Partnerystės sutarties priedas Nr. 2
TAIKOMŲ EX ANTE SĄLYGU NUSTATYMAS IR JŲ ĮVYKDYMO ĮVERTINIMAS

Taikomos ex ante sąlygos

Moksliniai
inovacijos:
1.1.

tyrimai

ir

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

parengta
nacionalinė arba regioninė
mokslinių tyrimų ir inovacijų
strateginė
politikos
programa, skirta pažangiajai
specializacijai, prireikus pagal
nacionalinę
reformų
programą, siekiant pritraukti
privačių
lėšų
mokslinių
tyrimų ir inovacijų išlaidoms
padengti.

1.2. Parengtas daugiametis
biudžeto
ir
investavimo
prioritetų planas.

NE

2.1. Skaitmeninis augimas:
skaitmeniniam augimui skirta
strateginė
politikos
programa, kurioje numatoma
skatinti prieinamų, geros
kokybės ir IRT grindžiamų

DALINAI

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
Kriterijų
aktus ar kitus dokumentus,
Įvykdymo kriterijai
įvykdymas
įvardinant skirsnius, straipsnius
Įvykdyta/NE
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Tematinės ex ante sąlygos
Parengta nacionalinė ir regioninė DALINAI
2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr.
inovacijų
strateginė
politikos
V-1739/4-1236
patvirtintas
programa,
skirta
pažangiajai
Prioritetinių
mokslinių
tyrimų
ir
specializacijai ir:
eksperimentinės
(socialinės,
– pagrįsta SSGG (angl. SWOT) arba
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
panašia analize, siekiant išteklius
krypčių ir jų konkrečių prioritetų
sutelkti pagal tam tikrą mokslinių
nustatymo aprašas.
tyrimų ir inovacijų prioritetų skaičių;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
– kurioje išdėstomos priemonės
ka.showdoc_l?p_id=440450&p_query
privačioms investicijoms į MTTP
=&p_tr2=2
skatinti;
– kurioje numatytas stebėsenos
mechanizmas.
Priimta programa, kurioje nustatomi DALINAI
LRV 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu
biudžeto ištekliai, kuriuos galima
Nr. 1494 patvirtinta Valstybinė studijų,
skirti moksliniams tyrimams ir
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
inovacijoms.
(socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programa.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=439448&p_query
=&p_tr2=2
Patvirtintas orientacinis daugiametis NE
biudžeto ir investavimo prioritetų
planas, susijęs su ES prioritetais, ir
atitinkamais
atvejais
Europos
strateginis
mokslinių
tyrimų
infrastruktūros forumas (ESFRI).
Į
nacionalinę
arba
regioninę DALINAI
LRV 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr.
inovacijų
strateginę
politikos
301
Dėl
Lietuvos
informacinės
programą,
skirtą
pažangiajai
visuomenės plėtros 2011-2019 metų
specializacijai,
įtraukta
programos patvirtinimo.
skaitmeniniam
augimui
skirta
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
strateginė
politikos
programa,
ka.showdoc_l?p_id=394457&p_query

Paaiškinimai

Vadovaujantis aprašu MOSTA organizuoja
MTEP ir inovacijų srities potencialo būklės ir
plėtros galimybių analizę, kuri apima MTEP ir
inovacijų srities potencialo būklės ir plėtros
galimybių, MTEP infrastruktūros, mokslo ir
verslo bendradarbiavimo MTEP srityje,
mokslui imlių ūkio sektorių, MTEP veiklas
vykdančių
ūkio
subjektų
inovacinio
potencialo įvertinimą, atlieka apklausą dėl
ilgalaikių Lietuvai gresiančių socialiniųekonominių iššūkių.

Susisiekimo ministro įsakymu yra sudaryta
darbo grupė, kurios pagrindinis uždavinys –
peržiūrėti šiuo metu galiojančią Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2011-2019
metų programą (LIVPP) ir parengti jos
atnaujinimus, siekiant tinkamai pasirengti ES
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

sąveikių privačiųjų ir viešųjų
paslaugų paklausą, skatinti
piliečius,
įskaitant
pažeidžiamas grupes, verslo
ir viešojo administravimo
sektorius jomis naudotis, be
kitų priemonių, įgyvendinant
tarpvalstybines iniciatyvas.

2.2. Naujos kartos prieigos

(NKP)

infrastruktūra:

parengti nacionaliniai arba
regioniniai
NKP
planai,
kuriuose
atsižvelgta
į
regioninius
veiksmus,
siekiant
įgyvendinti
ES
didelės spartos interneto
prieigos tikslus, daugiausia
dėmesio
skiriant
toms
sritims, kuriose rinka negali
prieinamomis
sąnaudomis
suteikti
atviros
infrastruktūros,
kurios

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

kurioje:
–
planuojamas
biudžetas
ir
nustatomi
veiksmų
prioritetai,
atsižvelgiant į SSGG analizę ar
panašią
analizę,
kuri
atitinka
Europos skaitmeninės darbotvarkės
rezultatų suvestinę;
–
išnagrinėtos
subalansuotos
informacinių ir ryšių technologijų
(IRT) paklausos ir pasiūlos paramos
galimybės;
– rodikliai intervencijų pažangai
tokiose srityse, kaip skaitmeninio
raštingumo,
e.
įtraukties,
e.
prieinamumo ir e. sveikatos srityse
vertinti pagal SESV 168 straipsnį,
suderinti
su
galiojančiomis
atitinkamomis
sektorių
nacionalinėmis arba regioninėmis
strategijomis;
– įvertinti poreikiai intensyviau
stiprinti IRT pajėgumus.
Galioja
nacionalinis
ir
(arba)
regioninis NKP planas, kuriame
pateikiama:
– investicijų į infrastruktūrą planas,
grindžiamas ekonomine analize,
atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą
ir paskelbtus privačių investicijų
planus;
– tvarūs investicijų modeliai, kuriais
skatinama konkurencija, suteikiama
galimybė naudotis atvira, prieinama,
kokybiška
ir
perspektyvia
infrastruktūra ir paslaugomis;
– privačių investicijų skatinimo

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

DALINAI

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

2014-2020
m.
struktūrinės
paramos
laikotarpiui. Rengiami LIVPP programos
pakeitimai,
užtikrinantys,
kad
būtų
įgyvendinti 2.1 ex-ante sąlygos reikalavimai.
Darbo grupė, parengusi siūlymus dėl LIVPP
pakeitimų, pateiks juos tvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei.

