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Oficialus Partnerystės sutarties ir veiksmų 
programos  projektų derinimas su EK 

2014 m. vasario 4 d. EK 
pateiktas oficialiai 

suderinti Partnerystės 
sutarties projektas 

2014 m. kovo 5 d. EK 
pateiktas oficialiai 
suderinti veiksmų 

programos projektas 

Dėl PS ir VP sąsajų pastabos šiems dokumentams turi būti 
vertinamos bendrai! 

2014 m. balandžio 16 d. 
gautos oficialios EK 

pastabos Partnerystės 
sutarties projektui 

2014 m. gegužės 26 d. 
gautos oficialios EK 
pastabos veiksmų 

programos projektui 



Partnerystės sutartis 

(5 fondai) 

Veiksmų programa  
(3 fondai) 

Plėtros poreikių ir augimo 
potencialo nustatymas, 

atsižvelgiant į aplinkos analizę 

11 teminių tikslų  

Siekiami rezultatai  
2014-2020 m. 

Prioritetai 

Uždaviniai 

Veiklos ir rodikliai 

6 709,3 mln. eurų 8 382,5 mln. eurų 



Bendros svarbesnės EK pastabos dėl PS 

• teigiamai vertinama intervencijų logika, tačiau atskirais atvejais 
plėtros poreikiai nepakankamai pagrindžiami analize, arba 
planuojami rezultatai neatspindi kokybinių pokyčių; 

• nebaigtas  labai svarbios pažangios specializacijos strategijos 
rengimas; 

• ES finansavimas turi reikšmingiau prisidėti prie darnaus transporto 
srities vystymo; 

• rekomenduojama nenaudoti maksimalaus ERPF ir Sanglaudos 
fondo bendrafinansavimo lygio veiksmų programos prioritetams; 

• planuojami rezultatai turi būti pateikiami atskirai pagal tematinius 
tikslus; 

• dalis išankstinių (ex-ante) sąlygų dar nėra įvykdytos (prašoma 
daugiau informacijos). 



Pagrindinės EK pastabos PS 
• Transporto sritis 
- transporto srityje numatytos investicijos tvariam miestu transportui turėtų 

būti dvigubai didesnės; 

- prašoma >50 proc. visų transporto infrastruktūrai numatytų investicijų (ES 
struktūrinių fondų ir CEF) skirti geležinkelių infrastruktūrai; 

- investicijos į vietinės reikšmės kelius turi apsiriboti tik jungtimis su TEN-T; 

- investicijos į oro uostus turi būti apribotos tik (TEN-T core) Vilniaus oro uostui; 

- aerodromai ir ne TEN-T jūrų uostai, kaip pvz., Šventosios jūrų uostas, neturėtų 
būti finansuojami iš ESI fondų; 

• Kultūra, turizmas ir regioninės plėtros ITI sritys 
- EK prašo numatyti įsipareigojimą, kad tik mažos apimties infrastruktūra gali 

būti finansuojama pagal 6 ir 8 tematinių tikslus, kurie susiję su aplinkosauga, 
turizmu  kultūros paveldu ir integruotomis teritorinėmis investicijomis. 
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Dėl pagrindinių pastabų reikalingos derybinės diskusijos su EK 



EK pastabos PS: MTTP, inovacijos ir IRT 
(1 ir 2 TT) 

• su tematiniu tikslu susijusi situacijos analizė turėtų būti labiau 
susieta su sumanios specializacijos strategijos analize; 

• svarbu, kad sumani specializacija atspindėtų „entrepreneurial 
discovery“ procesą; 

• tikimasi Lietuvos įsipareigojimo dėl mokslinių tyrimų plėtros ir 
inovacijų infrastruktūros konsolidavimo ir optimizavimo; 

• prašoma patikslinti planuojamas investicijas plačiajuosčio 
interneto plėtros srityje kaimiškose teritorijose. 

 

Iš esmės atsižvelgiama į šias EK pastabas. 



EK pastabos PS: energetinis efektyvumas, 
AEI, darnus judumas (4 TT) 

• pabrėžiama, kad energetinio efektyvumo ir AEI naudojimo 
klausimai nepakankamai aptarti žemės ūkio ir miškininkystės 
srityse; 

Iš esmės atsižvelgta. 

