lėšomis modernizuojamų paslaugų 

apimtims reikšmingos įtakos neturėjo.  

- Apklaustų pacientų vertinimai dėl paslaugų perskirstymo pasiskirstė tolygiai, nėra dominuojančio teigiamo 

ar neigiamo vertinimo. 

- Nustatyta, kad Sveikatos sistemos pertvarka turės įtakos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų 

įsigytos įrangos apkrovimui ir efektyvumui.  
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- Analizės metu nebuvo nustatyta atvejų, kai iš 2007-2013 m. ES paramos lėšų įsigyta medicininė įranga dėl 

Sveikatos sistemos pertvarkos liktų nebenaudojama. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Šio vertinimo metu buvo įvertintas sveikatos sistemos pertvarkos suderinamumas su 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimu; pertvarkos poveikis panaudojimo tęstinumui ir efektyvumui: t.y. 

išanalizuota sveikatos sistemos pertvarkos poveikis paslaugų persiskirstymui dėl lygmenų nustatymo ir 

įstaigų sujungimo, medicininės įrangos naudojimui, žmogiškiesiems ištekliams, ES paramos projektų 

įgyvendinimui ir tęstinumui ir pateiktos naudingos rekomendacijos bei pasiūlytos priemonės  sveikatos 

sistemos pertvarkos tobulinimui ir geresniam 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimui. 

Pagrindinės rekomendacijos, susijusios su stebėsena: 

- paslaugų kokybei vertinti rekomenduojama nustatyti ir analizuoti rodiklius, kurie atspindėtų svarbiausius 

kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektus: paslaugų rezultatyvumą, saugumą ir orientaciją į 

pacientą;  

- tobulinti stebėsenos sistemą, numatant priemones, kurios leistų periodiškai nustatyti iš ES struktūrinių 

fondų lėšų įsigytos brangios medicininės įrango apkrovimo apimtis ir įvertinti šios įrangos naudojimo 

efektyvumą bei sudaryti sąlygas priimti įrangos naudojimo efektyvumą didinančius sprendimus;  

- siekiant efektyvumo įvairiose srityse (racionalus žmoniškųjų išteklių valdymas ir kt.) didinti paslaugų 

kokybę nepriklausomai nuo pacientų gyvenamosios vietos.  

 

1.9. Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių 

koordinavimo vertinimas (2011 m. gruodis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: išnagrinėti ir įvertinti ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešojo ir privataus 

sektorių bendradarbiavimo inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (toliau – MTTP) 

skatinimui, poveikį ir įtaką šalies inovacijų politikos įgyvendinimui, jų panaudojimo efektyvumą (kaštų 

atžvilgiu), koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais veiksmingumą bei institucinės MTTP ir inovacijų 

finansavimo ir skatinimo sistemos tinkamumą, kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių 

atitikimą, pateikiant rekomendacijas, kaip didinti šio bendradarbiavimo efektyvumą bei tobulinti MTTP ir 

inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemą. 

Uždaviniai: 

- išnagrinėti, kokia apimtimi ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos bendradarbiavimui 

MTTP ir inovacijų srityse, prisideda įgyvendinant šalies inovacijų politikos tikslus, šių lėšų panaudojimo 

efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais veiksmingumą, rezultatyvumą, nuoseklumą; 

- įvertinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumą, tęstinumą, gyvybingumą (tvarumą), 

investicijų į infrastruktūrą efektyvumą, galimas verslo pritraukimo į slėnius, parkus kliūtis, pateikti 

rekomendacijas dėl optimalių jų valdymo, veiklos organizavimo, bendradarbiavimo būdų, vaidmenų 

slėniuose ir santykių su kitais slėnių dalyviais, naujų verslo pritraukimo formų; 

- įvertinti esamos institucinės MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemos tinkamumą, 

kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių atitikimą, pateikti rekomendacijas dėl sistemos 

tobulinimo. Pateikti rekomendacijas dėl galimos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – 

MITA) vietos ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistemoje, nustatyti galimus ryšius su kitomis 

MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis. 

- įvertinti 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

priemonių, skirtų MTTP ir inovacijų skatinimui, pakankamumą ir tinkamumą, esant skirtingoms 

ekonomikos būklėms (nuosmukio, pakilimo), šalyje, atitikimą verslo poreikiams, ir, atsižvelgiant į išvadas, 

pateikti rekomendacijas dėl galimų naujų priemonių ir kitų efektyvesnių finansavimo mechanizmų. 

Apimtis: analizuojama ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų Ūkio 

ministerijos kompetencijai priklausančių inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros paramos 

priemonių sistema, skirta viešojo ir privataus sektorių ir jų bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityse 

skatinimui bei tam reikalingos infrastruktūros kūrimo ir (ar) plėtros, panaudojimo efektyvumas, 

koordinavimas su kitais finansavimo šaltiniais, veiksmingumas, įtaka šalies inovacijų politikos 

įgyvendinimui. 
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Naudoti metodai: įvairių metodų arba mišrusis vertinimo būdas, apimantis šiuos pagrindinius kokybinius ir 

kiekybinius duomenų rinkimo ir analizės metodus: apklausas ir jų duomenų analizę, giluminius interviu; 

atvejo studijas; statistinių duomenų, rodiklių ir kitos priežiūros informacijos bei išlaidų kategorijų ir 

finansinių duomenų analizę; antrinių šaltinių analizę; taikyti duomenų analizės metodai: loginis modelis ir 

intervencijos priežastinės grandinės rekonstravimas, socialinių tinklų analizė su „UCINet“ programa, 

palyginamoji analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Nustatyta, kad Lietuvos inovacijų politikos uždaviniai atitinka ES inovacijų politikos kaitos tendencijas, 

tačiau kai kurie uždaviniai Lietuvoje ne tokie akivaizdūs arba jiems įgyvendinti nėra skiriama kritinė lėšų 

masė. 

- Ūkio ministerijos intervencijos MTTP ir inovacijų skatinimo srityje turės esminės teigiamos įtakos MTTP 

ir inovacijų politikos įgyvendinimui. Didžiausia tikėtina priemonių įtaka skatinant indėlio ir produkto 

papildomumą – pritraukiant naujas privačias investicijas į MTTP ir inovacijų projektus, kuriant ir tobulinant 

naujus produktus bei paslaugas. 

- Dauguma priemonių pasieks joms keliamus kiekybinius ir kokybinius tikslus. ES struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamų priemonių kiekybiniai tikslai daugeliu atveju bus viršyti. 

- Nustatyta, kad išlikus dabartinėms tendencijoms didžiausią įtaką priemonės turės informacinių ir ryšių 

technologijų, biotechnologijų, ateities energetikos ir elektrinės bei optinės įrangos sektorių plėtrai.  

- Inovacijų paramos paslaugos yra nepakankamos kokybės, dubliuojasi, yra perteklinės ir nelanksčios, nėra 

susitelkiama į tikslinį naudos gavėją, trūksta veiklos tęstinumo. 

- Nors verslui įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų bei slėnių veiklas sudarytos patenkinamos 

sąlygos, esama ir kliūčių: daugumai verslo įmonių trūksta informacijos veiklas ir teikiamą naudą verslui; 

MTTP ir slėnių teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių; slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų 

tenkinimą. 

- Dabartinė MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinė sąranga turi keletą trūkumų: 

fragmentiškumas; 2) įgyvendinančiosios agentūros nėra pakankamai pasirengusios efektyviai ir tinkamai 

teikti visas priskirtas paslaugas bei vykdyti funkcijas. 

- Bendradarbiavimo mastas yra palyginti mažas, tačiau vertinimo rezultatai rodo, kad įgyvendinami 

projektai skatina partnerystės tęstinumą. Tad įgyvendinamos priemonės, tikėtina,  paskatins ilgalaikius 

ryšius.  

- Šiuo metu taikomų priemonių tarpusavio papildomumas yra aukštas – priemonės nedubliuoja, o papildo 

viena kitą nacionalinėje inovacijų sistemoje (makrolygmeniu) ir inovacijų kūrimo ir komercinimo cikle 

(mikrolygmeniu). 

- Remiantis visais vertinimo duomenimis, nustatyta, kad vertintų priemonių Ūkio ministerijos atsakomybės 

srityje tęstinis tinkamumas yra aukštas. Apklausa nustatyta, kad visos vertinamos priemonės įvertintos 

aukščiau negu vidutiniškai, tačiau visų priemonių projektų vykdytojai susiduria su didesniais ar mažesniais 

administracinio pobūdžio trūkumais. 

- Vertinimo rezultatai atskleidė, kad dabartiniame inovacijų sistemos plėtros etape finansinės priemonės, 

kuriomis siekiama paskatinti įmones ir mokslo ir studijų institucijas (MSI) bendradarbiauti, prisideda prie 

vieno iš svarbiausių bendradarbiavimo kliuvinių mažinimo – kuria finansines paskatas bendradarbiauti ir 

skleidžia informaciją apie bendradarbiavimo naudą ir galimybes 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Pateiktos 45 vertinimo rekomendacijos, kurios sugrupuotos į 9 pagrindines grupes: 

- Naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu visas ar didesnę dalį MTTP versle ir inovacijų finansinių priemonių 

sutelkti MITA, aiškiai nustatant jos atsakomybę ir funkcijas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 

administravimo sistemoje. 

- Stiprinti pagalbos politikos formavimui funkciją ir strategines kompetencijas inovacijų politikos cikle. 

- Didelę dalį paramos, numatytos MTTP ir inovacijoms skatinti 2014–2020 m. laikotarpiu, skirti inovacinių 

klasterių prioritetinėse („proveržio“) srityse plėtoti. 

- Nauju laikotarpiu gana didelę paramos dalį skirti naujų ir besikuriančių inovatyvių įmonių skatinimui ir jų 

veiklos rėmimui pirmaisiais veiklos metais. 

- 2014–2020 m. laikotarpiu gana didelė paramos dalis turėtų būti skiriama technologinių inovacijų 
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paslaugų teikimui, ypač inovacinių produktų ir paslaugų eksperimentinei, technologinei plėtrai po MTTP 

fazės, t. y. jų testavimo, komercinimo ir pan. veikloms. 

- Siekiant kurti naujas inovacijų rinkas, naujuoju laikotarpiu reikėtų užtikrinti inovacijų pasiūlos ir paklausos 

pusiausvyrą, prioritetinėse „proveržio“ srityse taikant inovacijų paklausos kūrimo priemones. 

- Norint padidinti MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių efektyvumą, būtina supaprastinti naujojo 

laikotarpio priemonių projektų administravimo taisykles MTTP ir inovacijų projektams, sumažinti jų 

administravimo kaštus tiek administruojančiai institucijai, tiek projektų vykdytojams ir pakeisti požiūrį į 

pareiškėjų ir projektų vykdytojų konsultavimą. 

- Siekiant didinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo efektyvumą būtina šalinti sisteminius 

bendradarbiavimo kliuvinius. 

 - Didinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumą ir aktualumą verslo poreikiams. 

Šių rekomendacijų įgyvendinimas prisidės prie geresnio 2014-2020 m. investicijų programavimo ir 

efektyvesnio  ES struktūrinės paramos panaudojimo MTTP ir inovacijų srityje. 

 

1.10. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų 

ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (2011 m. gruodis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: sukurti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtiems ūkio sektoriams, bendrai finansuojamiems ES 

struktūrinės paramos lėšomis, informatyvią ir efektyvią sektoriaus būklės ir pokyčių stebėjimo ir vertinimo 

sistemą, kuri leistų tinkamai planuoti sektoriaus plėtrą ir viešąją intervenciją, maksimaliai efektyviai naudoti 

ES lėšas ir tinkamai reaguoti į globalius ekonominius pokyčius arba siūlomas iniciatyvas. 

Uždaviniai: 

- Išnagrinėti Lietuvoje naudojamus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės paramos 

lėšomis bendrai finansuojamų (turizmas, verslas, verslo aplinka, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, 

energetika) ekonomikos sričių būklės stebėsenos rodiklius ir duomenis, įvertinti šių rodiklių informatyvumą 

ir tinkamumą, duomenų rinkimo būdus ir duomenų patikimumą. Išnagrinėti ES ir kitose ES šalyse 

naudojamus nurodytų sričių rodiklius bei duomenis. Įvertinti galimybes stebėti naujus – informatyvesnius 

nacionalinius ir / ar sektorinius rodiklius bei jų rinkimo būdus ir naudoti juos 2 uždavinyje nurodytoje 

Ekonominės situacijos vertinimo sistemoje ir ekonometriniame modelyje.  

- Sukurti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtiems ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai 

finansuojamiems sektoriams informatyvią, efektyvią, nuolat atnaujinamą socialinės ir ekonominės situacijos 

stebėjimo ir vertinimo bei pokyčių ir tendencijų prognozavimo sistemą (toliau – Ekonominės situacijos 

vertinimo sistema). Pasiūlyti Ūkio ministerijai ekonometrinį modelį, naudojantį minėtų rodiklių sistemą, 

kuriuo būtų galima modeliuoti sektorių ir jų subsektorių vystymąsi.  

- Panaudojant naują sukurtą rodiklių sistemą įvertinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES 

struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamų priemonių aktualumą bei atitiktį pasikeitusiai socialinei-

ekonominei situacijai, pasiūlyti priemonių pakeitimus ar naujas priemones, naudojant Ekonominės situacijos 

vertinimo sistemą ir ekonometrinį modelį.  

Apimtis: vertinama Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 m. 

laikotarpiu pagal EAVP ir SSVP finansuojamos priemonės. 

Naudoti metodai: ekonometrinis makro modelis HERLIT-16, pirminių ir antrinių šaltinių analizė, lyginamoji 

analizė, ekspertų grupės metodas, statistinė analizė, atvejo studijos.  

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Vertinimą sudaro 3 pagrindinės komponentės – stebėsenos sistemos sukūrimas, makroekonominio modelio 

HERLIT-16 viešosios politikos intervencijos vertinimui parengimas bei 2007-2013 m. Ūkio ministerijos 

kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų priemonių tarpinio vertinimo 

atlikimas. 

Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į dvi pagrindines grupes, kurias sudaro ekonomikos  ir specifiniai 

sektoriniai rodikliai (Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai 

finansuojamų ekonomikos sričių (turizmas, verslas ir verslo aplinka, moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra, energetika) būklės stebėsenos rodikliai). 
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Ekonominės situacijos ir viešosios politikos intervencijų vertinimui parengtas makroekonominis modelis 

HERLIT-16. Modelio dizainas paremtas ekonomikos kertinėmis struktūrinėmis savybėmis. HERLIT-16 

makroekonominiame modelyje Lietuvos ekonomika skirstoma į šešiolika sektorių, kurie siejasi su Ūkio 

ministerijos administruojamomis sritimis (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir energetika). 

Remiantis HERLIT-16 modeliu ir dabartinėmis įžvalgomis dėl pasaulio ekonomikos atsigavimo, nustatyta:  

- Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo tempas 2011 m. sudarys apie 2,5 proc., o laikotarpiu iki 2020 

m. – tarp 3,5 ir 5 proc. kasmet;  

- MTTP sektorius pasižymės panašia elgsena kaip ir kiti ne rinkos paslaugų sektoriai.  

- nustatyta, kad turizmo sektorius pateko tarp labiausiai pastarosios pasaulio ekonomikos ir finansų krizės 

paveiktų ekonominių veiklų ir kad dalį investicijų nuo turizmo infrastruktūros reikėtų perkelti į kur kas 

mažiau kapitalo reikalaujančias priemones, nukreiptas į turizmo sektoriaus kokybinę plėtrą. 

- Vertinimo rezultatai parodė, kad Ūkio ministerijos pasirinkimas dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo, 

sprendžiant krizės padarinius, turėjo teigiamą, tačiau nežymų poveikį, lyginant su pirminiu ES paramos 

scenarijumi. Atliktos faktinio ir pirminio scenarijaus simuliacijos parodė, kad Ūkio ministerijos pastangos 

sušvelninti 2009 m. ir 2010 m. Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo sėkmingos. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Pateiktos vertinimo rekomendacijos 2007-2013 m. programavimo laikotarpio problemoms spręsti bei 

kryptys 2014-2020 m. programavimo laikotarpio: dėl alternatyvaus priemonių paketo, kuris būtų orientuotas 

į galimai iškilsiančios antrosios finansų ir ekonomikos krizės pasekmes, parengimo; finansų inžinerijos 

priemonių paramos skyrimo sąlygų tobulinimo; MTTP srities, energetikos priemonių prioritetizavimo; 

MTTP priemonių koordinavimo mechanizmo; turizmo sektoriaus finansavimo. 