LRV 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr.
301
Dėl
Lietuvos
informacinės
visuomenės plėtros 2011-2019 metų
programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=394457&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2011–2019 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos
planas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=435596&p_query
=D%CBL%20%20LIETUVOS%20INFO
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

kokybė
atitiktų
ES
konkurencijos ir valstybės
pagalbos taisykles, ir teikti
pažeidžiamoms
grupėms
prieinamas paslaugas.

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

priemonės.

3.1. Imtasi konkrečių
veiksmų siekiant remti
verslumo skatinimą
atsižvelgiant į Smulkiojo
verslo aktą.

ĮVYKDYTA

Konkretūs veiksmai:
– priemonės, skirtos įmonių
steigimo sąnaudoms ir laikotarpiui
sumažinti;
– priemonės, skirtos licencijų ir
leidimų, reikalingų norint verstis
konkrečia įmonės veikla, gavimo
laikotarpiui sutrumpinti.

ĮVYKDYTA

4.1. Imtasi veiksmų siekiant
skatinti energijos galutinio
vartojimo efektyvumo
ekonomiškai efektyvų
gerinimą ir ekonomiškai
efektyvias investicijas į
energijos vartojimo

ĮVYKDYTA

Veiksmai:
 priemonės, skirtos užtikrinti
būtiniausius reikalavimus, susijusius
su pastatų energiniu naudingumu,
kaip
numatyta
Direktyvos
2010/31/ES 3, 4 ir 5 straipsniuose;.
- priemonės,
būtinos

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
RMACIN%CBS%20VISUOMEN%CBS%
20PL%CBTROS%202011%962019%2
0MET%D8%20PROGRAMOS%20%C1
GYVENDINIMO%202012%962014%2
0MET%D8%20PRIEMONI%D8%20PL
ANO%20PATVIRTINIMO&p_tr2=2
LR Civilinio kodekso 2.64 straipsnio 3
punktas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=430479
LRV 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr.
295 Dėl atlyginimo valstybės įmonei
registrų centrui už juridinių asmenų,
filialų ar atstovybių registravimą ir
duomenų
pakeitimų
registravimą
dydžių
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=431903
2009 m. gruodžio 15 d. LR paslaugų
įstatymas Nr. XI-570.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=361342&p_query
=&p_tr2=2
2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimas
Nr. 937 Dėl Licencijavimo pagrindų
aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=430866&p_query
=&p_tr2=2
LR energetikos įstatymo 5 str. 2 d. 5
p. ir 30 str.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=429245
LR šilumos ūkio įstatymo 12 str.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=442227

Paaiškinimai
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efektyvumą statant arba
renovuojant pastatus.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

energinio
pastatų
naudingumo
sertifikavimo sistemai nustatyti
laikantis Direktyvos 2010/31/ES 11
straipsnio;
- priemonės,
atitinkančios
Direktyvos
2006/32/EB
dėl
energijos
galutinio
vartojimo
efektyvumo ir energetinių paslaugų
13 straipsnį, siekiant užtikrinti, jei
tai techniškai įmanoma, finansiškai
pagrįsta ir proporcinga potencialių
energijos
sutaupymo
kiekių
atžvilgiu,
kad
galutiniams
vartotojams
būtų
pateikti
individualūs skaitikliai.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio
apskaitos taisyklių, patvirtintų LR ūkio
ministro 1999 m. gruodžio 21 d. Nr.
424 įsakymu Nr. 424, 10.2 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch
.preps2?Condition1=93221&Condition
2=
LR gamtinių dujų įstatymo 36 str. 1 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=427711
Gamtinių
dujų
perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro
2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43
„Dėl Gamtinių dujų perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių patvirtinimo“ 118.4, 119.9,
143 p. ir VIII skirsnis.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=160234&p_query
=&p_tr2=2
Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl
gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir
skirstymo standartinių sąlygų aprašo,
patvirtinto LR energetikos ministro
2012 m. kovo 22 d. Nr. 1-54, 26.9,
27.2 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=420823&p_query
=&p_tr2=2
LR elektros energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo 48 str. 2 d.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=417491&p_query
=&p_tr2=2
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų

Paaiškinimai
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4.2. Imtasi veiksmų siekiant
skatinti didelio efektyvumo
bendrą šilumos ir elektros
energijos gamybą.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

Veiksmai:

parama bendrai šilumos ir
elektros
energijos
gamybai
grindžiama naudingosios šilumos
paklausa ir pirminės energijos
taupymu
laikantis
Direktyvos
2004/8/EB 7 straipsnio 1 dalies ir 9
straipsnio 1 dalies a ir b punktų.
Valstybės
narės
arba
jų
kompetentingos institucijos yra