• iššūkiai, tenkantys miesto ir viešojo transporto srityje turėtų 
būti plačiau aptariami; 

• pabrėžia, kad turi būti tinkamai aptartos miesto ir 
tarpmiestinių teritorijų mobilumo problemas; 

• numatomos investicijos darniam judumui ir miestų 
transportui nepakankamos. 

Numatoma iš dalies atsižvelgti į šias EK pastabas patikslinant 
darnaus transporto finansavimo proporcijas. 

 



EK pastabos PS: aplinkosauga, turizmas, 
kultūros paveldas, klimato kaita (5 ir 6 TT) 

• prašoma detalesnės analizės dėl klimato kaitos poveikio ir 
galimo atsako žaliosios infrastruktūros vystymu bei investicijų 
pagrindimo oro taršos mažinimo kontekste; 

• EŽŪFKP rezultatai šioje srityje taip pat turėtų būti labiau 
orientuoti į prisitaikymą prie klimato kaitos. 

Iš esmės atsižvelgiama. 

• PS minimos investicijos į kultūros paveldą, kuris prisidės prie 
regionų augimo ir ekonominių bei socialinių veiklų . Siūloma 
papildyti, kad tik mažos apimties infrastruktūra bus 
finansuojama šioje srityje. 

Vertinama, numatoma iš dalies atsižvelgti į šias EK pastabas. 

 



EK pastabos PS: transportas ir esminė 
ekonominė infrastruktūra (7 TT) 

• Turėtų būti nustatyta aiškesnė sinergija su Europos infrastruktūros 
tinklų priemone, ypatingai akcentuojant Rail Baltica projektą; 

• prašoma ne mažiau nei 50 proc. transportui skirtų asignavimų pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir 7 tematinį tikslą skirti 
geležinkelių infrastruktūrai; 

• dalies transporto sričių finansavimas iš ES fondų turi būti apribotas 
arba visai nefinansuojamas; 

Vertinama, numatoma pagal galimybes atsižvelgti į šias EK pastabas. 

• investicijos į jūrų uostus turi būti veiksmingos ir pagrįsto kaštų ir 
naudos analize, 

• įprastinė energetinių tinklų renovacija neturėtų būti finansuojama 
iš ES fondų. Turėtų būti aiškiai atskirta intervenciją į „smart“ 
elektros ir dujų tinklus. 

Iš esmės atsižvelgiama. 

 



EK pastabos PS: užimtumas, socialinė 
atskirtis (8 ir 9 TT) 

• PS turėtų būti aptartos 2007–2013 m. su užimtumu ypatingai 
regionuose plėtra susijusios investicijos, kad būtų matomas šios 
politikos tęstinumas arba pasikeitimai; 

Atsižvelgiama (tikslinama). 

• prašoma numatyti, kad tik mažos apimties infrastruktūra bus 
finansuojama šioje srityje taikant su regionine plėtra ir 
integruotomis investicijomis susijusioms investicijoms į 
infrastruktūrą. 

Neatsižvelgta. 

• turi būti pateiktas ilgalaikis socialinės ir sveikatos 
infrastruktūros investicijų žemėlapis parodantis 2007–2013 m. 
investicijas ir planuojamas investicijas 2014–2020 m. 

Atsižvelgiama. 

 



EK pastabos PS: švietimas ir 
administraciniai gebėjimai (10 ir 11 TT) 

 

• turi būti pateiktas ilgalaikis švietimo infrastruktūros investicijų 
žemėlapis parodantis 2007–2013 m. investicijas ir 
planuojamas investicijas 2014–2020 m. 

• prašoma analizėje išskirti, kokios investicijos 2007–2013 m. 
buvo sėkmingos ir kurios ne bei kas turėtų būti keičiama. 

Atsižvelgiama. 

• administracinių gebėjimų stiprinimo srityje turėtų būti 
konkretesni ir sukoncentruoti siekiami rezultatai 

• turėtų būti išskiriamos antikorupcinės nacionalinės 
iniciatyvos. 

Atsižvelgiama. 

 



Kitos EK pastabos PS 

• turi būti detaliau aprašytas ESI fondų koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitas finansiniais instrumentais 

Atsižvelgiama. 

• dalis išankstinių (ex-ante) sąlygų yra neįvykdytos, todėl 
būtina, kad jų įgyvendinimo planai būtų aiškūs ir tinkamai 
parengti. 