 

1.11. Viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas (2012 m. 

birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant viešųjų pirkimų poveikį jos 

panaudojimo efektyvumui. 

Uždaviniai: 

- įvertinti Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste – VPĮ) ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų taikymo poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo efektyvumui;  

- įvertinti viešųjų pirkimų procedūrų ir ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų pakankamumą 

bei suderinamumą;  

- įvertinti VPĮ ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų suderinamumą su aktualiomis 

Lietuvos ir ES politikomis. Pateikti gerosios ir blogosios užsienio šalių praktikos atvejus. 

Apimtis: Vertinimo objektas yra Lietuvos ir pasirinktų kelių ES valstybių prekių ir paslaugų viešieji 

pirkimai ir jų sistema, kai finansavimo šaltinis yra ES struktūrinės paramos lėšos. Vertinant taikyti 

tinkamumo, pakankamumo, suderinamumo, efektyvumo ir poveikio kriterijai. Paslaugų teikėjas, 

nagrinėdamas vertinimo uždaviniuose ir klausimuose nustatytą problematiką, išvadas ir rekomendacijas 

pagrindė pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programas įgyvendinamuose projektuose atliekamų viešųjų pirkimų analize. 

Naudoti metodai: tikslinių grupių diskusijos (focus group), interviu ciklai, apklausos, statistinė analizė – ES 

ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų pirkimų elgsenos palyginimui ir ES lėšų poveikio rinkai įvertinimui, 

atvejo studijos, turinio analizė, užsienio šalių praktikos analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Vertinime buvo išnagrinėti tokie aspektai ir pateiktos žemiau išvardintos išvados. 

Reglamentavimas: 

- Šiuo metu galiojantis VPĮ iš esmės tinkamai reguliuoja viešųjų pirkimų teisinius santykius, tačiau atliktų 

pakeitimų gausa turėjo didelės įtakos įstatymo sudėtingumui. Šiuo metu galiojantis VPĮ suteikia lankstumo 

galimybes, tačiau jis yra pakankamai sudėtingas, kad praktikoje būtų išnaudojamos įstatymu nustatytos 

galimybės.  

- VPĮ ir poįstatyminiai teisės aktai atitinka aktualias ES politikas – integruotos inovatyviųjų pirkimų 

vykdymo galimybės (neprastesnė negu taisyklės taikomos kitose ES valstybėse narėse), darnios plėtros ir 
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aplinkos apsaugos principai. 

- Lyginant su kitose ES valstybėse narėse teikiamais pavyzdiniais metodiniais dokumentais, Viešųjų 

pirkimų tarnybos (toliau – VPT) teikiamos informacijos spektras yra platus ir pakankamas.  

- Teisminių ginčų pasireiškimas pirkimo procedūros metu vienas esminių procedūros trukmę 

apsprendžiančių veiksnių. 2011 m. birželio mėn. buvo priimti Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimai 

numato, kad viešųjų pirkimų bylos turi būti išnagrinėtos per 6 d. Atsižvelgiant į didelį teismų užimtumą, 

lieka nemaža tikimybė, kad viešųjų pirkimų bylos nebus išnagrinėjamos per nustatytą terminą. Todėl 

siūloma pokyčius inicijuoti palaipsniui, visų pirma įvertinus CPK pakeitimų pokyčius viešųjų pirkimų bylų 

nagrinėjimo trukmei. 

Praktinis taikymas: 

- ES fondų lėšų įtaka trukmei. Tendencija – ES fondų lėšomis finansuoti pirkimai trunka ilgiau nei ne ES 

lėšomis finansuojami pirkimai dėl ES lėšomis finansuotų pirkimų specifikos: vidutiniškai didesnės vertės, 

didesnė tarptautinių pirkimų dalis, dažniau sulaukiama ieškinių, pretenzijų, dažniau taikomas ekonominio 

naudingumo kriterijus, daugiau didesnės vertės darbų pirkimų, kurių trukmė yra ilgesnė, kt.  

- ES administravimo sistema: griežtesnės kontrolės procedūros, užtrunka dokumentų suderinimas su 

agentūra, kreipimaisi į VPT ilgina bendrą procedūrų trukmę. 

- Pagrindiniai veiksniai, apsprendžiantys pirkimo procedūros trukmę, yra pirkimo procedūros rūšis 

(tarptautinis / supaprastintas) bei teisminių ginčų pasireiškimas pirkimo procedūros metu. Atitinkamai 

pasiūlymai orientuoti į lankstumo didinimą plačiau taikant supaprastintų pirkimų rūšį ir optimizuojant ginčų 

nagrinėjimo procesą. 

- Kai kuriose ES šalyse supaprastintų pirkimų reguliavimas yra liberalesnis. 

- Lyginant institucijų baimę suklysti su motyvacija pasiekti gerą galutinį rezultatą, matoma tendencija, kad 

dominuoja pirmasis veiksnys. Bendra tendencija – dominuoja mažiausios kainos kriterijus.  

- Perkančioji organizacija (toliau – PO) susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės problema  

(prielaidos: mažiausios kainos kriterijaus dominavimas, ‚saugesni‘ pirkimo būdai, orientacija į procedūrą vs. 

galutinį rezultatą, tinkamo pirkimo planavimo ir dokumentų parengimo užtikrinimas, kt.) 

- Dažniausi pirkimo būdai: atviras konkursas, supaprastintas atviras konkursas, apklausa. ES paramos 

kontekste įgyvendinama eilė sudėtingų infrastruktūrinių projektų, kurie teoriškai turėtų skatinti lankstesnių ir 

todėl sudėtingiems pirkimams labiau tinkamų būdų taikymą. 

Viešųjų pirkimų kontrolės sistema  

- Viešųjų pirkimų kontrolės sistemą sudaro keletas lygmenų (VPT, įgyvendinančiosios institucijos, LR 

valstybės kontrolė). Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose ir ES 

paramos administravimo procedūrose, kompetencijas ir funkcijas, teoriškai jos yra suderintos, nes jų 

atliekami veiksmai nukreipti į kokybiškai skirtingus objektus. Tačiau minėtų institucijų atliekami veiksmai 

persidengia, o jų vykdomos funkcijos ne visada įgyvendinamos efektyviai.  

- Keli kontrolės lygmenys sistemoje nėra blogai, nes kiekvienas kontrolės lygis tikrina skirtingus aspektus ir 

kontroliuoja kito lygmes kontrolių efektyvumą. Problema – kontroliuojančios institucijos skirtingai vertina 

viešųjų pirkimų taikymo praktiką (unifikuoto aiškinimo trūkumas). Be to, pastebima, kad dauguma 

viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų vertina procedūrų atitikties užtikrinimą (pirkimo teisėtumą).  

- Reglamentuojančiuose dokumentuose nėra iki galo aiškiai nurodyta įgyvendinančiųjų institucijų pareiga 

kreiptis išvados į VPT. Kreipimaisi į VPT ilgina kontrolės procedūrų trukmę, todėl siūloma aiškiau apibrėžti 

kreipimųsi atvejus. 

Viešųjų pirkimų kontrolės procedūros įgyvendinančiosiose institucijose: 

- Įgyvendinančiųjų institucijų taikomi patikrų atrankos principai, proceso žingsniai, patikrų klausimai, 

tikrinami dokumentai labai skiriasi. Tiek įgyvendinančiųjų institucijų sistemos mastu, tiek bendrai viešųjų 

pirkimų kontrolę vykdančių institucijų mastu nėra suderinti „kritiniai patikros taškai“, kurie leistų 

optimizuoti kontrolės efektyvumą 

- Nešnaudojamos galimybės visos sistemos mastu taikyti rizika grįstą požiūrį ir mažinti kontrolės kaštus.  

Gebėjimai:  

- PO gebėjimai skirtingi. Pastebima mažesniųjų, mažiau patyrusių PO išteklių ir patirties trūkumo problema 

viešųjų pirkim srityje.  
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- Viena iš įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų, kurie tikrina projektų viešuosius pirkimus, 

kompetencijų problemų – platus jų funkcijų spektras, reikalaujantis tiek vadybinių, tiek teisinių, tiek kartais 

inžinerinių, technologinių kompetencijų.  

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas išvadas siūlomos tobulinimo kryptys:  

- Teisinis reglamentavimas – pirkimo procedūrų supaprastinimas, lankstumo didinimas ir paspartinimas 

plačiau išnaudojant supaprastintus pirkimus (didinti mažos vertės pirkimų ribą – šiuo metu VPĮ nustatyta 

10 000 Lt riba; pasiūlymai dėl pirkimų vertės skaičiavimo metodikos).   

- Ginčų nagrinėjimo paspartinimo sprendimai (inicijuoti palaipsniui, visų pirma įvertinus CPK pakeitimų 

pokyčius viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmei, tarp pasiūlymų pirkimo sutarties atidėjimo termino ir 

galimybės ginčyti PO sprendimus sudaryti pirkimo sutartis panaikinimas tam tikrais nurodytais atvejais, 

numatant tiekėjams tik galimybę reikalauti nuostolių atlyginimo; nepriklausomos ikiteisminio viešųjų 

pirkimų ginčų nagrinėjimo institucijos įsteigimas).  

- Įvairesnių pirkimo būdų ir ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo praktikos skatinimas (parengtos 

metodinės priemonės PO, gerosios praktikos pavyzdžiai, praktikos skatinimas). 

- Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir kontrolės praktikų unifikavimo viešuosius pirkimus kontroliuojančiose 

institucijose iniciatyvos (viešųjų pirkimų „kontrolės taškų“ suderinimas įgyvendinančiosiose institucijose, 

metodinio vadovavimo stiprinimas, patikrų lapų verifikavimas). 

- Rizikos valdymu grįstų kontrolių aktyvesnis taikymas optimizuojant viešųjų pirkimų kontrolės kaštus 

(visoms institucijoms susitarti dėl rizikos valdymu grįsto modelio taikymo priimtinumo; sutarus dėl rizika 

grįsto kontrolės sistemos modelio, taikyti jį visa apimtimi (ne tik mažos vertės pirkimams)).  

- Specializacijos didinimas vykdant viešuosius pirkimus sprendžiant PO gebėjimų problemą (CPO katalogo 

plėtimas, viešųjų pirkimų centralizavimas žinybiniu lygmeniu). 

- Viešųjų pirkimų sistemos orientacija į galutinį viešojo pirkimo rezultatą (didinant PO motyvaciją įsigyti 

tinkamą galutinį rezultatą; mažinti PO baimę pažeisti viešųjų pirkimų reikalavimus). 

Vertinimo rezultatai buvo pristatyti ir aptarti ne tik su ES struktūrinės paramos administruojančiomis 

institucijomis, bet ir viešųjų pirkimų politiką formuojančiomis  bei  įgyvendinančiomis institucijomis, 

projektų vykdytojais, kitomis suinteresuotomis institucijomis. Šio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas 

leis ne tik efektyviau administruoti ES struktūrinės paramos lėšas, geriau suderinant ES struktūrinės paramos 

administravimo procedūras su viešųjų pirkimų procedūromis, bet ir prisidės prie viešųjų pirkimų politikos 

tobulinimo. 

 

1.12. Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas (2012 m. spalis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 
Tikslas: tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumą, skatinant jaunimo verslumą.  

Uždaviniai:  

- nustatyti tęstinį jaunimo verslumo skatinimo priemonių tinkamumą besikeičiant socialinei ir ekonominei 

situacijai, teisės aktams; 

- įvertinti jaunimo verslumo skatinimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą, rezultatyvumą ir naudingumą. 

Apimtis: veiksmų programų priemonės. 

Naudoti metodai: tikslinių grupių diskusijos, interviu, turinio analizė, atvejų analizė, statistinė analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai  

- Nustatyta, kad jaunimo verslumas patenka į dviejų valstybės intervencijos sričių – jaunimo politikos ir 

verslumo politikos – sankirtą. Šiuo metu parengti strateginiai dokumentai minėtose srityse nėra tinkamai 

suderinti aiškiai nustatant jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo prioritetus ir tikslus. Formaliai atsakinga 

institucija (SADM) neturi praktinių įrankių daryti įtaką kitiems sistemos dalyviams. Dėl to esama lyderystės 

ir sistemingo planavimo trūkumo. 

- Nėra tinkamai įgyvendinama jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo sistemos stebėsena ir operatyvinis 

koordinavimas. Formaliai atsakingos institucijos (planavimo lygmeniu – SADM, įgyvendinimo lygmeniu – 

JRD) neturi pakankamai išteklių atlikti joms pavestą stebėsenos funkciją, todėl vykdomos stebėsenos 

rezultatai nėra išsamūs ir nepasiekia kitų sistemoje veikiančių institucijų. 
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- Priemonių ir projektų tikslai ir rodikliai dažnai yra nustatyti nevertinant jų pasiekimo efektyvumo, t. y. 

nevertinami rodiklio pasiekimo kaštai. 

- Esamos priemonės apima visą jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo ciklą, jos nėra pakankamai 

pritaikytos atskirų specifinių grupių poreikiams. Nustatyta gerosios praktikos projektų, finansuojamų ne ES 

SF lėšomis, pavyzdžių tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalys, kurie galėtų būti įtraukiami į ES SF finansuojamas 

priemones. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Vertinimo rezultatai prisidės prie efektyvesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo jaunimo verslumo 

skatinimo srityje. Įgyvendinus pasiūlytas rekomendacijas laukiamas rezultatas: 

- tobulinant jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo sistemos administravimą bus optimaliau paskirstytos 

atsakomybės tarp institucijų, atsižvelgiant į jų išteklius ir praktines galimybes užtikrinti atsakomybių 

vykdymą; 

- planuojant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programas ir pasirenkant efektyviausias ir 

didžiausią naudą kuriančias jaunimo verslumą skatinančias priemones: bus tiksliau atsižvelgiama į 

specifinius tikslinės jaunimo grupės poreikius, bus pasinaudojama gerąja praktika bei atsižvelgiama į esamų 

priemonių tobulintinas sritis; 

- nustatant kokybiškesnius ir tarpusavyje susietus priemonių atrankos ir stebėsenos rodiklius, kurie prisidės 

prie efektyvesnio priemonių įgyvendinimo ir kartu padės vykdyti centralizuotą jaunimo verslumo ugdymo ir 

skatinimo sistemos stebėseną; 

- gerinant jaunimo verslumą skatinančių priemonių suderinamumą ir tęstinumą – tinkamai informuojant 

galutinius naudos gavėjus apie jaunimo verslumo skatinančių priemonių pasirinkimą ir prieinamumą leis 

tinkamai nukreipiant priemonių dalyvius į kitas naujus poreikius atitinkančias priemones. 

 

2. ADMINISTRAVIMO SISTEMOS VERTINIMAI 

 

2.1. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių 

skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas (2010 m. sausis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: pagal analizės rezultatus parengti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytų 

informavimo apie aplinką priemonių VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos 

sukūrimas ir plėtra“ ir VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių 

įgyvendinimas“ rezultato rodiklių skaičiavimo metodiką bei nustatyti jų pradines reikšmes. 

Uždaviniai:  

- įvertinti šių priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pradinę situaciją bei jų kiekybinę išraišką, 

atliekant kokybinį rodiklių efektyvumo ir rezultatyvumo tyrimą; 

- parengti metodiką, kuria nustatoma šių priemonių įgyvendinimo rodiklių pradinė situacija bei jų pokyčiai. 

Apimtis: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės. 

Naudoti metodai: Antrinių šaltinių analizė, interviu. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Atlikta paramos tikslų analizė, nustatyta, kokie pokyčiai turi būti fiksuojami stebėsenos rodikliais. 

- Parengti ir pagrįsti (pagrindinių ir papildomų) rodiklių apibrėžimai. Remiantis tikslų apibrėžimu pasiūlyti 

paramos tikslus atitinkantys rodiklių apibrėžimai. 

- Parengta rodiklių (pagrindinių ir papildomų) apskaičiavimo metodika. 

atlikta turimų duomenų analizė. Įvertinta ir aprašyta informavimo apie aplinką ir aplinkosaugos aktyvumo 

būklė Lietuvoje. 

- Nustatyta rodiklių pradinė būklė ir siektinos reikšmės. Naudojant turimus duomenis apie informuotumo 

būklę Lietuvoje ir kitose ES šalyse nustatytas pradinis rodiklių lygis(2006 – 2009 m.) bei įvertintas 

pasirinktų siektinų reikšmių (iki 2015 m.) pagrįstumas. 