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
taisyklių, patvirtintų, LR energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu
Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių
įrengimo
bendrąsias
taisyklių
patvirtinimo“, 126.3 ir 126.6 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=418124&p_query
=&p_tr2=2
Elektros tinklų naudojimo taisyklių,
patvirtintų LR energetikos ministro
2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, 66.1.4 ir 66.1.8
p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=428001&p_query
=&p_tr2=2
Elektros
energijos
tiekimo
ir
naudojimo taisyklių, patvirtintų LR
energetikos ministro 2010 m. vasario
11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros
energijos
tiekimo
ir
naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, VII skirsnis
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=365540&p_query
=&p_tr2=2
2003 m. gegužės 20 d. LR šilumos
ūkio įstatymo Nr. IX-1565 4 str. 1-2 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=442227
LR energetikos ministro 2009 m.
lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-219 Dėl
elektros energijos supirkimo iš bendrų
šilumos ir elektros energijos gamintojų
taisyklių patvirtinimo (2 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies

Paaiškinimai

Nacionaliniuose teisės aktuose nėra įtvirtinta
apribojimų ar papildomų sąlygų bendriems
šilumos ir elektros energijos gamintojams.
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Įvykdymo kriterijai

įvertinusios
esamą
teisinę
ir
reguliavimo
sistemą
leidimų
suteikimo
tvarkos
ar
kitokių
procedūrų atžvilgiu, kad:
– a) paskatintų bendros šilumos ir
elektros
energijos
gamybos
įrenginių projektavimą, kad būtų
patenkinta ekonomiškai pagrįsta
naudingosios šilumos paklausa ir
būtų
išvengta
daugiau
nei
naudingosios
šilumos
kiekis,
šilumos kiekio gamybos ir
– b) sumažintų su reguliavimu
susijusias ir nesusijusias kliūtis
bendros
šilumos
ir
elektros
energijos gamybos didinimui.
4.3. Imtasi veiksmų siekiant
skatinti atsinaujinančiųjų
energijos šaltinių gamybą ir
paskirstymą.

5.1.

Rizikos

prevencija

ĮVYKDYTA

ir

DALINAI

–

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
ka.showdoc_l?p_id=359048&p_query
=&p_tr2=2
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos 3 prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“ 4 veiksmų grupės
„Energijos gamybos ir vartojimo
efektyvumo
bei
atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimo didinimas“
priemonės
„Energijos
gamybos
efektyvumo
didinimas“
atitikties
kriterijai,
patvirtinti
Stebėsenos
komiteto 2007 m. gruodžio 21 d.
posėdžio nutarimu Nr. 1 (p. 14.1)
http://www.esparama.lt/es_parama_p
letra/failai/fm/teises_aktai/Stebesenos
_komiteto_nutarimai/SK_nutarimas_2
007-12-21.pdf
LR atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo 51 str. 2 ir 6 d. (direktyvos
14 str. 1 d.), 14 str., 17 str., 21 str. 3
ir 8 d. (direktyvos 16 str. 2 ir 3 d.):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=398874

Nustatytos
skaidrios
paramos
sistemos, priėjimo prie elektros
energijos tinklų ar garantuoto
priėjimo ir greito paskirstymo
prioritetai, taip pat nustatytos
standartinės sąnaudų padengimo ir
pasidalijimo atliekant techninius
pertvarkymus taisyklės, kurios prieš
tai buvo paskelbtos, atitinkančios
Direktyvos
2009/28/EB
14
straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 2 dalį
ir 16 straipsnio 3 dalį;

ĮVYKDYTA

Valstybė narė priėmė
atsinaujinančiosios
veiksmų
planą,
Direktyvos 2009/28/EB 4

ĮVYKDYTA

Nacionalinis atsinaujinančių išteklių
energijos veiksmų planas
http://www.ena.lt/pdfai/Veiksmu_plan
as.pdf

DALINAI

LRV

Parengti

nacionalinį
energijos
atitinkantį
straipsnį.

nacionaliniai

arba

2013

m.

balandžio

23

Paaiškinimai

d.
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

valdymas:
rengiami
nacionaliniai arba regioniniai
rizikos vertinimai nelaimių
valdymo
tikslams,
atsižvelgiant į prisitaikymą
prie klimato kaitos.

6.1.
Vandens
sektorius:
nustatyta
a)
vandens
kainodaros politika, kuria
naudotojai
tinkamai
skatinami
veiksmingai
naudotis vandens išteklius, ir
b)
įvairiose
vandens
naudojimo
srityse
būtų
tinkamai prisidedama prie
sąnaudų, patirtų teikiant
vandens
paslaugas,
susigrąžinimo,
apibrėžtą
patvirtintame upės baseino
valdymo investicijų plane,
kurį papildo kitos programos.

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

regioniniai
rizikos
vertinimai,
kuriuose yra šie elementai:
– apibūdinti procesai, metodika,
metodai ir neįslaptinti duomenys,
naudojami
rengiant
rizikos
vertinimą, taip pat rizika grindžiami
kriterijai,
taikomi
nustatant
investavimo prioritetus;
– apibūdinti vienos rizikos ir kelių
tipų rizikos scenarijai;
– atitinkamais atvejais atsižvelgiama
į nacionalines prisitaikymo prie
klimato kaitos strategijas.
Valstybė narė yra užtikrinusi, kad
naudojant
vandenį
būtų
prisidedama prie sąnaudų, patirtų
teikiant vandens paslaugas pagal
sektorius, susigrąžinimo, laikantis
Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnio
1
dalies
pirmos
įtraukos,
atitinkamais atvejais atsižvelgiant į
socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį
susigrąžinimo poveikį ir susijusio
regiono arba regionų geografines ir
klimato sąlygas.