Atsižvelgiama. 

• prašoma papildomos ir patikslintos informacijos apie 
integruotų teritorinių investicijų ir bendruomenės 
inicijuojamos vietos plėtros taikymą. 

Atsižvelgiama. 

 



NEĮGYVENDINTOS  TEMINĖS  EX ANTE SĄLYGOS 

1.1. Moksliniai tyrimai ir inovacijos: parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija. 
2014-08-01 

ŠMM, 
ŪM 1.2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra. Parengtas daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų planas. 

2.2. Naujos kartos tinklų (NKT) infrastruktūra: parengti nacionaliniai arba regioniniai NKT planai. 2014-09-01 SM 

6.2. Atliekų sektorius: ekonominiu ir aplinkos požiūriu tvaraus investavimo į atliekų sektorių, visų pirma rengiant atliekų tvarkymo 
planus pagal Direktyvą 2008/98/EB ir pagal atliekų hierarchiją, skatinimas. 

2014-07-01 AM 

7.1. Transportas: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba 
programa (-os). 

2014-08-01 SM 
7.2. Geležinkeliai: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą išsamiame (-uose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) 
yra išsami dalis, skirta geležinkelių plėtojimui. 

7.3. Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą: 
išsamiame (-uose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, 
uostams, daugiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai. 

7.4. Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas.  2014-09-01 EM 

8.4. Aktyvus ir sveikas senėjimas: atsižvelgiant į užimtumo gaires parengta aktyvaus senėjimo politika. 2014-07-01 
SAM, 
SADM 

9.2. Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. 2014-07-01 KM 

9.3. Sveikata: parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa sveikatos apsaugos srityje. 2014-07-01 SAM 

10.1. Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius: nustatyta strateginė politikos programa mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti. 

2014-07-01 ŠMM 

10.2. Aukštasis mokslas: parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta skatinti įgyti tretinį išsilavinimą, 
gerinti jo kokybę ir veiksmingumą. 

10.3. Mokymasis visą gyvenimą: parengta nacionalinė ir (arba) regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa. 

10.4. Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir 
veiksmingumui didinti. 

NEĮGYVENDINTOS BENDROSIOS EX ANTE SĄLYGOS 

6. Nustatyta veiksmingo Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių su PAV ir SPAV, taikymo tvarka. 2014-12-01 AM 

7. Nustatytas statistinis pagrindas, reikalingas programų veiksmingumo ir poveikio vertinimams atlikti. Po VP patvirtinimo FM 



Pagrindinės EK pastabos VP 
• Transporto sritis  

- referuojama į tas pačias pastabas kurios nurodytos PS dėl darnaus  transporto, 
finansavimo nepakankamumo, geležinkelių infrastruktūrai numatomos ne 
mažesnės nei 50 proc. dalies, oro uostų finansavimo apribojimų ir kt. 

• Kultūra, turizmas ir regioninės plėtros ITI sritys 

- kaip ir PS pastabose EK prašo atskiruose VP konkrečiuose uždaviniuose 5.4.1 ir 
7.1.1, susijusiuose su ITI ir kultūra, numatyti įsipareigojimą, kad tik mažos 
apimties infrastruktūra gali būti finansuojama . 

• Švietimas 

- prašoma sumažinti viešosios mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros 
finansavimą iki ne daugiau kaip 20 proc. nuo 1 veiksmų programos prioritetui 
skiriamų ES lėšų. Šiuo metu numatyti 36 proc. 2007–2013 m. buvo apie 60 
proc.; 

- atsižvelgiant į identifikuotus poreikius ikimokyklinio ugdymo ir vidurinio 
išsilavinimo infrastruktūrai numatyta neproporcingai mažai lėšų. Siūloma 
atsižvelgti į tai, kad 2007–2013 m. esminės investicijos buvo atliekamos į 
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo infrastruktūrą ir atitinkamai perskirstyti 
lėšas. 
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EK pastabos VP: 1 prioritetas 

• siūloma naudoti išlaidų kategorijas nurodančias technologijų 
perdavimą ir univesitetų-įmonių bendradarbiavimą; 

• prašoma įsipareigoti, kad investuojant į viešą mokslinių tyrimų 
ir technologinės  plėtros infrastruktūrą bus užtikrintas verslo 
įtraukimas; 

• tikisi, kad investicijų dalis į viešą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrą neviršys 20 proc. prioritetui skiriamų lėšų; 

• prašoma įsipareigoti, kad remiamos veiklos turi atitikti 
sumanios specializacijos strategiją; 

• kai kurie rodikliai turi būti patikslinti, o veiklos, kuriomis 
numatoma remti kultūrines ir socialines inovacijas, 
paaiškintos. 

