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Pagrindiniai teisės aktai 

• Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 

įgyvendinant 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 

veiksmų programą, taisyklės: nustato institucijų, 

administruojančių  veiksmų programą, atsakomybę, 

funkcijas ir teises. 

 

• 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos administravimo taisyklės: nustato veiksmų 

programos administravimo tvarką. 

 

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės: nustato 

pareiškėjų, projektų vykdytojų, institucijų vykdomus 

projektų priežiūros veiksmus. 

 

 

 



Pagrindiniai tikslai 
• Teisės aktų patvirtinimas – pagrindas pradėti 

VKS vertinimą  ir gauti ES fondų lėšas. 

 

• Atitiktis ES reglamentams 

• Supaprastinimas 

• Efektyvumas ir operatyvumas 

• Funkcijų nedubliavimas 

• Pasitikėjimas 

 

 

 

 



Institucijų atsakomybės ir funkcijos: esminės 
naujovės ir diskusiniai klausimai  

2007–2013 m. teisės aktų nuostatos 

 

2014–2020 m. teisės aktų projektų 

nuostatos 

Trišalių ir dvišalių sutarčių sudarymas (ĮI 

– pareiškėjai – ir (ar) ministerijos) 

Dvišalių sutarčių sudarymas (ĮI – 

pareiškėjai) 

Sprendimo dėl lėšų grąžinimo, susijusio 

su ĮI nustatytu pažeidimu, priėmimas 

(ministerijos) 

 

Sprendimų dėl lėšų grąžinimo 

priėmimas (ĮI) 

 

Ministerijos sudarė projektų atrankos 

komitetus (PAK) 

ĮĮ organizuoja projektų vertinimo 

rezultatų aptarimą, dalyvaujant 

ministerijoms 

Projektų taisyklės tvirtinamos LRV Projektų taisyklės tvirtinamos Finansų 

ministro 



Institucijų atsakomybė už sutarčių sudarymą: 

Ministerijų funkcijos ĮI funkcijos 

- nustato projektų finansavimo sąlygas ir tipinį 

sutarties projektą; 

- priima ir panaikina sprendimus dėl projektų 

finansavimo; 

- pritaria projekto sutarties esminiams pakeitimams 

arba sutarties nutraukimui; 

- informuoja ĮI dėl poreikio keisti / nutraukti sutartį; 

- sprendžia dėl papildomo finansavimo skyrimo ir dėl 

projekto sutaupytų lėšų panaudojimo; 

- sudaro valstybės projekto įgyvendinimo priežiūros 

komitetą (esant poreikiui). 

 

dvišalių sutarčių 

sudarymas (ĮI – 

pareiškėjai) 

 



Institucijų atsakomybė už pažeidimų nustatymą ir lėšų 
susigrąžinimą: 

Ministerijų funkcijos ĮI funkcijos 

- paaiškėjus naujoms aplinkybėms, 

kreipiasi į ĮI ir paveda atlikti pažeidimo 

tyrimą; 

 

- perveda į LR valstybės iždą grąžintas į 

ministerijos sąskaitą projekto vykdytojo 

lėšas; 

 

- perduoda skolos administravimą VĮ 

Turto bankui. 

Informuoja ministeriją apie pažeidimo 

tyrimą, stabdomą/ atnaujintą su 

pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimą/ 

pripažinimą tinkamomis finansuoti, 

pažeidimo tyrimo rezultatus; 

 

Suderina su ministerija netinkamų 

finansuoti išlaidų apskaičiavimo 

tvarką dėl pažeidimų; 

 

Informuoja ministeriją apie priimtą 

sprendimą dėl lėšų grąžinimo. 

 



Institucijų atsakomybė už vertinimo rezultatų aptarimą: 

Ministerijų funkcijos ĮI funkcijos 

- dalyvauja vertinimo aptarimuose su teise 

paprašyti vertinimą patikslinti/atnaujinti; 

 

- nagrinėja skundus dėl paraiškų atmetimo (ir 

gali grąžinti paraišką vertinti). 

 

 

Organizuoja projektų vertinimo 

rezultatų aptarimą. 