- Turimi duomenys taip pat panaudoti siūlant būdus ir priemones, kaip pagerinti informavimo ir švietimo 

veiklų efektyvumą. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  
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Tyrimo rezultatai padės vykdyti kokybiškesnę numatytų rodiklių stebėseną ir išvengti stebėsenos problemų, 

su kuriomis buvo susiduriama praeitu paramos įsisavinimo laikotarpiu, t. y. sunkiai planuojamų reikšmių bei 

sudėtingos rodiklių interpretacijos. Remiantis tyrimo metu atlikta analize pateiktos dvi išvadų ir 

rekomendacijų grupės. Pirmojoje dalyje pateikiamos išvados, kaip turėtų būti matuojami rezultato rodikliai, 

ir pateikiamos su tuo susijusios rekomendacijos, kaip vykdyti stebėsenos procesą. Antrojoje dalyje 

pateikiamos iš turimų duomenų kylančios išvados apie priemonių įgyvendinimą bei rekomendacijos, kaip 

būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. 

 

2.2. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta 

privačių investicijų (mln. eurų)“ skaičiavimas (2009 m. rugsėjis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: nustatyti SSVP 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. 

eurų)“ pradinę situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo stebėseną. 

Uždaviniai:  

- sukurti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio 

„Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ (toliau – Rodiklis) skaičiavimo metodiką (toliau – Metodika), 

kuri padės nustatyti Rodiklio pradinę situaciją bei vertinti Rodiklio pokyčius; 

- vadovaujantis sukurta Metodika nustatyti Rodiklio pradinę situaciją (2006 m. pabaigoje); 

- parengti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio 

„Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ vertinimo ataskaitą. 

Apimtis: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės. 

Naudoti metodai: Antrinių šaltinių analizė, interviu. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai  

- Įvertinta pradinė situacija – apskaičiuota privačių investicijų apimtis projektų įgyvendinimo vietovėse 2006 

metais; 

- Įvertinta pritrauktų privačių investicijų apimtis projektų įgyvendinimo vietovėse per vertinamąjį 2007-

2015 m. laikotarpį. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Sukurta metodika leidžia apskaičiuoti privačių investicijų apimtį projekto įgyvendinimo vietovėse 

kiekvienais metais ir tokiu būdu stebėti Rodiklio pasiekimo lygį. Esant poreikiui, Metodika gali būti 

adaptuota pagal kitus bazinius metus ir kitą vertinamąjį laikotarpį. Rodiklio vertinimas turėtų būti atliekamas 

kiekvienais metais iki 2017 metų. Tyrimo metu bus surinkti duomenys apie pritrauktas privačias investicijas 

projektų įgyvendinimo vietovėse per 2007-2015 m. laikotarpį. 

 

2.3. EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (2010 m. balandis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: nustatyti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP) 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė 

infrastruktūra“ veiklų grupės „Transporto tinklas“ 2 ir 3 uždavinių bei 5-ojo prioriteto „Transeuropinių 

transporto tinklų plėtra“ 4 uždavinio įgyvendinimo rodiklių pradines situacijas bei jų kiekybines išraiškas. 

Uždaviniai:  

- parengti EAVP 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiklų grupės „Transporto tinklas“ 2 ir 

3 uždavinių bei 5-ojo prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 4 uždavinio įgyvendinimo rodiklių 

skaičiavimo metodikas, tinkamas rodiklių pokyčiams skaičiuoti ir vertinti; 

- įvertinti visas Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimo rodiklių pradines 

situacijas ir planuojamas pasiekti rodiklių reikšmes 2015 m. 

Apimtis: Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonės. 

Naudoti metodai: Antrinių šaltinių analizė, interviu. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai  

- Sukurta EAVP įgyvendinimo rodiklių pradinių situacijų skaičiavimo metodika. 
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- Nustatyta EAVP įgyvendinimo rodiklių pradinė situacija (2006 m.), remiantis parengtomis metodikomis. 

Taip pat atliktas ir bandomasis tyrimas bei nustatytos kiekybinės rodiklių išraiškos (reikšmės) 2008 m. 

- Įvertintos visų Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių EAVP rodiklių planuojamos pasiekti 

reikšmės iki 2015 m. Taip pat įvertinta ar sudarytos galimybės pasiekti visas Susisiekimo ministerijos 

administruojamų priemonių EAVP įgyvendinimo rodiklių planuojamas reikšmes iki 2015 m. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos padės užtikrinti kokybišką EAVP įgyvendinimo stebėseną. 

Remiantis atlikta analize pateiktos pradinės rodiklių reikšmės, kurios iki tol nebuvo nustatytos, pateikti 

pasiūlymai dėl planuojamų pasiekti rodiklių reikšmių iki 2015 m.  

 

2.4. Europos investicijų banko paskolos administravimo sistemos vertinimas (2010 m. birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 
Tikslas: siekti prisidėti prie tinkamo ir efektyvaus EIB nustatytų sąlygų integravimo į 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos administravimo sistemą. 

Uždaviniai:  

- įvertinti, ar su EIB paskolos lėšų priskyrimu projektams ir išmokų iš EIB gavimu susijusių sąlygų (tiek 

užtikrinant projektų bendrąjį finansavimą, tiek perskolinant paskolos lėšas) integravimas į 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos administravimo sistemą yra pakankamas; 

- įvertinti EIB paskolos perskolinimo galimybes ir įtaką 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos 

panaudojimo ir projektų įgyvendinimo efektyvumui; 

- įvertinti, ar pakankamai išnaudojamos SFMIS galimybės administruojant EIB paskolą. 

Apimtis: EIB paskolos administravimo sistema. 

Naudoti metodai: Antrinių šaltinių analizė, interviu, apklausa, turinio analizė, ekspertų grupės pasitarimai,, 

proceso analizė, rizikos analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Atlikus EIB paskolos administravimo sistemos atitikties sutarties su EIB nuostatoms vertinimą, nustatyta, 

kad sutarties reikalavimai yra integruoti į 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo 

sistemą: paskirtos atsakingos nacionalinės institucijos, apibrėžtos jų funkcijos ir atsakomybės, įvardintos 

finansavimą galinčios gauti įstaigos ir juridiniai asmenys (projektų vykdytojai), EIB paskolos lėšomis 

finansuojami projektai, aiškiai apibrėžtos netinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis projektų ir projektų 

komponentų kategorijos, SFMIS galimybės administruojant EIB paskolą išnaudojamos pakankamai 

efektyviai. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Remiantis atlikta analize pateiktos rekomendacijos dėl EIB paskolos administravimo sistemos 

optimizavimo, efektyvesnio EIB aplinkosauginių reikalavimų vykdymo, SFMIS funkcionalumo, susijusio su 

EIB paskolos administravimu, tobulinimo, bei įgyvendinančių institucijų darbuotojų kompetencijų kėlimo. 

Pasiūlytos rekomendacijos prisidės prie efektyvesnio EIB paskolos administravimo. 

 

2.5. Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas (2010 m. sausis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: – tobulinti regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, taikomą 2007 – 2013 metų ES 

struktūrinės paramos laikotarpiu. 

Uždaviniai: 

- įvertinti regionų projektų planavimą ir atranką reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų, taikomų 2007-

2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu, tinkamumą ir efektyvumą; 

- įvertinti administravimo sistemą, užtikrinančią regionų projektų planavimą ir atranką 2007-2013 metų ES 

struktūrinės paramos laikotarpiu;  

Apimtis: Vertinimo objektas yra regionų projektų planavimą ir atranką reglamentuojantys teisės aktai ir 

procedūros, taikomos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu.  

Naudoti metodai: teisės aktų analizė, su vertinimo objektu susijusių studijų ir kitų tyrimų analizė, interviu, 

apklausos. 
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Nustatyta, kad VRM, kaip regionines priemones koordinuojančios institucijos, vaidmuo, planuojant kitų 

ministerijų atsakomybėje esančias regionines priemones, yra ribotas. Planuojant ir įgyvendinant regionines 

priemones, stokojama VRM, kaip institucijos, atsakingos už nacionalinę regioninę politiką, horizontalaus 

koordinavimo. VRM funkcijų, koordinuojant regionines priemones, neapibrėžtumas išlieka ir VRM vidaus 

dokumentuose (departamento bei skyriaus nuostatuose, procedūrų vadove). Minėtuose dokumentuose taip 

pat faktiškai neatskiriamos VRM kaip tarpinės institucijos ir regioninių priemonių koordinatoriaus funkcijos. 

- Regionų savarankiškumas planuojant struktūrines investicijas yra apribotas iš anksto tarpinių institucijų 

nustatytų ir patvirtintų investavimo krypčių ir apimčių. Didesnį regionų indėlį planuojant struktūrinės 

paramos investavimo kryptis galėtų sustiprinti plačiau įgyvendinamas partnerystės principas. Neformali 

partnerystė turėtų būti plėtojama tiek programavimo, tiek ir prioritetų bei priemonių planavimo etape.  

- Regionų subjektų, dalyvaujančių regionų atrankos sistemoje, koordinavimui trūksta nuoseklumo. Tai 

labiausiai susiję su administravimo proceso koordinavimu. Viena iš šiuo metu pastebimų problemų – 

sekretoriatų veikla, jų teikiamos konsultacijos projektinių pasiūlymų rengimo ir apibendrinimo metu 

faktiškai nekoordinuojamos tarpusavyje.  

- Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nuostatos dėl projektinių pasiūlymų apibendrinimo regiono 

plėtros tarybų sekretoriatuose nėra pakankamai aiškios. Nors kiekvienas regionas patvirtina tvarką, kokiu 

būdu turi būti tikrinami projektiniai pasiūlymai, tačiau pažymėtina, kad sekretoriatai susiduria su neaiškumu, 

kiek detaliai ir giliai jie turi tikrinti projektinius pasiūlymus jų apibendrinimo metu. 

- Regionų plėtros tarybų vykdoma projektų atranka grįsta konsensuso principu ir balsavimo procedūra. 

Regionų plėtros tarybos pačios pasirenka, kokius atrankos instrumentus ir procedūras naudoti, kad atrinktų 

regionui naudingiausius projektus, ir šias procedūras pasitvirtina regiono tvarkose ir aprašuose. Praktika tarp 

skirtingų regionų ženkliai skiriasi. Dalis regionų taiko aiškiai apibrėžtus kiekybinius projektų naudingumo 

nustatymo metodus, kiti labiau linkę dėl projektų naudos spręsti taikant kokybinius atrankos metodus. Ši 

skirtinga regionuose taikoma projektų atrankos praktika yra vienas svarbesnių regionų savarankiškumo 

požymių ir iš dalies realizuoja subsidiarumo principą projektų atrankos sistemoje. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Vertinimo metu buvo pasiūlytos rekomendacijos dėl regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos 

tobulinimo: 

- siekiant platesnio subsidiarumo principo taikymo ir glaudesnės sanglaudos politikos sąsajos su nacionaline 

regionine politika, VRM rekomenduojama užimti pro-aktyvią poziciją, planuojant regionines priemones 

atskirose tarpinėse institucijoje;  

- rekomenduojama programavimo etape, ypač rengiant regioninių prioritetų/priemonių aprašus, įtraukti 

regionų ir savivaldos lygmens atstovus, neapsiribojant asocijuotų organizacijų įtraukimu; 

- rekomenduojama tobulinti Regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patikslinant regionų projektų sąrašo 

keitimo ir tikslinimo atvejus ir sumažinant procedūrų interpretavimo galimybės; 

- tikslinga detalizuoti VRM kaip koordinatoriaus santykį su kitais sistemos dalyviais: ministerijomis, 

atsakingomis už regioninių priemonių įgyvendinimą, įgyvendinančiosiomis institucijomis, regionų plėtros 

tarybomis;  

- skatinti regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi dėl skirtinguose regionuose taikomų tvarkų 

atrenkant projektus. Atsižvelgiant į tai, kad visi regionai įgyvendina tas pačias priemones pagal tas pačias 

veiksmų programas, bet kokia informacija nuo pat finansavimo aprašo patvirtinimo turėtų būti vienoda ir 

suderinta. Tam būtinas vieningas informacijos koordinavimas ir perdavimas visiems regionų projektų 

atrankos sistemos dalyviams; 

- skatinti ministerijas ir (ar) kitas tarpines institucijas plačiau įgyvendinti partnerystės su regionų atstovais 

principą;  

- rekomenduojama organizacijų žmogiškuosius išteklius planuoti šakinių kompetencijų, žinių ir praktinės 

patirties konkrečiose ūkio srityse pagrindu, administracinius gebėjimus stiprinant bendrųjų mokymų 

pagalba; 

- parengti VRM vykdomos koordinavimo funkcijos (pagal LRV nutarimo dėl atsakomybės ir funkcijų 

pasiskirstymo 3.2 punktą) įgyvendinimo vidaus organizavimo modelį. Modelyje turėtų būti detalizuota, 

konkretesnės koordinavimo funkcijos, darbo organizavimo aprašymas, santykiai su kitais regionų projektų 

planavimo ir atrankos sistemos dalyviais; 



99 

- stiprinti regioninį strateginį planavimą, kad regiono plėtros planai ir savivaldybių plėtros planai realiai 

atspindėtų regiono poreikius, o jų parengtumo laipsnis ir kokybė būtų pakankama formuojant nacionalinio 

strateginio planavimo dokumentus. 

 

2.6. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimas (2009 

m. gruodis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: parengti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 1 uždavinio „Tobulinti žmogiškųjų išteklių 

valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“ priemonių, skirtų kvalifikacijos 

valstybės tarnyboje tobulinimui, įgyvendinimo rodiklių (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio 

įgyvendinimo rodikliai), 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti 

viešojo administravimo struktūrą“ priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio „Valstybės 

išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 

uždavinio įgyvendinimo rodiklis) ir 3 uždavinio „Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų 

teikimą gyventojams ir verslui“ priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ rezultato rodiklio 

„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“ (toliau – ŽIPVP 4 

prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) skaičiavimo metodiką ir nustatyti pradines rodiklių reikšmes. 

Uždaviniai: 

- nustatyti pradines rodiklių reikšmes;  

- parengti rodiklių skaičiavimo metodiką;  

- išanalizuoti kvalifikacijos tobulinimo sistemų, skirtų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems 

viešojo administravimo sektoriuje Europos Sąjungos valstybėse pavyzdžius;  

- pateikti mokymų kokybės užtikrinimo ir įvertinimo rekomendacijas; 

- pateikti rodiklių pasiekimo prognozes.  

Apimtis: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetas ir jo stebėsenos sistema. 

Naudoti metodai: teisės aktų analizė, interviu, apklausos. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Dėl ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių:  

- nustatyta, jog mokymo sėkmingumą veikia tinkamas mokymų planavimas, dalyvių parengimas praktiškai 

taikyti žinias ir parama darbovietėje darbuotojui po mokymų taikant žinias. Mokymai turi būti susieti su 

konkrečiais žinių poreikiais asmens darbe. Žinių pritaikymui po mokymų reikšmingas vadovo vaidmuo; 

- užtikrinant mokymų kokybę turi būti skirtas didelis dėmesys tinkamam mokymų suplanavimui, parinkimui, 

mokymų paskyrimui konkretiems mokymų dalyviams. Mokymai turi būti parenkami apibrėžus organizacijos 

siekiamus uždavinius, nustačius, kokių kompetencijų reikia šiems uždaviniams įgyvendinti ir įvertinus 

darbuotojų kompetencijas numatytų tikslų atžvilgiu;  

- rekomenduojama sieti mokymus su kompetencijų vadybos sistema, mokymuose taikyti įvairius metodus, 

daugiau dėmesio turi būti skiriama mokymų naudos įvertinimui. 

Dėl ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio: 

-nustatyta, kad šio rodiklio reikšmė 2006 m. sudarė 39 proc. 2009 metų laikotarpyje valstybės išlaidų, kurias 

apima veiklos valdymo sistemos visose 14 ministerijų;  

- atsižvelgiant į siektinas rezultato rodiklio reikšmes (48 proc. (be dotacijų savivaldybėms iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto, 2006 metų duomenimis)), matyti, kad dabartiniais skaičiavimais ir 

prognozėmis, esant ministerijų suplanuotiems ir nurodytiems veiklos valdymo sistemos tobulinimo tempams 

minėtas rodiklis nebus pasiektas. 

Dėl ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio: 

- 2006 m. šio rodiklio bazinis dydis, t.y. valstybės ir savivaldybių išlaidos kokybės vadybos sistemoms 

sudarė 3,2 proc. bendro valstybės ir savivaldybių biudžeto;. 