Upės baseino
pagrįstai

rajonui, kuriame
koncentruojamos

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
nutarimas Nr. 366 Dėl nacionalinės
klimato kaitos valdymo politikos
strategijos 2013-2020 metų tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano patvirtinimo.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=447537&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 LR
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymas (3 straipsnio 4
punktas, 22 straipsnio 3-5, 7 dalys)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=280587&p_query
=&p_tr2=
1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 LR
vandens įstatymas (3 straipsnio 30-31
dalys, 18, 25, 31, 33 straipsniai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=363338
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio
21 d. nutarimas Nr. O3-92 Dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo
metodikos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=289923&p_query
=&p_tr2=2
Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d.
nutarimas Nr. 1098 Dėl Nemuno upių
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Įvykdymo kriterijai

investicijos, priimtas upės baseino
valdymo planas laikantis 2000 m.
spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2000/60/EB,
nustatančios Bendrijos veiksmų
vandens politikos srityje pagrindus,
13 straipsnio.

6.2. Atliekų sektorius:
ekonomiškai
ir
aplinkos

DALINAI

Komisijai pateikta ataskaita
Direktyvos
2008/98/EB

dėl
11

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
baseinų rajono valdymo plano ir
priemonių vandensaugos tikslams
Nemuno upių baseinų rajone pasiekti
programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=378826&p_query
=&p_tr2=2
LR Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17
d. nutarimas Nr. 1616 Dėl Dauguvos
upių baseinų rajono valdymo plano ir
priemonių vandensaugos tikslams
Dauguvos upių baseinų rajone pasiekti
programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=386722&p_query
=&p_tr2=2
LR Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17
d. nutarimas Nr. 1618 Dėl Lielupės
upių baseinų rajono valdymo plano ir
priemonių vandensaugos tikslams
Lielupės upių baseinų rajone pasiekti
programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=386724&p_query
=&p_tr2=2
LR Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17
d. nutarimas Nr. 1617 Dėl Ventos upių
baseinų rajono valdymo plano ir
priemonių vandensaugos tikslams
Ventos upių baseinų rajone pasiekti
programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=386723&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

NE
Page 8 of 34

Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

požiūriu tvaraus investavimo
į atliekų sektorių, visų pirma
rengiant atliekų tvarkymo
planus laikantis Direktyvos
2008/98/EB dėl atliekų ir
atliekų
hierarchiją,
skatinimas.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

straipsnyje
nustatytų
tikslų
įgyvendinimo ir numatomų veiksmų
tikslams pasiekti.
Parengtas vienas ar daugiau atliekų
tvarkymo planų, kaip reikalaujama
Direktyvos
2008/98/EB
28
straipsnyje.

Valstybė
narė
laikydamasi
Direktyvos 2008/98/EB 1 ir 4
straipsnių
parengė
atliekų
prevencijos
programas,
kaip
reikalaujama
Direktyvos
29
straipsnyje.
Patvirtintos priemonės, kurių reikia,
kad iki 2020 m. būtų pasiektas
pakartotinio
naudojimo
ir
perdirbimo
tikslas
laikantis
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio
2 dalies.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

LRV 2002 m. balandžio 12 d.
nutarimas Nr. 519 Dėl Valstybinio
strateginio atliekų tvarkymo plano
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=388766&p_query
=&p_tr2=2
1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787
Atliekų tvarkymo įstatymas (34
straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=259452
Aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d.
įsakymas Nr. D1-94 Dėl Gaminių ar
pakuotės atliekų tvarkymo programos
lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos
darbo reglamento bei tarybos sudėties
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=228682&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr.
D1-1004 "Dėl reikalavimų regioniniams ir
savivaldybių atliekų tvarkymo planams
patvirtinimo" reikalavimais, parengta ir
regionų
plėtros
tarybų
sprendimais
patvirtinta 10 regioninių ir 60 savivaldybių
atliekų tvarkymo planų.

NE

NE

Page 9 of 34

Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

7.1. Keliai: atsižvelgiant į
valstybių narių institucinę
sąrangą
parengtas
(-i)
išsamus (-ūs) transporto
investicijų planas (-ai) arba
programa (-os) (įskaitant
regioninį ir vietos viešąjį
transportą), kuriais teikiama
parama
infrastruktūros
plėtojimui ir jungčių su TENT visuotiniu ir pagrindiniu
tinklais gerinimui.

7.2.
Geležinkeliai:
atsižvelgiant į valstybių narių
institucinę
sąrangą
išsamiame
(-uose)
transporto investicijų plane
(-uose) arba programoje (ose) parengta išsami dalis,
skirta geležinkelių plėtojimui
(įskaitant regioninį ir vietos
viešąjį transportą), kuria
teikiama
parama
infrastruktūros plėtojimui ir
jungčių su TEN-T visuotiniu

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
DALINAI

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

Parengtas
(-i)
išsamus
(-ūs)
transporto investicijų planas (-ai)
arba programa (-os), kurie atitinka
teisinius
strateginio
aplinkos
įvertinimo reikalavimus ir kuriuose
nustatoma:
 įnašas į bendrą Europos
transporto
erdvę
laikantis
Reglamento
Nr.
[TEN-T]
10
straipsnio, įskaitant prioritetus,
susijusius su investavimu į:

pagrindinį TEN-T tinkle ir
visuotinį tinkle, kai numatomos
investicijos iš ERPF ir Sanglaudos
fondo;

antrines jungtis.
Realistiškas ir apgalvotas
projektų, kuriuos numatoma remti
iš ERPF ir Sanglaudos fondo,
srautas.
Priemonės, skirtos užtikrinti tarpinių
įstaigų ir paramos gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.
Transporto investicijų plane (-uose)
arba programoje (-ose) parengta
dalis, skirtas geležinkelių plėtojimui,
kaip nurodyta pirmiau, kuri atitinka
teisinius
strateginio
aplinkos
įvertinimo reikalavimus ir kurioje
nustatomas
realistiškas
ir
apgalvotas
projektų
srautas
(įskaitant
numatomą
grafiką,
biudžetą);
Priemonės, skirtos užtikrinti tarpinių
įstaigų
ir
paramos
gavėjų
gebėjimus įgyvendinti projektus.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE
DALINAI