 



Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 
tvirtinimas 

Teisinė forma Paaiškinimai 

tvirtinamos Finansų 

ministro įsakymu 

- Vienas teisės aktas projektų vykdytojams (apjungiami 

2007–2013 m. 8 teisės aktai); 

 

- rengime dalyvauja tarpinės institucijos (Finansų ministro 

2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.1K-243 sudaryta 2014–

2020 m. darbo grupė), darbo grupės sprendimai 

tvirtinami bendru sutarimu; 

 

- teisės aktų nustatyta tvarka visais atvejais bus 

derinamas su institucijomis; 

 

- naujų tarpinėms institucijoms funkcijų nenustatoma 

(visos funkcijos ir atsakomybė nustatoma Atsakomybės 

taisyklėse, kurios tvirtinamos LRV nutarimu); 

 

- pagal ES reglamentus VI atsako už veiksmų programos 

valdymą ir nustato įgyvendinimo taisykles (1303/2013 

125 str.) 



Alternatyvūs siūlymai 

Institucijų funkcijos numatytos 

teisės aktų projektuose 

Siūlymai 

dvišalių sutarčių sudarymas (ĮI – 

pareiškėjai) 

dvišalių sutarčių sudarymas, atskirais 

atvejais, kai tai numatyta PFSA (derinant su 

VI), trišalių sutarčių sudarymas 

sprendimų dėl lėšų grąžinimo 

priėmimas (ĮI) 

 

ĮI derina su ministerijomis sprendimą dėl 

pažeidimo, numatant ministerijoms 5 darbo 

dienas nuomonei pateikti. 

 

projektų vertinimo rezultatų 

aptarimas (ĮI) 
projektų vertinimo rezultatų aptarimus 

organizuoja ĮI arba ministerija, kaip tai 

numatyta PFSA 



Alternatyvūs siūlymai 

Institucijų siūlymai Kompromisiniai siūlymai 

Paskirti VšĮ Būsto 

energijos taupymo 

agentūrą (BETA) 

įgyvendinančiąja 

institucija 

Paskirti BETA metodinės pagalbos centru, numatant, kad BETA teikia 

teisės aktuose numatytą metodinę pagalbą ir konsultacijas daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviams dalyvaujantiems 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinime pagal veiksmų programos prioritetą „Energijos vartojimo 

efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios 

energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius 

pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“. 

Dėl finansinė priemonės 

įgyvendinimo 

 ministerija: 

- pagal kompetenciją dalyvauja fondų fondo valdytojo arba finansinės 

priemonės valdytojo (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) atrankoje;  

- rengia projektų atrankos kriterijus, o jei projektas apima finansinių 

priemonių įgyvendinimą, rengia projektų atrankos kriterijus kartu su 

vadovaujančiąja institucija; 

- pagal kompetenciją  ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja 

sudarant ir keičiant finansavimo sutartį su fondų fondo valdytoju 

arba finansinės priemonės valdytoju (jeigu fondų fondas nėra 

steigiamas).  



Komisijos sprendimas 

Pritarti: 

 

• Finansų ministerijos pateiktiems ir pristatytiems 
2014–2020 m. teisės aktų projektams; 

 

• Finansų ministerijos pateiktiems ir pristatytiems 
2014–2020 m. teisės aktų projektams su 
pateiktais alternatyviais pasiūlymais. 

 

 

 

 



Tolimesni veiksmai: 

Veiksmas Planuojami terminai 

 

2014 – 2020 m. pristatytų teisės aktų teikimas 

Teisingumo ministerijai 

Vasario–kovo mėn. 

 

2014 – 2020 m. pristatytų teisės aktų teikimas 

LRV ir finansų ministrui tvirtinti 

Kovo-balandžio mėn. 

Institucijų įstatų, nuostatų, vidaus tvarkos 

aprašų ir (procedūrų) rengimas ir tvirtinimas 

Per mėnesį nuo Atsakomybės ir 

funkcijų taisyklių įsigaliojimo 

VKS aprašymo rengimas ir pateikimas audito 

institucijai 

Balandžio – gegužės mėn. 

VKS atitikties vertinimas Priklausomai nuo EK reikalavimų 

EK informavimas apie paskirtas VKS 

institucijas 

Po VKS atitikties vertinimo atlikimo 

ir besąlyginės nuomonės pateikimo 

 



                 

     Ačiū už dėmesį! 