- Prognozuojama, kad 2015 m. šis rodiklis, t.y. valstybės ir savivaldybių išlaidos, kokybės vadybos 

sistemoms sudarys 21,4 proc. viso valstybės ir savivaldybių biudžeto. Vertinimo rezultatai rodo, kad 

prognozuojamos 3 uždavinio rodiklio reikšmės 2015 m. yra arti siektinos reikšmės (nuo valstybės ir 
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savivaldybių biudžeto 21,4 proc.; nuo valstybės biudžeto 20 proc. ir nuo savivaldybių biudžeto 23,8 proc.). 

Tikėtina, kad laikotarpio pabaigoje rodikliai bus pasiekti ar net viršyti. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Rekomenduojama pagal vertinime pateiktą metodiką ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio priemonės „Veiklos 

valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio vertinimą atlikti kas antri metai. Kitais laikotarpiais 3 uždavinio 

rodiklio vertinimą supaprastinti. Atliktas tyrimas buvo reikalingas esamos situacijos įvertinimui ir rodiklio 

bazinio dydžio nustatymui, kadangi šios informacijos kitu būdu nebuvo galima surinkti. Vertinant 2009-

2015 laikotarpį, rekomenduojama duomenis gauti užklausos būdu iš dviejų šaltinių – finansiniai duomenys 

gaunami iš LR Finansų ministerijos ir duomenys apie įdiegtus kokybės valdymo sistemų instrumentus iš 

Europos socialinio fondo agentūros. Rodiklio reikšmių fiksavimas gali būti vykdomas rečiau, nei kas metai. 

Nustatytos pradinės ŽIPVP 4 prioriteto 1, 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių pradinės reikšmės, 

parengta jų skaičiavimo metodika, pateiktos rodiklių pasiekimo prognozės užtikrins tinkamą ŽIPVP 4 

prioriteto įgyvendinimo stebėseną. 

 

2.7. Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinamų 

veiksmų programų einamojo stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimo (2010 m. liepa) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti 2007 - 2013 m. veiksmų programų ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 

naudojimą, įvertinant, ar nustatyti stebėsenos rodikliai yra tinkami ir pakankami Strategijoje ir veiksmų 

programose bei jų prieduose nustatytų tikslų ir uždavinių pasiekimui matuoti. 

Uždaviniai: 

- įvertinti veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą Strategijos ir 

veiksmų programų tikslų ir uždavinių pasiekimui matuoti bei veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių 

priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių tinkamumą priemonių ir veiksmų programų tikslų ir uždavinių 

pasiekimui matuoti; 

- įvertinti veiksmų programose ir veiksmų programų prioritetus įgyvendinančiose priemonėse nustatytų 

stebėsenos rodiklių suderinamumą. 

Apimtis: Vertinimo objektas apima visų tipų ir lygių veiksmų programų ir priemonių įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklius bei jų sistemą. 

Naudoti metodai: interviu programa su tarpinių institucijų atstovais, ekspertų panelės, nuosekli aktualių 

pirminių ir antrinių šaltinių analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimo rezultatai: 

- Vadovaujantis SMART metodika, veiksmų programose ir jų prieduose numatyti stebėsenos rodikliai yra ne 

visada aiškiai susieti su tikslais/ uždaviniais, kurių įgyvendinimą jie matuoja. Stebėsenos rodiklių, kurie 

neatitinka priemonių tikslų/ programų uždavinių apimtis siekia apytiksliai 6 proc. rodiklių. Neretai 

stebėsenos rodiklių ir jų aprašymų kokybė yra nepakankama: pvz., rodiklis nenurodo konkretaus siektino 

rezultato, apskaičiuojant rodiklių reikšmes naudojami nepatikimi duomenys ar rodiklių apskaičiavimo 

metodikos, kt.  

- Pagrindinės problemos, susijusios su rodiklių specifiškumu arba atitikimu paramos tikslams/ uždaviniams, 

išmatuojamumu, patikimumu ir pasiekimo tikimybe - rodikliais matuojami produktai ar paslaugos, teikiami 

netinkamai tikslinei grupei; rodikliais išreiškiami pasiekti rezultatai, kurie neturi įtakos priemonės tikslų/ 

programos uždavinių įgyvendinimui; rodiklių apskaičiavimo metodikos neatitinka jų apibrėžimo; rodiklių 

reikšmių skaičiavimo netinkamu lygiu praktika (pvz., poveikio rodiklių skaičiavimas projektų lygiu); 

apytiksliai 88 proc. rodiklių įvertinti kaip nepatikimi arba iš dalies patikimi.  

Stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo vertinimo rezultatai: 

- Pastebėtas priežastinės teorijos, kuria būtų pagrįsta paramos tikslų – uždavinių hierarchija, trūkumas ir, 

atitinkamai, aiškių loginių ryšių tarp skirtingo lygio ir turinio rodiklių trūkumas. Bendras stebėsenos rodiklių 

skaičius yra tinkamas. Analizuojant stebėsenos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą, nustatytos ir tam tikros 

trūkstamos stebėsenos sritys bei intervencijos poveikio matavimo lygių nepakankamumas.  

- Stebėsenos rodiklių paskirtis yra nepakankamai subalansuota. Pagrindinė veiksmų programų įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių paskirtis yra išorinis atsiskaitymas Europos Komisijai, tuo tarpu stebėsenos duomenų 
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naudojimas vidinėms reikmėms (pvz., programų turiniui ir valdymui tobulinti, atsiskaityti visuomenei, 

aukščiausios valdžios institucijoms, mokytis ir dalintis gerąja praktika, kt.) yra nepakankamas.  

- Esamoje rodiklių sistemoje dominuoja kiekybiniai rodikliai (rodikliai, apskaičiuojami naudojant institucijų 

žinybinius, informacinėse sistemose kaupiamus, apskaitos duomenis), reikalinga tobulinti pusiausvyrą tarp 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių (rodiklių, apskaičiuojamų, remiantis tyrimais, apklausomis, kt.). Būtų 

naudinga padidinti rodiklių, matuojančių kainą, kokybę, produkto/ paslaugos sukūrimo laikotarpį, vietą ir 

pan., apimtis rodiklių, išreiškiančių kiekį, atžvilgiu. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Vertinimo ataskaitoje pateiktos tokios rekomendacijos: 

- tobulinti stebėsenos rodiklių aprašymus;  

- geriau aprašyti ir suderinti pagrindinių rodiklių apibrėžimus bei praktinius jų apskaičiavimo būdus tarp 

institucijų, parengiant bendrus jų apskaičiavimo metodinius dokumentus; 

- stebėsenos duomenų panaudojimo vidinėms reikmėms, jų funkcionalumo didinimo tikslais stebėsenos 

rodiklių sistemoje tikslinga išplėsti tokias stebėsenos sritis: vartotojų patenkinimo bei paslaugų kokybės,  

išlaidų efektyvumo horizontalių prioritetų įgyvendinimo stebėseną; 

- nustatyti aiškias veiksmų programų rodiklių ir jų reikšmių  keitimo sąlygas; 

- stiprinti stebėsenos duomenų analizės pajėgumus institucijose; 

- 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui įvesti naują rodiklių sistemą su produkto, rezultato ir poveikio 

rodikliais, geresniu produkto ir indėlio rodiklių atskyrimu, stebėsenos rodiklius formuoti pagal intervencijų 

logiką. 

Vertinimo rekomendacijos leis patobulinti 2007-2013 m. veiksmų programų  stebėsenos rodiklių sistemą ir 

bus panaudotos ruošiant 2014-2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių sistemą. 

 

2.8. Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimas (2012 m. 

birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemą, atliekant 

informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemų analizę bei pateikiant 

rekomendacijas dėl optimaliausio viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 2014-2020 m. 

laikotarpiu. 

Uždaviniai: 

- įvertinti 2007-2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemos 

tinkamumą ir efektyvumą šiais aspektais: instituciniu, procedūrų, viešinimo ir informavimo veiklų 

įgyvendinimo bei priežiūros; 

- atlikti 2004-2006 ir 2007-2013 m. laikotarpių informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 

administravimo sistemų palyginamąją analizę. 

Apimtis: 2004-2006 ir 2007-2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 

administravimo sistemos: atsakingos institucijos ir jų vykdomos viešinimo ir informavimo veiklos, šią 

veiklą reglamentuojantys teisiniai ir metodiniai dokumentai. 

Naudoti metodai: fokusuotos grupės diskusija, interviu, turinio analizė, procedūrų praktinio taikymo 

inspektavimas, sugretinimas, ribinio naudingumo analizė, ekspertinis vertinimas, kiekybinių ir kokybinių 

efektyvumo rodiklių analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Atlikto vertinimo pagrindu buvo suformuluotos šios pagrindinės išvados:  

Viešinimo ir informavimo sistema 

- Funkcijos, atsakomybės, koordinavimas. 2007-2013 m. paramos programavimo periodu buvo padaryta 

daug teigiamų žingsnių gerinant veiklos koordinavimą ir didinant veiklos kryptingumą. Programavimo 

laikotarpiu planavimo ir veiklų derinimo praktika taip pat kito: keitėsi planų formos, ketvirtinių planų 

derinimas,  kito vertikalaus suderinimo praktika. Nėra aiškiai apspręstos institucijų atsakomybės: dokumentų 

tvirtinimas institucijų lygmenyje, konkretūs Informavimo koordinavimo grupės ir vadovaujančiosios, 

tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų sprendimų priėmimo atvejai.  
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- Bendradarbiavimas. Nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, santykinai retos bendros viešinimo 

priemonės, kurios vykdomos bendrai kelių institucijų. Bendradarbiavimas turėtų būti stiprinamas taikant 

formalius ir neformalius būdus.  

- Priežiūra. Nustatyta, kad nėra aiškiai apibrėžti viešinimo ir informavimo priežiūros vykdymo procesai ir 

priežiūros lygiai. Planavimo dokumentai nepakankamai užtikrina priežiūros vykdymą, kadangi nesusieti 

planuojami ir pasiekti rezultatai.  

- Projektų priežiūra. Projektų vykdytojų vykdomos veiklos dažnai yra standartinės ir jų rezultatai dažnai yra 

šabloniniai, nėra iki galo išnaudojamos projektų viešinimo galimybės. Prielaidos: i) projektų vykdytojams 

trūksta gebėjimų tinkamai susiplanuoti ir įgyvendinti viešinimo priemones ii) motyvacijos stoka (viešinimas 

nėra pagrindinė projektų veikla).  

- Socialiniai-ekonominiai partneriai. Šiuo metu socialiniai-ekonominiai partneriai nėra įtraukti nei į 

vadovaujančiosios, nei į tarpinių, nei į įgyvendinančiųjų institucijų veiklas, pagrindinė įtraukimo forma yra 

dalyvavimas Stebėsenos komiteto veikloje.  

Viešinimo veiklos, priemonės ir kanalai 

- Viešinimo veiklų planavimas. Planavimo dokumentų detalumas nėra pakankamas, kad užtikrintų sąsajas 

tarp tikslų, uždavinių, priemonių, kanalų ir siekiamus rezultatų.  

- Veiklos vertinimas. Veiklos planavimas turi būti grindžiamas veiklos efektyvumo tyrimų rezultatais. Dabar 

metiniuose institucijų planuose didžioji dalis įvardintų siekiamų rezultatų atspindi tik planuojamą veiklą 

(pvz., surengtas tam tikras skaičius renginių), o ne siekiamą poveikį (pvz., naudos suvokimo padidėjimas 

pasirinktoje tikslinėje grupėje). Šiuo metu vadovaujančiosios institucijos atliekami tyrimai užtikrina 

galimybes identifikuoti bendras sistemos tobulinimo kryptis, tačiau gaunami rezultatai neleidžia įvertinti 

atskirų institucijų atliekamų veiklų efektyvumo. Viešinimo strategija. Ne visų viešinimo tikslų siekimo 

strategija buvo efektyvi tiek vadovaujančios, tiek tarpinių ir įgyvendinančių institucijų lygmenyse. 

Pagrindiniai nustatyti trūkumai buvo šie: 

nepakankamai konkrečiai apibrėžtas komunikacijos adresatas. Dauguma planuose numatytų viešinimo 

priemonių ir kanalų yra adresuojami masinei auditorijai;  

kiekybiškai neproporcinga komunikacija su skirtingomis tikslinėmis grupėmis – efektyviausiai buvo 

informuojama plačioji visuomenė, tačiau pasigesta priemonių socialiniams ekonominiams partneriams, 

žiniasklaidai ir kitiems visuomenės nuomonės formuotojams;  

poreikis koreguoti pačią viešinimo strategiją, kadangi nuo informavimo ir žinomumo tikslų yra pereinama 

prie auditorijos nuomonę formuojančių tikslų.  

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, pateikta išsami analizė, gerosios praktikos pavyzdžiai ir 

rekomendacijos dėl optimaliausio viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 2014-2020 m. 

laikotarpiu. Šių rekomendacijų įgyvendinimas leis geriau pasirengti naujam programavimo laikotarpiui. 

 

2.9. Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant 

ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas (2010 m. sausis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti valstybės projektų planavimo taikymą įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir 

planuojant bei įsisavinant ES lėšas. 

Uždaviniai: 

- įvertinti esamos strateginio planavimo sistemos efektyvumą detaliai išanalizuojant valstybės projektų 

planavimą; 

- įvertinti, kaip valstybės projektų planavimas, taikomas įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas, 

veikia ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumą 

Apimtis: Lietuvos strateginio planavimo sistema, valstybės projektų planavimo sistema ir 2007–2013 m. 

veiksmų programų priemonės, kurioms taikomas valstybės projektų planavimas. 

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, interviu, apklausos, stiprybių, silpnybių, galimybių, 

grėsmių (SSGG)  analizė, sugretinimas, gerosios praktikos pavyzdžių nustatymas, atvejo studijos, fokusuota 

grupinė diskusija. 
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Lietuvos strateginio planavimo sistema turi logišką strateginių dokumentų struktūrą, ji iš dalies integruota į 

valstybės biudžeto procesą, tačiau efektyvų strateginio planavimo sistemos veikimą riboja didelis strateginių 

dokumentų ir vertinimo kriterijų skaičius, jų persidengimas ir kokybės stoka, nepakankamas suderinamumas 

su finansiniais šaltiniais. 

- Kitose ES šalyse plačiai taikomas valstybės projektų planavimas Lietuvoje yra tinkamai reglamentuotas, 

tačiau dėl strateginių dokumentų kokybės stokos ir politikos įgyvendinimo agentūrų trūkumo, valstybės 

projektų planavimas ne visada yra tinkamiausias ir efektyviausias būdas ES struktūrinės paramos lėšoms 

paskirstyti.  

- Valstybės projektų planavimas buvo tinkamai pasirinktas ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonių projektams atrinkti, tačiau dėl 

kokybiškų strateginių dokumentų ir politikos įgyvendinimo agentūrų stokos projektus planuojant “iš 

apačios” buvo susidurta su tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo trūkumu  bei rizika, kad dalis 

ES struktūrinės paramos lėšų bus panaudota neefektyviai. 

- LR finansų ministerijos koordinuojamas vertinimo priemonių (projektų) planavimas yra gerai 

reglamentuotas ir pakankamai lankstus, tačiau  tarpinių institucijų aktyvumas planavimo procese yra 

skirtingas, todėl Finansų ministerija dažnai imasi aktyvesnio vaidmens vertinimo projektų inicijavimo, 

planavimo ir įgyvendinimo procese planuodama daugiau teminių vertinimų ar imdamasi vykdyti vertinimus, 

už kurių įgyvendinimą potencialiai galėtų būti atsakingos kitos institucijos. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, pateikta analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos 

tobulinant valstybės projektų planavimą. Rekomendacijos ir joms įgyvendinti pasiūlytos priemonės yra tiek 

strateginio pobūdžio, pvz. dėl strateginio planavimo dokumentų kokybės didinimo, tiek ir administracinio 

bei techninio pobūdžio, pvz. papildyti ir patikslinti metodinius dokumentus, inicijuoti valstybės tarnautojų 

mokymus ir kt. 

 

2.10. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas (2010 m. birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: atsižvelgiant į veiksmų programų prioritetų (priemonių) tikslus įvertinti 2007–2013 m. veiksmų 

programų specialiųjų projektų atrankos kriterijų (SPAK) tinkamumą ir pakankamumą, pateikti 

rekomendacijas bei metodines tobulinimo priemones.  