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
LRV 2005 m. birželio 23 d. nutarimas
Nr. 692 Dėl Ilgalaikės (iki 2025 metų)
Lietuvos transporto sistemos plėtros
strategijos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=258496&p_query
=Ilgalaik%EB%20(iki%202025%20me
t%F8)%20Lietuvos%20transporto%2
0sistemos%20pl%EBtros%20strategij
a&p_tr2=2

Paaiškinimai

Susisiekimo
ministerija
2012-12-10
patvirtino Nacionalinės susisiekimo plėtros
programos strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaitą.
http://www.transp.lt/files/uploads/SPAVataskaita-galutine.pdf

ĮVYKDYTA
DALINAI

LRV 2005 m. birželio 23 d. nutarimas
Nr. 692 Dėl Ilgalaikės (iki 2025 metų)
Lietuvos transporto sistemos plėtros
strategijos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=258496&p_query
=Ilgalaik%EB%20(iki%202025%20me
t%F8)%20Lietuvos%20transporto%2
0sistemos%20pl%EBtros%20strategij
a&p_tr2=2

Susisiekimo
ministerija
2012-12-10
patvirtino Nacionalinės susisiekimo plėtros
programos strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaitą.
http://www.transp.lt/files/uploads/SPAVataskaita-galutine.pdf

ĮVYKDYTA
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ir
pagrindiniu
tinklais
gerinimui. Investicijos apima
mobilųjį turtą, sąveiką bei
pajėgumų stiprinimą.
8.1. Parengtos ir
įgyvendinamos aktyvios
darbo rinkos strategijos
atsižvelgiant į užimtumo
gaires.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

Užimtumo tarnybos turi gebėjimų
pasiekti ir pasiekia, kad:
–
visiems
darbo
ieškantiems
asmenims,
pirmenybę
teikiant
labiausiai pažeidžiamiems darbo
ieškantiems asmenims, būtų nuo
pradžių teikiamos individualizuotos
paslaugos ir būtų įgyvendinamos
aktyvios bei prevencinės darbo
rinkos priemonės;
– būtų teikiama informacija apie
naujas laisvas darbo vietas;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

2006 m. birželio 15 d. Užimtumo
rėmimo įstatymas (21 str. ir įstatymo
pakeitimai (vėliausias - 2012 m.
gruodžio 29 d)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=440900&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.
A1-499 Dėl Aktyvios darbo rinkos
politikos
priemonių
įgyvendinimo
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350927&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr.
A1-476 Dėl Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350730&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas A1473 Dėl Darbo rinkos stebėsenos
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350729&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
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8.2. Savarankiškas darbas,

verslumas ir verslo kūrimas:

parengta strateginė politikos
programa,
pagal
kurią
teikiama integracinė parama
veiklai pradėti.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Užimtumo tarnybos yra sudariusios
oficialius
arba
neoficialius
bendradarbiavimo susitarimus su
atitinkamais
suinteresuotaisiais
subjektais.

ĮVYKDYTA

Parengta
strateginė
politikos
programa, pagal kurią teikiama
integracinė parama veiklai pradėti,
apimanti šiuos elementus:
–
priemones,
skirtas
įmonių
steigimo sąnaudoms ir laikotarpiui
sumažinti;
– priemones, skirtas licencijų ir
leidimų, reikalingų norint imtis
konkrečios įmonės veiklos ir ją
vykdyti,
gavimo
laikotarpiui
sutrumpinti;
– veiksmus, kuriais susiejamos
tinkamos verslo plėtros paslaugos ir
finansinės paslaugos (prieiga prie
kapitalo),
aprėpiant
socialiai
remtinas
grupes
ir
(arba)

DALINAI

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
direktoriaus 2011 m. liepos 25 d.
įsakymas Nr. V-359 Dėl Lietuvos darbo
biržos informacinės sistemos EDBIRŽA
diegimo
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
direktoriaus 2012 m. kovo 6 d.
įsakymas Nr. V-123 "Dėl profiliuoto
bedarbių aptarnavimo modelio ir jo
taikymo metodikos patvirtinimo"
2010 m. liepos 22 d. LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Nr. A1-373 Dėl Trišalės komisijos prie
Lietuvos darbo biržos nuostatų ir
Trišalės komisijos prie teritorinės
darbo biržos nuostatų patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=378820&p_query
=&p_tr2=2
LR Civilinio kodekso 2.64 straipsnio 3
punktas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=430479
LRV 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr.
295 Dėl atlyginimo valstybės įmonei
registrų centrui už juridinių asmenų,
filialų ar atstovybių registravimą ir
duomenų
pakeitimų
registravimą
dydžių
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=431903

Paaiškinimai

Trišalė komisija įsteigta remiantis LR
Užimtumo
įstatymo
nuostatomis
dėl
socialinių partnerių (10 str.) bei organizacijų
ir vietos bendruomenės atstovų (11 str.) prie
Lietuvos darbo biržos
Trišalė
komisiją
sudaro
darbuotojų,
darbdavių ir valstybės institucijų atstovai.
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8.3.
–
Darbo
rinkos
institucijos modernizuotos ir
sustiprintos atsižvelgiant į
užimtumo gaires;
– prieš vykdant darbo rinkos
institucijų
reformas
bus
parengta aiški strateginė
politikos programa ir atliktas
ex
ante
įvertinimas
atsižvelgiant į lyčių aspektą