Pastabos vertinamos. 



EK pastabos VP: 2 ir 3 prioritetai 

• prašoma įsipareigoti, kad valstybinės investicijos informacinių 
ir ryšių technologijų infrastruktūros ir paslaugų srityje bus 
atliekamos tik ten, kur yra rinkos nepakankamumas; 

• turi būti užtikrinamas finansinis investicijų į interneto prieigos 
centrų atnaujinimą tvarumas; 

Iš esmės atsižvelgiama. 

• investicijos į verslo inkubatorius turi būti aiškiai pagrįstos, 
reikalingas esamų ir planuojamų inkubatorių žemėlapis; 

• siūloma pakeiti kai kuriuos rodiklius. 

Iš esmės atsižvelgiama. 

 



EK pastabos VP: 4 prioritetas 

• prašoma numatyti kaip bus siekiama tikslo 10 proc. AEI 
naudoti transporto srityje; 

• nurodyti remiamas AEI rūšis; 

• pažymėta, kad planuojant energetinio efektyvumo priemones 
paramos gavėjais negali būti pavieniai fiziniai asmenys, be to 
prašoma detalesnės informacijos dėl boilerių keitimo veiklos; 

• numatytos investicijos tvariam transportui yra per mažos ir 
turėtų būti padvigubintos. 

Vertinama. 

 



EK pastabos VP: 5 prioritetas 

• pagal direktyvas investicijos į nuotekų infrastruktūrą turėtų 
būti atliekamos ten, kur gyventojų skaičius didesnis nei 2000, 
todėl reikalingas pagrindimas; 

• prašoma patikslinti rodiklius susijusius su vandens tiekimo 
nuotekų veiklomis ir oro tarša; 

Atsižvelgiama. 

• prašoma numatyti įsipareigojimą, kad pagal 5.4.1 konkretų 
uždavinį (kultūra, turizmas ir aplinkos sritis) tik mažos 
apimties infrastruktūra gali būti finansuojama . 

Vertinama. 

 



EK pastabos VP: 6 prioritetas 
• akcentuoja problemų transporto srityje hierarchiją, todėl 

rekomenduoja  prioritete numatyti konkrečius uždavinius 
pagal transporto rūšis: geležinkeliai, keliai, kitos transporto 
rūšys ir jungtys; 

• papildomai prašoma pateikti projektų sąrašą, kurie 
planuojami finansuoti iš Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės; 

• ES investicijos oro uostus turi būti skiriamos tik „core“ TEN-T 
uostams (Vilnius); 

• investicijos į vietinės reikšmės kelius neturėtų būti atliekamos 
iš ES fondų išskyrus jungtis pagal integruotus plėtros planus; 

• Aerodromai nefinansuoti iš ERPF lėšų; 

• prašoma pateikti papildomos informacijos ir pagrindimo  dėl 
investicijų į energijos tiekimo „smart“ tinklų plėtrą. 

Vertinama. 

 



EK pastabos VP: 7 ir 8 prioritetai 
• prašoma įsipareigoti, kad mažos apimties infrastruktūra bus finansuojama 

pagal VP 7.1.1. konkretų uždavinį, kuriame numatytos integruotos teritorinės 
investicijos; 

• patikslinti kaip aktyvios darbo rinkos priemonės bus siejamos su socialinėmis 
paslaugomis bei patikslinti kai kurių ESF rodiklių reikšmes ir pačius rodiklius. 

Vertinama. 

• prašoma įsipareigoti, kad investuojant bus vadovaujamasi „Bendromis 
europinėmis gairėmis dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės 
globos“, o institucinė infrastruktūra pagal kitus tematinius tikslus nebus 
remiama. 

Atsižvelgiama. 