Uždaviniai: 

- atsižvelgiant į finansuojamas sritis detaliai įvertinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje 

(ŽIPVP) priemonių SPAK tinkamumą ir identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžius; 

- atsižvelgiant į finansuojamas sritis įvertinti pasirinktų kitų veiksmų programų priemonių SPAK tinkamumą 

ir identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžius; 

- pateikti pasiūlymus dėl atrankos kriterijų sistemos supaprastinamo galimybių; 

- pasiūlyti SPAK kriterijų rengimo metodiką ir pateikti pasiūlymų dėl jų tinkamumo / pakankamumo 

įvertinimo. 

Apimtis: ŽIPVP naudojami priemonių specialieji atrankos (prioritetiniai) kriterijai. Taip pat kitų veiksmų 

programų specialieji atrankos kriterijai  (pasirenkant iš kiekvieno prioriteto bent po vieną priemonę, kurioje 

taikomi prioritetiniai atrankos kriterijai.  

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, priežasties ir pasekmės loginis modelis, interviu, 

apklausos, ES šalių gerosios praktikos analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Tikslinga tobulinti SPAK nustatymo ir planavimo procesus, SPAK komunikavimą, pristatymą vertintojams, taip 

pat nustatyti SPAK kokybiškumo ir pakankamumo parametrus, kurių naudojimas padėtų užtikrinti efektyvų 

veiksmų programų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į atlikto vertinimo rezultatus, kartu su šia vertinimo ataskaita 

pateikiamoje 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos specialiųjų prioritetinių atrankos kriterijų 

nustatymo ir jų tinkamumo / pakankamumo vertinimo metodikoje yra nustatyti trejopi objekto prasme SPAK 

kokybiškumo ir pakankamumo reikalavimai: 
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- SPAK nustatymo proceso reikalavimai, nes proceso organizavimas, eiga ir ypatumai tiesiogiai veikia galutinį 

rezultatą – SPAK rinkinį;  

- Individualaus SPAK reikalavimai – kiekvienam SPAK vienetui keliami reikalavimai. Kiekvienas SPAK turėtų 

atitikti vientisumo, aiškumo, papildomumo, apskaičiuojamumo, orientacijos į projektą metakriterijus; 

- SPAK rinkinio reikalavimai – SPAK sistemai, visumai keliami reikalavimai;  

- Universalieji SPAK – siekiant paskatinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą Lietuvoje ir suformuoti 

projektų efektyvumo vertinimo praktiką, nustatyti šie universalieji SPAK: kaštų ir naudos SPAK; horizontaliųjų 

prioritetų SPAK; 

- Specifiniai SPAK – siekiant užtikrinti, kad finansavimas bus skiriamas projektams, labiausiai orientuotiems į 

konkrečios veiksmų programos prioritetus ir maksimaliai atitinkantiems priemonės paskirtį, nustatyti šie 

specifiniai SPAK: VP programų / prioritetų krypčių SPAK; priemonės SPAK. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Vertinimo metu buvo parengta Europos Sąjungos struktūrinės paramos specialiųjų prioritetinių atrankos 

kriterijų nustatymo ir jų tinkamumo / pakankamumo vertinimo metodika, kurioje nustatyti SPAK kokybiškumo 

ir pakankamumo reikalavimai, taip pat pateiktos 2 grupės rekomendacijų: 1) rekomendacijos SPAV procesui 

tobulinti ir 2) rekomendacijos SPAK kokybei gerinti. Šio vertinimo rezultatų panaudojimas leis parengti 

kokybiškesnius SPAK ir patobulinti SPAK procesą.   

 

2.11. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimas (2011 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti veiksmų programų įgyvendinimą, įvertinant esamas ir nustatant papildomas  finansavimo 

takoskyras tarp ES fondų, nacionalinių finansavimo šaltinių, veiksmų programų prioritetų ir priemonių. 

Uždaviniai: 

- įvertinti esamas ir nustatyti papildomas finansavimo takoskyras tarp ES fondų, kitų finansinių priemonių, 

susijusių su ES fondų finansuojamomis sritimis, nacionalinių finansavimo šaltinių, veiksmų programų 

prioritetų ir priemonių; 

- įvertinti finansavimo takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistemą, nustatyti jos silpnąsias vietas bei pateikti 

tobulinimo rekomendacijas; 

- įvertinti atsakingų institucijų atliekamas dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procedūras bei 

pateikti rekomendacijas jas tobulinti. 

Apimtis: finansavimo takoskyrų ir šiuo metu veikiančios dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 

sistemos vertinimą. 

Naudoti metodai: finansavimo takoskyrų pakankamumo ir tinkamumo vertinimo modelis, pirminių antrinių 

šaltinių analizė, atvejo analizė.   

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Išskirtos keturios pagrindinės sritys, kuriose dėl jų specifikos ir/ar dėl nepakankamo atskyrimo 

identifikuota didžiausia priemonių persidengimo rizika: moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, viešasis 

administravimas, švietimas, techninė parama. 

- Identifikuoti svarbiausi veiksniai neleidžiantys visiškai panaikinti dvigubo finansavimo rizikos priemonių, 

veiklų ar išlaidų tipų lygmenyje: detalumo apribojimai, t.y. neįmanoma detaliai ir pakankamai smulkiai 

aprašyti visų skirtingose priemonėse finansuojamų išlaidų tipų, projektinio finansavimo specifika, t.y. 

vykdant projektus, finansuojančius skirtingas sritis, netiesioginės projektų išlaidos išlieka vienodos 

daugumoje projektų. 

- Nustatyta, jog 2007–2013 m. veiksmų programose ir jų prieduose nustatytos takoskyros kartu su veikiančia 

finansavimo takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę dvigubo finansavimo 

prevenciją. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu buvo sudarytas priemonių, kurioms būdinga didžiausia persidengimo rizika, sąrašas, 

patikslintas ir papildytas įvairių finansavimo šaltinių, susijusių su  ES fondų finansuojamomis sritimis, 

sąrašas ir pateiktos rekomendacijos:  

- dėl finansavimo šaltinių sąrašo; 

- dėl finansavimo takoskyrų sisteminimo; 
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- dėl finansavimo takoskyrų stebėsenos; 

- dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo. 

Šių rekomendacijų įgyvendinimas leis aiškiau apibrėžti finansavimo takoskyras tarp ES fondų, nacionalinių 

finansavimo šaltinių, veiksmų programų prioritetų bei priemonių ir sumažinti dvigubo finansavimo riziką. 

 

2.12. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos vertinimas (2011 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: išanalizuoti ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo spartą, jos dinamiką ir tendencijas, esamas 

rizikas bei numatyti galimas priemones spartos užtikrinimui. 

Uždaviniai: 

- sukurti ES struktūrinės paramos deklaravimo EK modelį naudojantis informacija gauta iš ES struktūrinės 

paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) duomenų bazės pagal 

atskirus prioritetus ir tarpines institucijas, išskiriant planavimo ir konkursines priemones; 

- naudojantis sukurtu modeliu, įvertinti kokios ES struktūrinės paramos deklaravimo apimtys gali būti 

prognozuojamos likusiems 2007-2013 m. laikotarpio metams, pagal patvirtintų priemonių, paskelbtų kvietimų 

teikti paraiškas ir patvirtintų projektų sąrašų, pateiktų ir vertinamų paraiškų, sudarytų projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių, deklaruotinomis pripažintų išlaidų apimtis; 

- įvertinti, ar pagal prognozuojamus duomenis bus pasiekta ES fondų lėšų naudojimo plano rodikliai 2010-

2015 m. ir nepažeista N+2/N+3 taisyklės reikalavimai; 

- suformuluoti galimus ES lėšų perskirstymo siūlymus, atsižvelgiant į galimus skirtumus tarp 

prognozuojamų įsisavinimo tempų ir N+2 taisyklėje nurodytų reikalavimų, institucijų, tarp kurių būtų 

siūloma perskirstyti, lėšų atidavimo ir priėmimo galimybes dėl vykdomų ar planuojamų vykdyti priemonių;  

- suformuluoti galimus ES lėšų perskirstymo siūlymus, taip kad būtų ne tik neprarastos lėšos dėl N+2 

taisyklės, bet kartu ir optimizuotas visas įsisavinimo procesas, atitinkamai išdėstant jį tarp atsakingų 

institucijų bei programos vykdymo metų; 

- įvertinti esamos ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės įgyvendinimo sistemos trūkumus ir 

pateikti galimus jų sprendimo būdus; 

- nustatyti priežastis, dėl kurių lėtėja ES struktūrinės paramos panaudojimas, bei pateikti galimus jų 

sprendimo būdus. 

Apimtis: 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos ir stebėsenos įvertinimą.  

Naudoti metodai: deklaruotinų EK lėšų prognozavimo modelio koncepcija, duomenų trikampiai, antrinių 

duomenų analizė. 

.Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- ES paramos įsisavinimo vertinimui sukurtas MS Excel modelis. Šio modelio pagalba atliktos prognozės 

pagal prioritetus ir tarpines institucijas. Gauti rezultatai rodo, kad: 

 VP1 siektinas planas nebus įgyvendintas nė vienais metais. Didžiausias atotrūkis nuo šio plano 

prognozuojamas 2012 m., vėliau deklaruotų lėšų apimtys turėtų artėti prie plane nurodyto siektino 

lygmens. Kritinis lygmuo VP1 programoje būtų pasiektas dar 2012 m., tačiau 2015 m. atsirastų 

nedidelis nuokrypis nuo jo. Analogiška situacija yra ir kalbant apie N + 2 / N + 3 taisyklės reikalavimų 

vykdymą: visais metais iki pat 2015 m., bus susidaręs perviršis, tačiau paskutiniaisiais metais atsiras 

neigiamas nuokrypis nuo jo; 

 VP2 Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) siektinas plano lygmuo taip pat nebus pasiektas, 

išskyrus 2013–2014 m. laikotarpį. Kritinis plano lygis VP2 bus įgyvendintas iki pat 2015 m., kaip, beje, 

ir N + 2 / N + 3 taisyklės reikalavimai. Tačiau 2015 m. atsiras neigiamas nuokrypis; 

 VP2 Sanglaudos fondo (toliau – SF) siektino plano lygmens nuokrypiai pagal savo kryptis bus panašūs į 

ERPF. Tačiau N + 2 taisyklė bus pažeista tik 2015 m., susidarius 99 mln. Lt neįsisavintų lėšų sumai; 

 VP3 ERPF ir SF planų įvykdomumas bus panašus. Abiejų fondų prioritetai siektiną planą įgyvendins tik 

2013–2014 m. Kritinis lygmuo būtų pasiekiamas pora metų anksčiau, o N + 2 taisyklė įgyvendinama iki 

pat 2015 m., kuomet ERPF liks neįsisavinta 19 mln. Lt, o Sanglaudos fonde – 29 mln. Lt; 

 VP4 nei siektinas, nei kritinis plano lygiai nebus pasiekti, o N + 2 / N + 3 taisyklės reikalavimai bus 

pažeisti jau 2014 m. 
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- N+2 taisyklės pažeidimo rizika daugelyje prioritetų neiškils, tačiau, norint užtikrinti optimalų ES 

struktūrinės paramos įsisavinimą, reikalingi perskirsimai iš VP4 į VP1, taip pat galimi perskirstymai VP2-5 

prioriteto viduje. 

- įvertintas stebėsenos procesas, nustatytos jo stipriosios ir silpnosios pusės, suformuoti pasiūlymai proceso 

tobulinimui. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Atsižvelgiant į gautus vertinimo rezultatus, buvo suformuoti šie pagrindiniai siūlymai: lėšų perskirstymas, 

Master plano atnaujinimas, kvietimų teikti paraiškas suderinimas, planų tarpusavio susiejimas, 

detalizuojančiųjų planų panaudojimas, visų įsisavinimo etapų stebėsena, aiškesnis stebėsenos 

reglamentavimas, visų institucijų įsitraukimo skatinimas, leistinų nuokrypių nustatymas. Vertinimo metu 

sukurto modelio naudojimas leis geriau atlikti lėšų panaudojimo stebėseną ir sudaryti tikslesnes lėšų 

panaudojimo prognozes. 

2.13. Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo tobulinimas (2010 gruodis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: išanalizuoti bendrai finansuojamu ES struktūrinių fondu ir nacionalinio biudžeto lėšomis Finansų 

inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo Lietuvoje teisine ir institucine sistemas bei pateikti 

rekomendacijas tobulinimui. 

Uždaviniai: 

- išnagrinėti LR ir ES teisės aktus, tiesiogiai taikomus Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės lėšų 

panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentu administravimą; identifikuoti teisės 

aktus, kurie tiesiogiai nereglamentuoja, bet gali turėti įtaką Finansų inžinerijos priemonių steigimui, 

finansavimui ir valdymui; 

- įvertinti LR teisės aktų pakankamumą esamiems poreikiams ir būtinybę tikslinti esamus/parengti naujus 

teisės aktus siekiant suteikti daugiau galimybių valstybės finansiniu paslaugu smulkaus ir vidutinio verslo 

(toliau − SVV) subjektams teikimui; 

- įvertinti esamas institucines valstybės ir ES struktūrinių fondu finansuojamu finansiniu priemonių 

administravimo sistemas; 

- įvertinti ES finansuojamu Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumą ir tinkamumą ekonominei 

situacijai, atitikima SVV poreikiams; 

- įvertinti Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų poveikį valstybės finansų 

srautams, pateikti rekomendacijas dėl lėšų išmokėjimo į Finansų inžinerijos priemonės optimizavimą 

siekiant daryti teigiama poveikį valstybės biudžetui. 

Apimtis: vertinama Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumas SVV plėtrai skirtoms Finansų 

inžinerijos priemonėms.  

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių duomenų analizė, išorinės studijos, apklausos, moksliniai tyrimai,  

statistinių duomenų analizė, interviu. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Iš esmės Lietuvos nacionalinių teisės aktų nuostatos yra suderintos su ES struktūrinių fondu lėšų 

panaudojimą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių 

steigimo. Išlieka aktualus tiek reglamentavimo neatitikimų išsprendimas, tiek teisingas ir vieningas 

nacionalinių ir ES teisės aktų nuostatų aiškinimas. Kaip vienas iš reglamentavimo neatitikimų paminėtinas 

skirtingų sąvokų nacionaliniuose ir ES teisės aktuose vartojimas.  

- Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo problema yra nepakankamas kai kurių reikšmingų klausimų 

reguliavimas nacionalinės teisės bei ES teisės lygiu. 

- Lėšos Finansų inžinerijos priemonių valdytojams turėtu būti skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymu kaip asignavimai. 

- Tyrimu nustatyta svarbiausi aspektai, kurie daro įtaką taikomų Finansų inžinerijos priemonių efektyvumui. 

- Atlikus priemonių rezultatyvumo įvertinimą ir preliminarią SVV subjektų finansavimo poreikių apžvalgą, 

matomas poreikis tokioms papildomoms intervencijoms kaip eksporto skatinimas, mažų įmonių bei 

individualia veikla užsiimančių asmenų akcentavimas, rizikos kapitalo vystymas, finansų inžinerijos 

priemonių derinimas su kompetencijos kėlimo veiksniais, mikrokreditavimo didinimas. 
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu išnagrinėti LR ir ES teisės aktai, tiesiogiai taikomi Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės 

lėšų panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų administravimą, nurodyti 

identifikuoti teisės aktai, kurie gali turėti įtaką Finansų inžinerijos priemonių steigimui, finansavimui ir 

valdymui, įvertintas LR teisės aktų pakankamumas esamiems poreikiams ir būtinybė tikslinti 

esamus/parengti naujus teisės aktus. 

Ataskaitoje taip pat pateikiamas esamos institucinės valstybės ir ES struktūrinių fondų finansuojamų 

finansinių priemonių administravimo sistemų vertinimas, Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumo ir 

tinkamumo ekonominei situacijai, atitikties SVV poreikiams vertinimas bei Finansų inžinerijos priemonių 

steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų poveikio vertinimas valstybės biudžetui.  

Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kurios sugrupuotos pagal siūlomas spręsti problemas ir 

rizikas: 

- pagrindinės sisteminės rekomendacijos; 

- su funkcijų tobulinimu susijusios rekomendacijos; 

-  rekomendacijos dėl lėšų perskirstymo ir stebėsenos; 

- rekomendacijos dėl naujų priemonių steigimo; 

- dėl finansų inžinerijos priemonių apskaitos bei finansavimo procesų. 

Šio vertinimo rezultatų panaudojimas ir rekomendacijų įgyvendinimas leis geriau išnaudoti  finansų 

inžinerijos galimybes, tobulinant ES struktūrinės paramos panaudojimą  

 

2.14. Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimas (2011 m. 

spalis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) administruojamų Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos (toliau – SSVP) priemonių įgyvendinimą, įvertinant duomenų, skirtų priemonių 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumą ir efektyvumą.  