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

nepalankioje
padėtyje
esančias
vietoves, kai to reikia.
Veiksmai,
skirti
pertvarkyti
užimtumo
tarnybas,
siekiant
užtikrinti jų gebėjimus:
– užtikrinti, kad nuo pradžių būtų
teikiamos
individualizuotos
paslaugos ir būtų įgyvendinamos
aktyvios bei prevencinės darbo
rinkos
priemonės,
pirmenybę
teikiant labiausiai pažeidžiamiems
darbo ieškantiems asmenims;
– teikti informaciją apie naujas
laisvas darbo vietas;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

Užimtumo rėmimo įstatymo (Nr. X694) 21 str.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=440900&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.
A1-499 Dėl Aktyvios darbo rinkos
politikos
priemonių
įgyvendinimo
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350927&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr.
A1-476 Dėl Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350730&p_query
=&p_tr2=2
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas A1473 Dėl Darbo rinkos stebėsenos
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=350729&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
direktoriaus 2011 m. liepos 25 d.
įsakymas Nr. V-359 "Dėl Lietuvos
darbo biržos informacinės sistemos
EDBIRŽA diegimo"
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Aktyvus
senėjimas:
8.4.

ir

sveikas

parengta
aktyvaus senėjimo politika
atsižvelgiant į užimtumo
gaires.

8.5. Darbuotojų, įmonių ir

verslininkų prisitaikymas prie
pokyčių: nustatyta politika,
kuria
siekiama
padėti
numatyti ir tinkamai valdyti
pokyčius ir restruktūrizavimą.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

NE

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Užimtumo tarnybų reforma apims
oficialių
arba
neoficialių
bendradarbiavimo susitarimų su
atitinkamais
suinteresuotaisiais
subjektais sudarymą.

DALINAI

Veiksmai
aktyvaus
ir
sveiko
senėjimo klausimui spręsti:
– rengiant aktyvaus senėjimo
politiką ir vykdant su ja susijusią
tolesnę veiklą, susijusią siekiant
išlaikyti
vyresnio
amžiaus
darbuotojus darbo rinkoje ir skatinti
jų užimtumą, dalyvauja atitinkami
suinteresuotieji subjektai.
Taikomas tam tikras skaičius
pagrindinių priemonių socialiniams
partneriams ir valdžios institucijoms
remti, siekiant plėtoti iniciatyvų
požiūrį
į
pokyčius
ir
restruktūrizavimą;
visų
pirma
įgyvendinama
politika,
kuria
siekiama padėti numatyti ir tinkamai
valdyti pokyčius ir restruktūrizavimą.

DALINAI

NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. V-123 "Dėl
profiliuoto
bedarbių
aptarnavimo
modelio ir jo taikymo metodikos
patvirtinimo"
2010 m. liepos 22 d. LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Nr. A1-373 Dėl Trišalės komisijos prie
Lietuvos darbo biržos nuostatų ir
Trišalės komisijos prie teritorinės
darbo biržos nuostatų patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=378820&p_query
=&p_tr2=2
LRV 2004 m. birželio 14 d. nutarimas
Nr. 737 Dėl Nacionalinės gyventojų
senėjimo
pasekmių
įveikimo
strategijos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=235511&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

Trišalė komisija įsteigta remiantis LR
Užimtumo
įstatymo
nuostatomis
dėl
socialinių partnerių (10 str.) bei organizacijų
ir vietos bendruomenės atstovų (11 str.) prie
Lietuvos darbo biržos
Trišalė
komisiją
sudaro
darbuotojų,
darbdavių ir valstybės institucijų atstovai.
Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
yra sukurta Lietuvos pensininkų reikalų
taryba (2008 m. balandžio 3 d. LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A101), kurią sudaro vyresniojo amžiaus
žmonėms – pagyvenusiems ir pensininkams
–
atstovaujančių
nevyriausybinių
organizacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguoti atstovai.
Remiantis LR Vyriausybės protokoliniu
sprendimu (2010-02-22, protokolo nr. 12)
dėl Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagal
ūkio sektorius 2011-2016 m. 2012 metais
patvirtintas ŠMM, ŪM ir SADM parengtas
kvalifikacijų žemėlapio rengimo planas pagal
kurį kuriama bazinė stebėsenos ir analizės
struktūra, o vėliau planuojama nuolatinė
stebėsena.
Kvalifikacijų žemėlapis dar nėra parengtas.
LR vyriausybės 2013 m. veiklos prioritetų
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9.1. Mokyklos nebaigimas:
nustatyta strateginė politikos
programa
mokyklos
nebaigusių asmenų skaičiui
mažinti laikantis SESV 165
straipsnio.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

Taikoma sistema, pagal kurią
renkami ir analizuojami duomenys
bei informacija apie mokyklos
nebaigimą atitinkamuose lygiuose,
kuri:
–
suteikia tinkamą
įrodymais
grindžiamą
pagrindą
tikslinei
politikai plėtoti ir stebi pokyčius.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489
Lietuvos
Respublikos
švietimo
įstatymas (53 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=441204
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14
d. įsakymas Nr. V-1201 Dėl Valstybės
švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos
aprašo tvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=431543&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14
d. įsakymas Nr. V-1200 Dėl Valstybės
(strateginių)
švietimo
stebėsenos
rodiklių aprašo patvirtinimo (5.1.7
punktas).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=431542&p_query
=&p_tr2=2)
Lietuvos respublikos Vyriausybės 1997
m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 889
Dėl
Savivaldybės
teritorijoje

Paaiškinimai

įgyvendinimo
pažangos
lentelėje
(LR
nutarimas 2013-04-10, Nr. 318) nurodyta,
kad sąsajas tarp DAR, ŠVIS ir SODROS
informacinių sistemų planuojama sukurti iki
š.m. IV ketvirčio.
Makroekonominės prognozes rengia Lietuvos
bankas, Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija ir kt.1
Valstybės
švietimo
stebėseną,
vadovaudamosi švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka, vykdo Švietimo ir mokslo
ministerija bei kitos švietimo ir švietimo ir
mokslo
ministro
įgaliotos
įstaigos,
savivaldybių administracijos, mokyklos.