• kaip ir PS pastabose prašoma pateikti ilgalaikį socialinės ir sveikatos 
infrastruktūros investicijų žemėlapį, parodantį 2007–2013 m. investicijas ir 
planuojamas investicijas 2014–2020 m.; 

• patikslinti kai kuriuos rodiklius ir numatomas finansuoti veiklas ir jų 
intervencijų logiką. 

Vertinama. 

 



EK pastabos VP: 9 prioritetas 
• kaip ir PS pastabose prašoma pateikti ilgalaikį švietimo 

infrastruktūros investicijų žemėlapį parodantis 2007–2013 m. 
investicijas ir planuojamas investicijas 2014–2020 m. 

• mano, kad ERPF fondo lėšos numatytos ikimokyklinio ugdymo 
ir vidurinio išsilavinimo infrastruktūrai numatyta 
neproporcingai mažai lėšų. Siūloma atsižvelgti į tai, kad 2007–
2013 m. esminės investicijos buvo atliekamos į profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo infrastruktūrą ir atitinkamai 
prioritete perskirstyti lėšas; 

• patikslinti rodiklius susijusius su ESF investicijomis, nes kai 
kurie rodikliai apima dalį planuojamų veiklų; 

Vertinama. 

• siūloma įtraukti el. raštingumo veiklas į mokymąsi visą 
gyvenimą; 

Atsižvelgiama. 
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Partnerystės sutarties ir veiksmų 
programos derinimo su EK grafikas 

Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis 
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2014-2020 m. ES investicijų apskrito stalo 
diskusijos 

• 10 nacionalinių apskrito stalo diskusijų  

• 10 regioninių apskrito stalo diskusijų. 

Diskusijų anotacijos ir apibendrinimas dienraštyje „Verslo 
žinios“ ir www.vz.lt  

 

Tikslas: 

 su socialiniais ekonominiais partneriais, verslo 
bendruomene aptarti konkrečiuose prioritetuose 
planuojamas priemones. Diskusijų metu tikimasi sulaukti 
partnerių pasiūlymų dėl naujų ES investicijų priemonių, 
kurios efektyviausiai prisidėtų prie prioritetų tikslų. 

http://www.vz.lt/


Ačiū už dėmesį! 



2014 m. ES tarybos rekomendacijų 
Lietuvai projektas 





Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014 
m. Tarybos rekomendacijų Lietuvai (I) 

• 2014 m. birželio 2 d. EK paskelbė pasiūlymus dėl 2014 m. Tarybos 
rekomendacijų Lietuvai 

• REKOMENDUOJAMA Lietuvai 2014–2015 m. imtis šių veiksmų, 
kurie aktualūs ESI fondų programavimui: 

- (3) Tikslingiau taikyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones 
žemos kvalifikacijos ir ilgalaikiams bedarbiams. Padidinti bedarbio 
pašalpų aprėptį ir pakankamumą ir jas susieti su aktyvumo skatinimo 
priemonėmis. Spręsti nuolatinės gebėjimų paklausos ir pasiūlos 
neatitikties problemą padidinant švietimo sistemos suteikiamų 
įgūdžių atitiktį darbo rinkos poreikiams ir skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą. Siekiant padidinti jaunimo galimybes įsidarbinti skatinti 
kokybiškas pameistrystės programas ir stiprinti partnerystę su 
privačiuoju sektoriumi. (...) 



Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014 
m. Tarybos rekomendacijų Lietuvai (II) 

 

- (4) Užtikrinti, kad reikiama parama būtų teikiama asmenims, 
kuriems jos labiausiai reikia, ir toliau stiprinti piniginės socialinės 
paramos sistemos sąsajas su aktyvumo skatinimo priemonėmis. 

 

- (6) Suaktyvinti veiksmus, kad būtų padidintas pastatų energinis 
efektyvumas sparčiai įsisavinant kontroliuojančiojo fondo lėšas. 
Toliau plėsti elektros energijos ir dujų tinklų tarpvalstybines jungtis 
su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, kad gerinant Baltijos šalių 
energijos rinkų integraciją būtų diversifikuojami energijos šaltiniai 
ir skatinama konkurencija. 

 

• ES Taryba valstybėms narėms skirtas 2014 m. rekomendacijas 
turėtų patvirtinti 2014 m. liepos pradžioje. 



Ačiū už dėmesį! 