Uždaviniai: 

- įvertinti šiuo metu SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio apskaičiavimo  metodikos 

tinkamumą (pagal kiekvieną priemonę individualiai ir visą uždavinį) ir pateikti rekomendacijas, kaip 

patobulinti esamą rodiklio stebėsenos duomenų rinkimo metodiką; 

- įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio metodikos efektyvumą (pagal 

kiekvieną priemonę individualiai) ir pateikti rekomendacijas/metodiką dėl antrinių rodiklių, reikalingų 

priemonių įgyvendinimo rodikliams apskaičiuoti, stebėsenos sistemos sukūrimo. 

Apimtis: SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema. 

Naudoti metodai: kokybiniai ir kiekybiniai duomenų surinkimo ir analizės metodai: antrinių šaltinių analizė, 

stebėsenos informacijos analizė, sveikatos srities informacinių sistemų ir statistinės informacijos analizė, 

SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logikos analizė (loginiai modeliai), interviu, projektų 

vykdytojų apklausa, stebėsenos rodiklių analizė pagal rodiklių kokybės kriterijus. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Rodiklių tinkamumo vertinimas parodė, kad SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai nėra pakankamai specifiški. Rodiklių sistemoje trūksta rodiklių, kurie atspindėtų svarbų 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės aspektą, taip pat rodiklių, kurie realiai atspindėtų intervencijų tikslus 

ir jų įgyvendinimo rezultatus.  

- Vertinant rodiklių suderinamumą nustatyta, kad SAM administruojamų SSVP priemonių rodikliai atitinka 

nacionalinių programų vertinimo kriterijus, tačiau nesudaro prielaidų vertinti nacionalinių programų 

įgyvendinimo pažangą, nes nacionalinėse programose numatyta daugiau ir įvairesnių rodiklių. 

- Vertinant rodiklių sistemos efektyvumą nustatyta, kad efektyvesnei priemonių įgyvendinimo stebėsenos 

sistemai trūksta specifiškesnių rodiklių, be to trūksta priežastinių ryšių tarp produkto, rezultato ir strateginių 

konteksto rodiklių, o priemonių intervencijos logika per daug supaprastinta.  

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  
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Vertinimo metu buvo identifikuoti rodiklių sistemos trūkumai ir pasiūlytos rekomendacijos, kurios 

sugrupuotos pagal spręstinas problemas: 

- dėl nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir stebėsenos rodiklių suderinamumo; 

- dėl specifiškesnių SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir stebėsenos 

sistemos tobulinimo krypčių; 

- dėl rodiklių paslaugų kokybei vertinti; 

- dėl pacientų pasitenkinimo vertinimo; 

- dėl rodiklių paslaugų prieinamumui vertinti;  

- dėl nacionaliniu lygiu spręstinų problemų. 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leis patobulinti SAM administruojamų priemonių stebėseną ir 

pagerinti atskaitomybę už ES struktūrinės paramos panaudojimą šioje srityje. 

 

3. VEIKSMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAI 

 

3.1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinis vertinimas (2011 

m. rugsėjis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto (toliau - ŽIPVP 4 prioriteto) 

įgyvendinimą. 

Uždaviniai: 

- nustatyti tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai, teisės 

aktams; 

- įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą; 

- įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinius rezultatus ir įgyvendinimo efektyvumą.  

Apimtis: ŽIPVP 4 prioritetas – „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“. 

Naudoti metodai: vertinimo metu buvo taikytas mišrus kokybinis-kiekybinis tyrimo būdas, apimantis šiuos 

kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus: antrinių šaltinių analizę, interviu, apklausę, atvejo studijas; 

ateities analizės metodus (SSGG ir alternatyvų analizė), suinteresuotųjų grupių įtraukimą į rekomendacijų 

formulavimą. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Vertinant tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai, teisės 

aktams, nustatyta: 

- ŽIPVP 4 prioriteto parama buvo panaudota Vyriausybės prioritetams įgyvendinti tik valdymo, nukreipto į 

rezultatus, srityje („VORT“ projektas), pasirengimo pirmininkauti ES (LESSED projektas) ir viešųjų 

paslaugų ar vieno langelio srityje (projektai pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“). Tai 

susiję su valstybės projektų planavimo specifika bei nepakankamu ministerijų gebėjimu ir noru inicijuoti 

ESF finansuojamus projektus, skirtus reformoms sudaryti ir įgyvendinti. 

- Projektų analizė parodė, jog daugiausia finansuojama valdymo sistemų ir mokymo projektų, nebuvo 

rengiami ir finansuojami projektai struktūrinių reformų srityje, jų visai nevykdė savivaldybės.. 

- Intervencijų logikos problemos ypač būdingos valdymo sistemų projektams: kuriama per daug pavienių 

veiklos ir finansų valdymo sistemų; kuriami nauji ir sudėtingi informaciniai sprendimai, nors gali būti 

taikomi esami ir paprasti sprendimai; dauguma iš ESF finansuojamų sistemų/ priemonių nėra novatoriškos - 

mažiausiai novatoriškos yra finansų valdymo ir apskaitos sistemos, kurias dažniausiai kuria ar tobulina 

Lietuvos savivaldybės. 

Vertinant ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą, nustatyta: 

- ŽIPVP 4 prioriteto planavimui ir įgyvendinimui trūksta teminio koordinavimo, teminės priemonių ir 

projektų stebėsenos, taip pat galėtų būti tobulinamas prioritetą administruojančios institucijos 

bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja ir kitomis institucijomis, į kurių valdymo sritį patenka atskiros 

ŽIPVP 4 prioriteto priemonės. 

- ŽIPVP 4 prioritetas yra gana brangus pagal administravimo kaštus ir brangiausias, jei lygintume su kitais 

šios veiksmų programos prioritetais 
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- ŽIPVP 4 prioriteto projektų vykdytojai yra pakankamai patenkinti Europos socialinio fondo agentūros 

veikla ir vykdomomis administravimo funkcijomis; administravimo taisyklių aiškumas vertinimas palankiai, 

nors kiek mažiau aiškios projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams; projektų administravimo 

procedūros pakankamai sparčios, nors kiek lėtesnės paraiškų atrankos, projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių derinimo bei viešųjų pirkimų derinimo procedūros.  

- Projektų įgyvendinimo problemos yra susijusios ne tik su projektų sudėtingumu, bet ir su projektų 

vykdytojų branda. 

Vertinant ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinius rezultatus ir atliekant ateities analizę, nustatyta: 

- Teigiami pokyčiai jau įvyko tarnautojų ir darbuotojų kompetencijos srityje (patobulėta žmogiškųjų išteklių, 

finansų, turto, veiklos, kokybės vadybos procesų bei institucijos strategijos ir veiklos planavimo srityse). 

- Institucijų struktūroje, institucijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, bendradarbiavime ir 

partnerystėje su kitomis institucijomis ir suinteresuotomis grupėmis, vadovų lyderystėje ir vadovavime dar 

neįvyko didelių pokyčių, tačiau dauguma projektų dar įgyvendinami (nustatytas statistinis ryšys tarp 

projektų trukmės ir vykstančių pokyčių).  

- Pateiktos dvi alternatyvos administracinių gebėjimų stiprinimui ir viešojo administravimo efektyvumo 

didinimui naujuoju programavimo laikotarpiu. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Remiantis vertinimo rezultatais buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos, skirtos tiek esamam ES 

struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, tiek ateinančiam 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 

programavimo laikotarpiui. Siekiant didesnio rekomendacijų priimtinumo, vertinimo rezultatų pristatymo 

renginio metu buvo surengtas balsavimas dėl siūlomų vertinimo rekomendacijų. Remiantis balsavimo 

rezultatais ir suinteresuotųjų pusių pastabomis, buvo pateiktos rekomendacijos dėl prioriteto įgyvendinimo 

rodiklių, likusių ŽIPVP 4 prioriteto lėšų panaudojimo planavimo ir administravimo, struktūrinių reformų 

finansavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir projektų valdymo.  

Vertinime pateiktas pluoštas rekomendacijų dėl administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimo naujuoju programavimo laikotarpiu: dėl atsakomybės pasiskirstymo, 

didesnio orientavimosi į rezultatus, valdysenos modelio taikymo įgyvendinant priemones ir projektus 

administracinių gebėjimų stiprinimo srityje, finansavimo prioritetų. 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leis patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą viešojo 

administravimo srityje 2007-2013 m. laikotarpiu ir bus naudingos rengiantis naujam programavimo 

laikotarpiui. 

 

3.2. Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (2011 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau - ŽIPVP) 

įgyvendinimą, didinant Europos socialinio fondo (toliau – ESF)  finansuojamų mokymų kokybę ir 

veiksmingumą. 

Uždaviniai: įvertinti ESF finansuojamų mokymų kokybę ir efektyvumą. 

Apimtis: įvertinta mokymų, vykdomų pagal 4 ŽIPVP priemones, kokybė, rezultatyvumas, efektyvumas, 

naudingumas bei poveikis. Taip pat atlikta 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. ES paramos laikotarpiais vykdytų 

ir vykdomų mokymų, finansuotų ESF lėšomis, palyginamoji analizė. Identifikuoti geros ir blogos praktikos 

projektų pavyzdžiai. Įvertinta ES šalių patirtis vykdant mokymų projektus. 

Naudoti metodai: informacijos ir duomenų analizė, anketinė apklausa, interviu, sugretinimas, atvejo studijos, 

užsienio šalių praktikos analizė.  

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- Vertinant 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų mokymų poveikį, pažymima, kad šiuo 

laikotarpiu vykdyti mokymai padarė teigiamą poveikį, nors ne visai tokiu mastu, kad būtų išspręstos visos 

to laikotarpio problemos. 

- Nustatyta, kad ESF finansuojamų mokymų portfelis yra fragmentuotas ir įvairus. Viena vertus, didesnės 

apimties, standartizuoti mokymai duoda masto ekonomijos efektą, tačiau kita vertus, unifikuojant 

mokymus kyla rizika, jog mokymai nebus lanksčiai pritaikyti prie besimokančiojo poreikių ir kintančios 

situacijos, todėl svarbu subalansuoti šiuos du apsektus.  
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- Apibendrinus, mokymų kokybė ir atskiri elementai buvo vertinami teigiamai, tačiau pastebėta ir mokymų 

kokybės trūkumų (pvz., dėstytojų kompetencija, mokymų atitiktis poreikiui, mokymų organizavimas ir 

pan.). Taip pat tam tikrais atvejais, ypač kai yra reikalingos specifinių mokymų paslaugos, yra susiduriama 

su patyrusių, kompetentingų paslaugų teikėjų trūkumu.  

- Vertinant pasiektus rezultatus, ESF finansuojami mokymai turėjo teigiamą poveikį tikslinėms grupėms, 

prisidėjo prie jų kvalifikacijos kėlimo. Pažymėtina, kad pasireiškė ne tik mokymų nauda, tačiau naudingi 

buvo ir papildomi sukurti produktai: kontaktų užmezgimas, pasidalijimas praktika su kolegomis, 

metodinės priemonės ir pan. Visgi ESF finansuojami mokymai turėjo teigiamą poveikį ne visais atvejais ir 

ne tokiu mastu kaip tikėtasi. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos 

persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, tikėtina, kad nebus pasiektas laukiamas poveikis, o pagal 

priemonę  „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinamų mokymų 

veiksmingumas galėtų būti padidintas tobulinant mokymų poreikio nustatymo procesą, vykdant 

horizontaliuosius mokymus. 

- Mokymų stebėsenos rezultatai nepakankamai naudojami mokymų kokybei tobulinti ir veiksmingumui 

didinti. Dažniausiai naudojamas tik dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas. Mokymų kokybės ir 

veiksmingumo vertinimas – labai svarbus planuojant mokymus ateityje, gerinant mokymų rezultatus. 

- Ne visi mokymai buvo įgyvendinami efektyviai, mokymo paslaugų kainos viršijo rinkos įkainius, taip pat 

žymi biudžetų dalis buvo skiriama su mokymais tiesiogiai nesusijusioms veikloms.  

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Vertinimo metu buvo išsamiai išanalizuota ESF finansuojamų mokymų kokybė, rezultatyvumas, 

efektyvumas, naudingumas bei poveikis ir pateiktos išvados bei rekomendacijos dėl ESF mokymų 

tobulinimo, kurios naudingos tobulinant ES struktūrinių paramos panaudojimą šioje srityje. 

Bendros rekomendacijos: 

- svarbiu veiksniu tampa kompetentingų ir patyrusių paslaugų teikėjų ir ekspertų atranka, todėl reikalinga 

stiprinti vykdytojų gebėjimus viešųjų pirkimų srityje. Atitinkamai siūloma parengti pagalbinius dokumentus 

projektų vykdytojams (pvz. geroji praktika vykdant prikimus, praktiniai pavyzdžiai), vykdyti mokymus 

viešųjų pirkimų tema, stiprinti dalijimąsi praktika tarp projektų vykdytojų, taikyti ekonominio naudingumo 

principą įsigyjant paslaugas, reikalauti pateikti atsiliepimus apie suteiktas paslaugas; 

- rekomenduojama stiprinti projektų vykdytojų gebėjimus ir metodinį pagrindą mokymų efektyvumo 

vertinimo srityje (pvz. išleidžiant mokymų veiksmingumo vertinimo gaires, kuriose pateikiamos 

rekomendacijos kaip turi būti atliekama mokymų stebėsena, vertinimas, pristatomas Kirkpatrick vertinimo 

modelis ir jo praktinio taikymo pavyzdžiai), didinti projektų vykdytojų įsitraukimą ir atsakomybę atliekant 

mokymų kokybės ir veiksmingumo vertinimą (pvz. Projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir sutartyse 

numatant pareigą atlikti mokymų stebėseną ir vertinimą), teikti pirmenybę projektams (taikant atrankos 

kriterijus), kuriuose numatyti taikyti mokymų kokybės vertinimo metodai; 

- rekomenduojama teikti prioritetą tiems mokymų projektams, kurių vykdytojai pateikia personalo 

tobulinimo planus, o mokymai yra susieti su nustatytais mokymo poreikiais; 

- kitu programavimo laikotarpiu rekomenduojama pirmenybę teikti ekonomijos efektą sukuriantiems 

projektams.  

Vertinime taip pat pateikti pastebėjimai ir konkrečios rekomendacijos dėl 4 nagrinėtų priemonių („Kaimo 

vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, „Bendrojo lavinimo, profesinio 

mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, „Mokslininkų ir 

kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų  tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ ir 

„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“) įgyvendinimo tobulinimo bei 

tęstinumo. 

 

3.3. Europos socialinio fondo finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 

vertinimas (2011 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: tobulinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau - ŽIPVP) 

įgyvendinimą, didinant Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamų užimtumą skatinančių 

priemonių kokybę ir veiksmingumą.  
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Uždaviniai: įvertinti ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumą. 

Apimtis: įvertintas ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių tinkamumas ir naudingumas. 

Atliktas priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo vertinimas pagal 

tinkamumo, efektyvumo, poveikio ir naudingumo kriterijus. Atlikta 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES 

paramos laikotarpiais vykdytų ir vykdomų užimtumo skatinimo iniciatyvų palyginamoji analizė.  

Naudoti metodai: informacijos ir duomenų analizė, interviu, apklausa, sugretinimas, užsienio šalių praktikos 

analizė 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
- 2004-2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytos užimtumą skatinančios veiklos turėjo teigiamą poveikį tiek 

privataus tiek viešojo sektoriaus darbuotojų našumo augimui, labiau kvalifikuotos darbo jėgos įliejimui į 

įvairius ūkio sektorius, bedarbystės problemų, ypač socialiai jautrių grupių tarpe, sprendimui. 

- 2007-2013 m. paramos laikotarpiu buvo sėkmingai reaguojama į pokyčius darbo rinkoje peržiūrint aktyvių 

darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių finansavimo prioritetus, nuosekliai didinant finansavimo 

apimtis ADRP priemonių rėmimui. Tais atvejais, kai programinio lygmens pokyčiai yra sunkiau 

įgyvendinami ar yra nebūtini, ADRP priemonių įgyvendinime į situaciją darbo rinkoje tiesiog yra 

reaguojama projektų lygmeniu ir toks prisitaikymas prie situacijos neprieštarauja priemonės tikslams, 

uždaviniams ir numatytoms veikloms.  