1

European synthesis report “27 National Seminars Anticipating and Managing Restructuring” (Service contract VC/2008/0667), p. 93. Žr.:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=819&langId=en.
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Parengta
strateginė
politikos
programa
mokyklos
bebaigimo
srityje, kuri:
– grindžiama įrodymais;
– apima atitinkamus švietimo
sektorius, įskaitant ankstyvąjį vaiko
vystymąsi,
ir
pasitelkiama
prevencinių,
intervencinių
ir
kompensacinių
priemonių
klausimams spręsti;
– apima visus politikos sektorius ir
suinteresuotuosius subjektus, kurie
yra svarbūs sprendžiant mokyklos
nebaigimo klausimą.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=423566&p_query
=&p_tr2=2)
Švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-515
Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių informacinės
sistemos nuostatų duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=370281&p_query
=&p_tr2=2
LRV 2005 m. sausio 24 d. nutarimas
Nr. 82 Dėl Valstybinės švietimo
strategijos 2003-2012 metų nuostatų
įgyvendinimo programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=364080

Paaiškinimai

Parengtas ir pateiktas Seimui Valstybinės
švietimo
2013-2022
metų
strategijos
projektas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=438859
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9.2.
Aukštasis
mokslas:
parengta nacionalinė arba
regioninė strateginė politikos
programa, skirta skatinti įgyti
tretinį išsilavinimą, gerinti jo
kokybę ir veiksmingumą
laikantis SESV 165 straipsnio.

Mokymasis
visą
gyvenimą:
parengta
9.3.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
DALINAI

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa, skirta
tretiniam išsilavinimui, apimanti
šiuos elementus:
– prireikus priemones, skirtas didinti
dalyvaujančiųjų ir išsilavinimą
įgyjančiųjų skaičių, kuriomis:
 didinamas mažas pajamas
gaunančių asmenų grupių ir kitų
nepakankamai atstovaujamų
asmenų grupių dalyvavimas siekiant
aukštojo išsilavinimo;
 mažinamas mokymo įstaigų
nebaigusių asmenų skaičius /
gerinamas mokymo įstaigas
baigusiųjų skaičiaus rodiklis;

ĮVYKDYTA

Priemones,
skirtas
įsidarbinimo
galimybėms ir verslumui didinti,
kuriomis:
– skatinama pagal atitinkamas
aukštojo mokslo programas ugdyti
universaliuosius, taip pat verslumo,
įgūdžius;
– mažinami lyčių skirtumai priimant
sprendimus dėl akademinio ir
profesinio pasirinkimo.

NE

Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė
politikos
programa

DALINAI

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr.
1494
Dėl
Valstybinės
studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–
2020
metų
plėtros
programos
patvirtinimo (4.1. ir 4.5. punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=439448&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.
XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149- 7630), numatyta
iki 2016 m.:
a) 193 p. Parengsime valstybinę mokslo ir
studijų strategiją, kurioje išdėstysime
Lietuvos
mokslo,
mokslo
tiriamosios
(taikomosios), inovacinės veiklos, studijų,
mokslo, verslo jungčių prasmingumo tikslus,
prioritetus, numatomus rezultatus.
b) 196 p. Sudarysime lygias galimybes
visiems siekti aukštojo mokslo. Skirsime
lėšų, kad studijos būtų pritaikomos
neįgaliųjų poreikiams, ir skirsime ypač daug
dėmesio sveikatos problemų turinčiam
jaunimui.
c) 197 p. Atsisakysime studentų skirstymo į
mokančius už studijas ir už jas nemokančius.
Nustatysime visuotinę metinę studijų įmoką,
kuri bus vienoda visoms studijų programoms
ir ne didesnė negu vieno vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio dydis. Jos nemokės gerai
besimokantys studentai.
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

nacionalinė
ir
(arba)
regioninė strateginė politikos
programa mokymosi visą
gyvenimą srityje laikantis
SESV 165 straipsnio.

10.1.
Parengta
ir
įgyvendinama
nacionalinė
strateginė
politikos
programa, skirta skurdui
mažinti,
kuria
siekiama

NE

Įvykdymo kriterijai

mokymosi visą gyvenimą srityje,
kurioje numatytos:
– priemonės, kuriomis remiamas
mokymosi
visą
gyvenimą
koncepcijos
įgyvendinimas
ir
gebėjimų tobulinimas, bei kuriomis
numatomas
atitinkamų
suinteresuotųjų
subjektų
dalyvavimas bei partnerystė su jais;
– priemonės, skirtos gebėjimų
plėtojimui, atsižvelgiant į įvairių
tikslinių grupių poreikius, kai joms
teikiamas prioritetas nacionalinės ir
regioninėse strateginėse politikos
programose
(pavyzdžiui,
profesiniame mokyme dalyvaujančio
jaunimo, suaugusiųjų, į darbo rinką
grįžtančių tėvų, žemos kvalifikacijos
ir vyresnio amžiaus darbuotojų,
migrantų ir kitų nepalankioje
padėtyje esančių grupių);
–
priemonės,
skirtos
plėsti
galimybes mokytis visą gyvenimą,
be kita ko dedant pastangas
veiksmingai įgyvendini skaidrumo
priemones (pavyzdžiui, Europos
kvalifikacijų sąrangą, nacionalinė
kvalifikacijų
sąrangą,
Europos
profesinio mokymo kreditų sistemą,
Europos
profesinio
mokymo
kokybės užtikrinimo sistemą).
Parengta nacionalinė strateginė
politikos programa, skirta skurdui
mažinti, kuria siekiama užtikrinti
aktyvią įtrauktį;
– programa: suteikia tinkamą

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

NE

Page 18 of 34

Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

užtikrinti
išstumtų
įtrauktį
užimtumo

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

iš darbo rinkos
asmenų aktyvią
atsižvelgiant
į
gaires.