- Kaip rodo 2004-2006 ir 2007-2013 m. paramos laikotarpių planavimo etapai, jų metu numatytos ateities 

grėsmės (įskaitant išorinius veiksnius) aiškiau neatspindėjo ekonomikos stagnacijos ir nuosmukio rizikos, 

tuo tarpu visas planavimas buvo paremtas tuometine situacija rinkoje.  

- Lietuvoje labai aukštas jaunimo (20-29 metų) nedarbo lygis, todėl yra labai didelė rizika, kad šios tikslinės 

grupės asmenys, nerasdami darbo Lietuvoje, turi didelę paskatą emigruoti. Tai atsispindi ir per pastaruosius 

metus ženkliai išaugusiuose emigracijos srautuose. Tokios tendencijos ilguoju laikotarpiu gali sukelti labai 

neigiamas pasekmės Lietuvos ūkiui, paskatinti spartesnį visuomenės senėjimą. Nors tam tikri žingsniai jau 

yra padaryti – redaguotas Užimtumo rėmimo įstatymas, kai kuriose ŽIPVP priemonėse („Verslumo 

skatinimas“, „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“) jaunimas yra numatytas kaip viena iš 

prioritetinių grupių, tačiau ši problema išlieka aktuali. 

- ADRP priemonių efektyvumas dažnai yra nulemtas tokių išorinių faktorių, kaip žema bedarbių motyvacija, 

suinteresuotumo stoka oficialiai įsidarbinti. Šie išoriniai veiksniai iš esmės mažina ADRP priemonių 

efektyvumą ir tikėtiną poveikį. 

- Bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas per menkai susietas su jų 

veiklos rezultatais. Įsidarbinimo rezultatai po profesinio mokymo ar dalyvių atsiliepimai apie mokymų 

kokybę tiesiogiai neįtakoja profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų užsakymų ir finansavimo. 

- Subsidijų schemoms būdingos rizikos, kad darbdaviai gali siekti laikinai įdarbinti asmenį tik dėl finansinės 

naudos (išlaidų kompensavimo subsidijos forma), iš anksto žinodami, kad, pasibaigus subsidijos mokėjimui, 

įdarbintą asmenį atleis iš darbo. Gaudami subsidiją pagal įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo 

rėmimo priemonę, darbdaviai neįsipareigoja palikti asmenį dirbti po subsidijos pabaigos. 

- Apžvelgiant ŽIPVP 1 prioriteto įgyvendinimo laikotarpiu atliktus intervencijų finansavimo pokyčius, 

pastebėta, kad bene labiausiai sumažėjo dėmesys (ir finansavimas) priemonėms, orientuotoms į darbo jėgos 

pasiūlos didinimą, socialinės įtraukties problemų sprendimą. 

- Nustatyta, kad pagrindinės ADRP priemonės pagal biudžetą ir dalyvių skaičių yra: profesinis mokymas, 

 

- Naudingiausios darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įsidarbinimo subsidijuojant priemonės: 

 dalyvavimas įdarbinimo subsidijuojant priemonėje padėjo įsidarbinti 30 proc. asmenų; 

 dalyvavimas darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje padėjo įsidarbinti 36 proc. asmenų; 

 dalyvavimas profesiniame mokyme padėjo įsidarbinti 18 proc. asmenų; 

 dalyvavimas viešuosiuose darbuose padėjo įsidarbinti 14 proc. asmenų. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Įvertinus užimtumą skatinančių priemonių tinkamumą ir naudingumą, pateiktos rekomendacijos dėl geresnio 

lėšų panaudojimo šioje srityje: 

- atliekant 2014-2020 m. finansinės perspektyvos su užimtumo skatinimu susijusių priemonių planavimą ir 

nustatant užimtumo finansavimo prioritetus, rekomenduotina naudoti įvairesnius ateities prognozavimo 
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instrumentus (pvz., įžvalgas), kurie padėtų tiksliau nustatyti ūkio raidos scenarijus ir prioritetus, iš anksto 

tinkamai įvertintų galimas rizikas, galinčias sumažinti planuojamą intervencijos efektą ir tęstinumą; 

- atliekant 2014-2020 m. finansinės perspektyvos su užimtumo skatinimu susijusių priemonių planavimą, 

svarbu papildomai prioritetizuoti jaunimo tikslinę grupę, sudarant jai sąlygas tiek susirasti darbą, tiek 

įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. Siūloma ypatingą dėmesį skirti jaunimo tikslinei grupei finansinės 

inžinerijos (verslumo skatinimo) priemonėse, sudarant kuo palankesnes sąlygas šiai tikslinei grupei užsiimti 

verslu Lietuvoje; 

- žemo ir vidutinio nedarbo sąlygomis tinkamiausia ADRP priemone laikytinas profesinis mokymas. Aukšto 

nedarbo sąlygomis profesinio mokymo efektyvumas yra mažesnis ir efektyvesnėmis laikytinos remiamo 

įdarbinimo priemonės (daugiausiai įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas). Į šią 

tendenciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerija reagavo priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į 

darbo rinką“ įgyvendinimo metu. Tačiau svarbu, kad į tai būtų atsižvelgiama ir investicijų planavimo etape; 

- ADRP priemonių efektyvumas dažnai yra nulemtas tokių išorinių faktorių, kaip žema bedarbių motyvacija, 

suinteresuotumo stoka oficialiai įsidarbinti, todėl rekomenduojama skirti daugiau laiko konkretaus bedarbio 

situacijos analizei; 

- profesinio mokymo poreikiai prognozuojami tik vienerių metų laikotarpiui. Tai viena iš priežasčių, 

lemiančių nepakankamą bedarbių profesinio mokymo atitiktį rinkos poreikiams. Todėl rekomenduojama 

vykdyti ir reguliariai atnaujinti vidutinės trukmės darbo rinkos poreikių prognozavimą; 

- bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas per menkai susietas su jų 

veiklos rezultatais, todėl tikslinga tą atlikti per viešųjų pirkimų sąlygas, arba “vaučerių sistemos” atveju, 

parengiant tvarką, kaip į surinktą informaciją apie mokymo paslaugų teikėjų rezultatus turi būti 

atsižvelgiama organizuojant profesinį mokymą (pvz. profesinio mokymo paslaugų teikėjų reitingavimas); 

- subsidijų schemoms būdingos rizikos, kad darbdaviai gali siekti laikinai įdarbinti asmenį tik dėl finansinės 

naudos (išlaidų kompensavimo subsidijos forma), iš anksto žinodami, kad, pasibaigus subsidijos mokėjimui, 

įdarbintą asmenį atleis iš darbo. Siekiant sumažinti piktnaudžiavimo subsidijomis atvejus, rekomenduojama 

vykdyti sistemingą subsidijų monitoringą. 

Šio vertinimo rezultatai ir rekomendacijų įgyvendinimas prisidės prie geresnio ES struktūrinės paramos 

finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokybės ir veiksmingumo.  

 

3.4. Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos 

įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas (2011 m. birželis) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: gerinti švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą 

ir nuoseklumą, atsiskaityti EK ir kitoms tikslinėms grupėms už ES struktūrinės paramos panaudojimą. 

Uždaviniai:  

Nustatyti: 

- kokioms švietimo sistemos sritims skiriamas nepakankamas dėmesys; 

- kurios įgyvendinamos intervencijos galėtų būti sustiprintos papildomomis veiklomis; 

- kokie nauji veiksmai galėtų prisidėti prie geresnio veiksmų programų ir Švietimo ir mokslo ministerijos 

(toliau - ŠMM)  programų planavimo metu iškeltų tikslų pasiekimo; 

- kokia yra veiksmų programų prioritetų, priemonių ir pagal jas remiamų veiklų, nustatytų ŠMM 

programose, planuotų tikslų pasiekimo tikimybė periodo pabaigoje. 

Apimtis: ŠMM administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetai ir juos įgyvendinančios 

ŠMM programos.   

Naudoti metodai: lyginamoji analizė, projektų vykdytojų apklausa (pagal kiekvieną veiksmų programą), 

ekspertiniai interviu, diskusijų grupės, veiksmų programų stebėsenos duomenų analizė. 

Vertinimas atliktas pagal tinkamumo, suderinamumo, rezultatų kokybės, rezultatyvumo kriterijus. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Pagal vertinimo kriterijus nustatyta: 

Tinkamumas 

Socialinės ir ekonominės situacijos šalyje pokyčių įtaka suplanuotų priemonių aktualumui santykinai 

nedidelė. Šalies ekonominių rodiklių prastėjimas atsiliepia nacionalinei švietimo sistemai, tačiau ES fondų 
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lėšomis įgyvendinamos priemonės labiau skirtos ilgalaikėms sistemos transformacijoms paskatinti, kurios 

išlieka aktualios ir ekonominės situacijos pokyčių kontekste. 

Suderinamumas 

Nors iš esmės priemonės suplanuotos tinkamai, tačiau: 

- didelė dalis priemonių yra skirtos toms pačioms tikslinėms grupėms, o pagal šias priemones įgyvendinami 

projektai tarpusavyje nederinami;  

- projektai pernelyg dažnai koncentruojasi tik į savo veiklas bei privalomų teisės aktų laikymąsi,  

pasigendama didesnio suderinamumo su kitų projektų veiklomis, esama situacija švietimo sistemoje, dalis 

projektų siekia tų pačių bendrųjų tikslų, tačiau naudoja skirtingus instrumentus ir kuria alternatyvias 

sistemas. 

- sąlygas papildomiems sinergijos efektams sudaro tai, kad ŠMM administruojamos priemonės apima 

valstybės planavimo ir konkursinius projektus. Ši galimybė turėtų būti išnaudota siekiant priemonių ir 

prioritetų tikslų; 

- kaip atskira problema gali būti įvardinta bendra Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau - 

ŽIPVP) suplanavimo logika, kadangi atskiros priemonės suplanuotos skirtingais pagrindais, t.y. pagal 

švietimo lygmenis, tikslus, tikslines grupes ir pan. Tai trukdo įvertinti investicijų prisidėjimą prie veiksmų 

programos tikslų, taip pat didina veiklų pagal skirtingas priemones persidengimo riziką. 

Efektyvumas ir kokybė 

- vienodų kokybės standartų taikymas projektų metu galėtų būti užtikrintas pasitelkiant išorines atitinkamus 

įgaliojimus ir kompetencijas turinčias institucijas. Tokia praktika plačiai taikoma,  pavyzdžiui, studijų 

programų vertinimo procese, tačiau vadovėlių, kitos mokymo medžiagos kokybė dažniausiai kontroliuojama 

tik paties projekto vykdytojo ar jo pasitelktų papildomų ekspertų; 

- kadangi  didžiąją dalį infrastruktūrinių projektų įgyvendina švietimo institucijos, neturinčios patirties 

vykdant ir prižiūrint statybos darbus, todėl siekiant užtikrinti paslaugų ir darbų kokybę tikslinga plačiau 

pasinaudoti  galimybe į viešojo pirkimo sąlygas ir paslaugų sutartis įtraukti platesnes techninių prižiūrėtojų 

funkcijas ir gauti daugiau reikalingos pagalbos. 

- įgyvendinant atskiras ŠMM administruojamas ŽIPVP priemones pasitelkta Lietuvos mokslo taryba, kuriai 

perduota dalis įgyvendinančių institucijų funkcijų. Deja, dėl administracinių gebėjimų stokos, kitų 

priežasčių, projektų vertinimas susiduria su sunkumais, vėluoja sutarčių pasirašymas ir t.t. ir dėl to gali 

nukentėti kokybė. 

Rezultatyvumas 

- apibendrinus visų ŽIPVP priemonių tikėtino rezultatyvumo periodo pabaigoje vertinimo rezultatus, 

nustatyta, kad nemažos dalies ŽIPVP 2 ir 3 prioritetų stebėsenos rodiklių atžvilgiu yra aukštas tikėtino 

rezultatyvumo rizikos laipsnis. Pagrindinės identifikuotos priežastys – suformuoti nespecifiški rodikliai, 

rodiklių formuluočių ir skaičiavimo metodikos nesuderinamumas.  

- apibendrinus visų Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau - EAVP) priemonių tikėtino 

rezultatyvumo periodo pabaigoje vertinimo rezultatus, identifikuota nemažai rizikų, pasireiškiančių projektų 

įgyvendinimo lygmenyje, tačiau pagal apibrėžtą rezultatyvumo vertinimo metodiką bei turint omenyje tą 

faktą, kad produkto ir rezultato rodikliai nėra specifiški ir santykinai formalizuoti, vertintojų nuomone, itin 

didelių rizikų nepasiekti EAVP priemonių lygmens produkto ir rezultato rodiklių nėra. Visgi 43 proc. 

rodiklių atžvilgiu išlieka vidutinis rizikos laipsnis. Didžiausia rizika nepasiekti dalies suplanuotų rodiklių yra 

dėl to, kad kol kas nėra suplanuotų priemonių pagal EAVP 1 prioriteto 2 uždavinį. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Rekomendacijos buvo suskirstytos į dvi kategorijas:  strateginio pobūdžio ir procedūrinio/operatyvinio 

pobūdžio. Vertinimo ataskaitoje pateiktos 39 apibendrintos rekomendacijos pagal tinkamumo, 

suderinamumo, rezultatų kokybės ir rezultatyvumo kriterijus. Vertinimo ataskaitoje pateikta analizė ir 

išvados leis  pagerinti švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, 

veiksmingumą ir nuoseklumą bei geriau atsiskaityti už ES struktūrinės paramos panaudojimą. 

 

4. 2014-2020 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROGRAMAVIMAS 

 

4.1. Lietuvos plėtros prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu 

vertinimas (2009 m. balandis) 
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Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: įvertinti Lietuvos ūkio plėtros tendencijas iki 2020 metų ir pateikti pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES 

struktūrinės paramos investicinių prioritetų Lietuvoje. 

Uždaviniai: 

- išanalizuoti Lietuvos ūkio plėtros tendencijas ir identifikuoti vystymosi prioritetus po 2013 m., 

atsižvelgiant į 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos teikiamas galimybes; 

- įvertinti Ketvirtoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje keliamų iššūkių atitikimą Lietuvos 

socialinei ekonominei situacijai ir nustatyti svarbiausius/aktualiausius Lietuvai iššūkius; 

- remiantis identifikuotais Lietuvos ūkio plėtros prioritetais po 2013 m. pateikti argumentuotus pasiūlymus 

dėl sričių, į kurias būtų tikslinga investuoti 2014–2020 m. laikotarpiu numatomą ES struktūrinę paramą. 

Apimtis: Lietuvos ūkio socialinės ir ekonominės raidos tendencijos Ketvirtosios ekonominės ir socialinės 

sanglaudos ataskaitos keliamų iššūkių kontekste. 

Naudoti metodai: makroekonominė analizė, matematinis modeliavimas, pirminių ir antrinių šaltinių analizė,  

SSGG analizė ir kt..  

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Apskaičiuota taikant matematinį modelį, kad 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio bendrasis 

rodiklis – BVP padidėjimas, svyruoja nuo 1,12 proc. esant neefektyviam lėšų panaudojimui iki 4,61 esant 

visiškam efektyvumui. Labiausiai tikėtinas poveikis apskaičiuotas efektyvaus įsisavinimo scenarijuje ir 

sudaro 2,12 proc. 

- Įvertinus ūkio plėtros tendencijas, vidaus ir išorės pokyčius, nustatyta, kad iš esmės Lietuvos ūkio 

vystymosi prioritetai iki 2020 metų turėtų išlikti panašūs, kaip ir 2007-2013 m. laikotarpiu. Tarp svarbiausių 

galima įvardinti: integracija į globalią ekonomikos sistemą, globalias vertės kūrimo grandines bei tinklus; 

eksportuojančių ūkio šakų plėtra; TUI pritraukimas, ypatingai aukštos pridėtinės vertės, eksportą 

didinančiose srityse; demografinių procesų valdymas ir migracija, ypatingą dėmesį skiriant aukštos 

kvalifikacijos specialistų emigracijai; regioninių netolygumų mažinimas. 

- Atlikta Ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos nuostatų aktualumo Lietuvai analizė 

parodė šiek tiek kitokią iššūkių svarbą Lietuvai, nei prognozuojama Europos Komisijos užsakymu 2008 m. 

lapkritį atliktoje studijoje „Regionai 2020“. Pirmoje vietoje kaip ir Europos Komisijos užsakymu atliktoje 

studijoje išlieka globalizacijos iššūkis ir poreikis stiprinti Lietuvos ekonominį konkurencingumą, tačiau į 

antrą vietą iškyla energetinių išteklių rinkos problemų sprendimas. Analizė taip pat rodo nemažą 

demografinių iššūkių svarbą, o socialinės poliarizacijos ir klimato kaitos iššūkiai vidutinėje perspektyvoje 

Lietuvai dar nebus aktualūs. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Vertinimo metu pateikta analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos formuojant argumentuotą Lietuvos 

Respublikos poziciją dėl ES sanglaudos politikos po 2013 metų. Vertinimo ataskaitoje suformuluotos 

rekomendacijos dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio investicinių krypčių ir finansavimo priemonių, 

akcentuojama finansų inžinerijos svarba.   

 

4.2. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais  vertinimas 

(2012 m. gegužė) 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodai 

Tikslas: įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės visuomenės 

plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius bei numatomus pasiekti rezultatus ES struktūrinių 

fondų paramos 2014-2020 metais kontekste. 

Uždaviniai: 

- išanalizuoti esminius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesus ir pokyčius 2007-2011 m. 

laikotarpiu bei numatomas jų tendencijas 2011-2013 m.; 

- išanalizuoti ne mažiau kaip 3 ES valstybių narių (parinktos šalys: Austrija, Estija, Jungtinė Karalystė), 

pasižyminčių sparčia informacinės visuomenės plėtros procesų raida, JAV ir pasirinktinai dar vienos 
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valstybės (pasirinkta – Kanada) strategiją, politiką, svarbiausius viešojo sektoriaus įgyvendinamos politikos 

prioritetus, programas ir iniciatyvas informacinės visuomenės plėtros srityje; 

- parengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros svarbiausių procesų prognozes ir scenarijus po 2013 

m.; 

- išanalizuoti planuojamas ES bendrosios politikos kryptis, susijusias su informacinės visuomenės plėtra 

2014-2020 m. periodu, nustatant galimą jų įtaką Lietuvos informacinės visuomenės plėtros politikai ES 

struktūrinių fondų paramos 2014-2020 m. kontekste; 

- atliktų analizių pagrindu pasiūlyti ir pagrįsti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos 2014-

2020 m. prioritetus, tikslus, uždavinius, galimas priemones. 

Apimtis: Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesai, pokyčiai ir tendencijos, Lietuvos informacinės 

visuomenės procesų ateities scenarijai, ES politikos kryptys, susijusias su informacinės visuomenės plėtra 

2014-2020 m. periodu, užsienio valstybių informacinės visuomenės politika ir priemonės. 

Naudoti metodai: antrinių šaltinių analizė, fokusuotos grupės diskusija, interviu, Lietuvos padėties ir 

tendencijų analizė, viešosios politikos įtakos analizė, netolygumų analizė, užsienio atvejų analizė. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

- Atsižvelgiant į Lietuvos padėties ir tendencijų analizę, užsienio valstybių patirtį, Europos Sąjungos 

strateginius dokumentus ir bendras informacinės visuomenės plėtros tendencijas pasaulyje, suformuluoti trys 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros ateities scenarijai: avangardo scenarijus, buvimo tarp lyderių 

scenarijus ir amžinai perspektyvios šalies scenarijus. Vertintojų nuomone, Lietuvai palankiausias būtent 

buvimo tarp lyderių scenarijus, kuris reikštų, kad Lietuva pripažįsta informacinės visuomenės bei 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) svarbą ir svarbiausiose šalies plėtros strategijose įvardija tai kaip 

vieną iš horizontaliųjų prioritetų. Šalies politiniams, valstybės tarnybos, visuomenės ir verslo lyderiams 

informacinė visuomenė – tai ne tuščia frazė; jie aiškiai žino ir gali konkrečiai įvardyti svarbiausių šalies 

plėtros krypčių sąsajas su informacinės visuomenės kūrimo procesu.  

- Plėtojant energetiką būtina išplėtoti pažangiuosius el. energijos tinklus (angl. smart grid). 

- Modernizuojant sveikatos paslaugas būtina pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir el. recepto.  

- Ateities verslo plėtrai būtina mažinti administracinę naštą pasitelkiant IRT sprendimus; 

- Plėtojant transporto infrastruktūrą būtina naudoti pažangiąsias transporto sistemas.  

- Siekiant pritraukti IRT srities tiesiogines užsienio investicijas, būtina užtikrinti patikimą labai greito 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.  

- Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą viešąją politiką reikėtų siekti, kad šalies gyventojai ir darbo jėga 

taptų sumaniais IRT naudotojais (gebėtų naudotis el. parašu ir el. paslaugomis, pirkti internetu, užtikrinti 

savo asmens duomenų saugumą ir t. t.). 

- Remiantis atlikta Lietuvos ir užsienio šalių analize, ES prioritetais ir ateities tendencijomis informacinės 

visuomenės srityje, siūlomos aštuonios iniciatyvos, kurias reikėtų įgyvendinti 2014-2020 m. laikotarpiu: 

 visuotinai prieinamas ir labai greitas plačiajuostis internetas; 

 šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai; 

 interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete;  

 visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu; 

 viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas; 

 IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui; 

 žaliosios IRT ir darni plėtra; 

 asmens ir valstybės saugumas internete. 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda  

Kiekvienai vertintojų pasiūlytai iniciatyvai priskirti tam tikri uždaviniai ar priemonių grupė bei pateikti 

pasiūlymai dėl priemonių įgyvendinimo ir finansavimo. 

Vertinimo rekomendacijos bus naudingos tobulinant Informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. 

programą ir rengiant jos įgyvendinimo priemonių planus po 2014 m., rengiant 2014-2020 m. Struktūrinių 

fondų veiksmų programą (-as), taip pat rengiant įvairias sektorines programas ir priemonių planus, įskaitant: 

Visuotinio kompiuterinio raštingumo programą 2013-2019 m., Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. 

programos įgyvendinimo priemonių planą, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio saugojimo ir 

prieigos priemonių 2014-2016 m. planą, Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programą ir kt. Taip pat 
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siūloma, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, parengti du naujus įgyvendinimo dokumentus: Plačiajuosčio 

ryšio ir Naujos kartos prieigos tinklų plėtros programą iki 2020/2022 m. ir Viešojo sektoriaus IRT 

infrastruktūros bei paslaugų optimizavimo ir konsolidavimo programą. 

 

5. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMO GALIMYBIŲ STIPRINIMAS 

 

5.1. ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje 

 

Projekto tikslas, uždaviniai, apimtis 

Projekto tikslas: stiprinti ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes Lietuvoje. 

Uždaviniai: 

- parengti vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studiją ir priemonių planą; 

- įgyvendinti konkrečias priemones vertinimo galimybėms stiprinti; 

- parengti vertinimo metodinę medžiagą. 

Veiklų apimtis: mokymai, galimybių studija, metodiniai dokumentai, tarptautinė vertinimo konferencija ir 

kt. 

Pagrindiniai projekto rezultatai 

- Galimybių studija. Parengta ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studija ir 

priemonių planas 2009-2013 metams. 

- Mokymo renginiai. Suorganizuota 10 mokymo renginių už vertinimą atsakingiems ES struktūrinę paramą 

administruojančių institucijų darbuotojams: 7 seminarai Lietuvoje (bendra trukmė – 40 ak. val.) ir 3 

mokomieji vizitai kitose ES šalyse: 

 ES struktūrinės paramos vertinimo metodai ir jų taikymas (8 akad. val.); 

 ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimas ir įgyvendinimas: dėmesys kokybei (8 akad. 

val.); 

 ES struktūrinės paramos vertinimo projekto biudžeto nustatymas (4 akad. val.); 

 Kaip pagerinti ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatų naudojimą (7 akad. val.); 

 Viešųjų pirkimų būdai ir praktinio taikymo ypatybės (6 akad. val.); 

 Kompetencijų vadyba kaip vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonė (4 akad. val.); 

 Vidaus vertinimo planavimas ir vykdymas (3 akad. val.); 

 Pažintiniai vizitai užsienyje: Lisabonoje (Portugalija), 1d., Briuselyje (Belgija), 2 d., Dubline 

(Airija), 2 d. 

- Metodiniai dokumentai. Parengti 3 metodiniai dokumentai (ES struktūrinės paramos vertinimo projekto 

rengimo ir įgyvendinimo gairės, ES struktūrinės paramos vertinimo metodų gairės, Pasiūlymai dėl vertinimo 

projekto biudžeto nustatymo). 

- Tarptautinė vertinimo konferencija. Suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija ES struktūrinės 

paramos vertinimas: siekiant kokybės ir rezultatų naudojimo (2009 m. kovo 26-27 d.), kurioje dalyvavo 136 

dalyviai net tik iš Lietuvos, bet ir iš 18 kitų ES šalių. 

- Įgyvendintos kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės (pranešimas konferencijai apie ES 

struktūrinės paramos vertinimo galimybes, jų raidą Lietuvoje ir vidaus vertinimo plano parengimas 

partnerystės principo įgyvendinimo Lietuvoje vertinimui). 

Projekto nauda  

- ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studija – tai pirmas ir bene vienintelis 

dokumentas Lietuvoje, pateikiantis išsamią vertinimo galimybių situacijos Lietuvoje analizę. Rengiant šį 

dokumentą vertinimo galimybių situacijos analizė buvo atlikta asmeniniu, instituciniu, tarpinstituciniu ir 

visuomenės lygiu. Galimybių studijoje pateiktos rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos vertinimo 

galimybių stiprinimo krypčių ir priemonių, parengtas Vertinimo galimybių stiprinimo priemonių planas 

2009-2013 metams. 

- Mokymų metu tikslinei grupei buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių apie vertinimo metodus ir jų 

taikymo galimybes, apie ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimą, įgyvendinimą, biudžeto 

nustatymą, vertinimo rezultatų naudojimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir kt. Taip pat 3 mokomųjų vizitų 
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metu (Lisabonoje, Briuselyje ir Dubline) buvo sudaryta galimybė tikslinei grupei susipažinti su užsienio 

patirtimi ir gerąja praktika vertinimo srityje.  

- 3 vertinimo metodinių dokumentų parengimas prisidėjo prie ES struktūrinės paramos vertinimo metodinės 

bazės stiprinimo bei užtikrino, kad visi aktualūs ir praktiniai vertinimo klausimai būtų išsamiai išnagrinėti ir 

pateikti lietuvių kalba. 

- Tarptautinės vertinimo konferencijos tema buvo orientuota į aktualiausius ir problematiškiausius vertinimo 

klausimus – vertinimo kokybę ir rezultatų panaudojimą. Konferencijos metu dalyviai įgijo naujų žinių, 

susipažino su užsienio gerosios praktikos pavyzdžiais, užmezgė naujus kontaktus su žymiausiais užsienio 

ekspertais ir kt. Ši konferencija taip pat prisidėjo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo srityje plėtojimo bei 

informacijos apie vertinimą sklaidos. 

 

5.2. ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje-2 

 

Projekto tikslas, uždaviniai, apimtis 

Projekto tikslas: stiprinti ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes Lietuvoje, įgyvendinant ES 

struktūrinės paramos vertinimo plane numatytas priemones. 

Veiklų tikslas: skatinti vertinimo naudojimą sprendimų priėmimo procese, didinant vertinimo kokybę ir 

skleidžiant informaciją apie vertinimą. 

Uždaviniai: 

- organizuoti vertinimo galimybių stiprinimo renginius ir atlikti su tuo susijusius tyrimus;  

- įgyvendinti vertinimo informacijos sklaidos priemones. 

Veiklų apimtis: mokymai, teminiai vertinimai, vertinimo viešinimo leidiniai (metodinės gairės, apžvalga, 

publikacija) ir renginiai (tarptautinė vertinimo konferencija, diskusija). 

Pagrindiniai projekto rezultatai 

- Mokymo renginiai. Suorganizuoti 6 mokymo renginiai aktualiomis vertinimo temomis (viso 34 ak. val.). 

Mokymai buvo skirti už vertinimą atsakingiems ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų 

darbuotojams, taip pat vieni mokymai buvo surengti Komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos klausimams spręsti nariams. Mokymai vyko šiomis temomis:  

 ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių gilinimas (8 akad. val.); 

 Techninės užduoties vertinimo projektams rengimas (8 akad. val.); 

 Vertinimas, kaip įrankis veiksmų programų keitimams pagrįsti (4 akad. val.); 

 Vertinimo tinklai ir tinklaveika kaip vertinimo galimybių stiprinimo priemonė: Europos Komisijos, 

užsienio šalių patirtis ir Lietuvos poreikiai bei galimybės (4 akad. val.); 

 ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių gilinimas – 2 dalis (8 akad. val.); 

 ES struktūrinės paramos vertinimo kaip instrumento viešosios politikos turinio ir proceso 

tobulinimui panaudojimas (2 akad. val.). 

- Teminiai vertinimai. Parengti 3 nedidelės apimties teminiai vertinimai: 

 Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas;  

 Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą 

vertinimas;  

 Europos investicijų banko paskolos administravimo sistemos vertinimas. 

- Vertinimo viešinimo leidiniai. Parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai: 

 Integruotas metodinis leidinys ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės. Išleistas 100 

egz. tiražu bei išplatintas tikslinei grupei (Vertinimo koordinavimo grupės nariams bei kitiems su 

vertinimu dirbantiems institucijų darbuotojams). 

 ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalga: rekomendacijos dėl 2014-2020 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo. Šis leidinys buvo išplatintas Komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos klausimams spręsti nariams elektronine forma bei pristatytas komisijos 

posėdžio metu. 

 2011 m. kalendoriai vertinimo tematika,  išleisti 100 egz. tiražu. 

- Vertinimo viešinimo renginiai. Suorganizuoti 2 vertinimo viešinimo renginiai: 
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 Tarptautinė vertinimo konferencija Vertinant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves: 

atradimai ir pamokos 2014-2020 m. įvyko 2011 m. kovo 3-4 d., kurioje dalyvavo daugiau nei 160 

dalyvių iš Lietuvos ir užsienio valstybių, pranešimus skaitė 24 atstovai iš Europos Komisijos, 

Lietuvos institucijų bei užsienio valstybių autoritetingi vertinimo ekspertai. 

 Vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusija (Lietuvos vertinimo ekspertų diskusija 2010), skirta 

aktualioms 2010-2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo temoms aptarti. 

- Įgyvendintos kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės:  

 Parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei – interviu su Airijos 

vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste vertinimas tampa dar 

svarbesnis). Šis straipsnis buvo publikuotas leidiniuose “Valstybė” bei „Veidas“. 

 Parengta medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo sistemos 

institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta tarptautinėje vertinimo konferencijoje 

Prahoje 2010 m. spalio mėn. 

Projekto nauda  

- Mokymų metu tikslinei grupei 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. Vienas 

renginys buvo skirtas ne tik mokymams, bet ir diskusijai apie vertinimo tinklaveikos skatinimo poreikį ir 

galimybes Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo ne tik ministerijų atstovai, bet ir akademinės bendruomenės bei 

vertinimo paslaugų teikėjų atstovai. Didelę mokymų pridėtinę vertę rodo aukšti jų kokybės bei naudos 

įvertinimai, kuriuos po renginių pateikė dalyviai. Šiuose renginiuose bendrai dalyvavo 113 dalyvių. 

- Teminiai vertinimai patenkino Vadovaujančiosios institucijos poreikius dėl aktualių ir konkrečių klausimų 

išnagrinėjimo. Be to, atliekant vertinimus, mokymosi tikslais atitinkamas užduotis juose atliko 

Vadovaujančiosios institucijos darbuotojai, siekiant tobulinti jų vertinimo įgūdžius. 

- Vertinimo metodinių gairių parengimas sudarė sąlygas apjungti ir atnaujinti anksčiau parengtus 4 

vertinimo metodinius dokumentus apie vertinimo projekto rengimą ir įgyvendinimą, vertinimo metodus, 

vertinimo projekto biudžeto nustatymą bei vertinimo viešinimo rekomendacijas. 

- ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalgoje apibendrintos aktualios 2004-2006 m. bei 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos laikotarpių vertinimo ataskaitų išvados ir rekomendacijos, taip pat pateiktos išvados ir 

siūlymai, kurie aktualūs rengiantis 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo periodui. 

- Tarptautinė vertinimo konferencija davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus administruojančioms 

institucijoms (naujos žinios, užsienio praktikos pavyzdžiai, nauji kontaktai su žymiausiais užsienio 

ekspertais ir kt.), bet taip pat prisidėjo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo srityje plėtojimo bei informacijos 

apie vertinimą sklaidos. 

- Kitos projekto veiklos (vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusija, publikacija, medžiaga apie vertinimą 

Prahos konferencijai) prisidėjo prie vertinimo viešinimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje bei vertinimo 

tinklaveikos skatinimo Lietuvoje. 