10.2. Parengta nacionalinė
strateginė romų įtrauktiems
politikos programa.

NE

Įvykdymo kriterijai

įrodymais grindžiamą pagrindą
skurdo mažinimo politikai plėtoti ir
pokyčiams stebėti;
– atitinka nacionalinį skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo tikslą
(nustatytą nacionalinėje reformų
programoje), pagal kurį taip pat
siekiama didinti užimtumo
galimybes socialiai remtinoms
esančioms grupėms;
– įtraukia atitinkamus
suinteresuotuosius subjektus į kovą
su skurdu;
Pateikus prašymą ir prireikus
atitinkamiems suinteresuotiesiems
subjektams gali būti teikiama
parama teikiant projektų paraiškas
ir įgyvendinant bei administruojant
atrinktus projektus.
Parengta
nacionalinė
romų
įtraukties strategija:
– kurioje nustatyti pasiekiami
nacionaliniai
romų
integracijos
mažinant atskirtį nuo kitų gyventojų
tikslai. Šiais tikslais turėtų būti
siekiama romų integracijos keturių
ES lygmens tikslų, susijusių su
išsilavinimo, užimtumo, sveikatos
priežiūros ir būsto galimybėmis;
– kurioje nustatyti, kai tinkama,
nepalankioje
padėtyje
esantys
mikroregionai arba atskirti rajonai,
kurių bendruomenės ypač skurdžios,
vadovaujantis turimais socialiniais,
ekonominiais ir teritoriniais rodikliais
(pvz., labai žemas išsilavinimo lygis,

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

NE

NE
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10.3. Sveikata: parengta
nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa
sveikatos apsaugos srityje
laikantis SESV 168 straipsnio,
kuria
užtikrinamas
ekonominis tvarumas.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

ilgalaikis nedarbas ir pan.);
–
kurioje
nustatyti
patikimos
stebėsenos metodai, kad būtų
galima įvertinti romų integracijos
veiksmų poveikį ir strategijos
pritaikymo ją peržiūrint tvarką;
– kuri yra rengiama, įgyvendinama
ir
stebima
nuolat
glaudžiai
bendradarbiaujant su romų pilietine
visuomene,
regionų
ir
vietos
valdžios institucijomis;
Pateikus prašymą ir prireikus
atitinkamiems suinteresuotiesiems
subjektams gali būti teikiama
parama teikiant projektų paraiškas
ir įgyvendinant bei administruojant
atrinktus projektus.
Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė
politikos
programa
sveikatos apsaugos srityje, kurioje:
– numatytos suderintos priemonės,
kuriomis būtų sudaromos geresnės
sąlygos
naudotis
sveikatos
priežiūros paslaugomis;
– numatytos sveikatos apsaugos
sektoriaus veiksmingumo skatinimo
priemonės pasitelkiant paslaugų
teikimo modelius ir infrastruktūrą;
– numatyta stebėsenos ir peržiūros
sistema.
Valstybė narė arba regionas yra
patvirtinęs
programą,
kurioje
nurodomi
orientaciniai
turimi
biudžeto ištekliai ir ekonomiškai
efektyvus
išteklių
sutelkimas
sveikatos priežiūros poreikiams,

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

NE

DALINAI

Sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
vasario 22 d. įsakymas nr. V-151 Dėl
E. sveikatos sistemos 2009-2015 metų
plėtros programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=365921&p_query
=&p_tr2=2

Įgyvendindama
16-osios
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
programos
nuostatas (patvirtintos 2013 m. kovo 13 d.
Vyriausybės nutarimu nr. 228), Sveikatos
apsaugos ministerija iki 2013 m. II ketv.
numato
parengti
Lietuvos
sveikatos
programos
2013–2020
m.
projektą
(Sveikatos sektoriaus plėtros programa) ir
teisės aktų nustatyta tvarka teikti tvirtinti LR
Seimui.

DALINAI

Sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
kovo 19 d. įsakymas V-281 Dėl
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministerijos 2013-2015 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Plane trejiems metams numatomi biudžeto
asignavimai ir kiti finansavimo šaltiniai
įvardytoms programoms ir priemonėms
įgyvendinti.
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Valstybių
administracinis
veiksmingumas:
11.

narių

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

ĮVYKDYTA

–
parengta
strateginė
politikos programa, skirta
valstybės
narės
administraciniam
veiksmingumui
stiprinti,
įskaitant
viešojo
administravimo reformą.

4. Parengti veiksmingo ES
viešųjų pirkimų teisės
taikymo BSP fondų srityje
taikymo susitarimai.

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

kuriems teikiamas prioritetas.
Parengta ir įgyvendinama strateginė ĮVYKDYTA
LRV 2012 m. vasario 7 d. nutarimas
politikos programa, skirta valstybės
Nr. 171 Dėl viešojo
valdymo
narės
administraciniam
tobulinimo
2012–2020
metų
veiksmingumui stiprinti, apimanti
programos patvirtinimo
šiuos elementus:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
– pateikiama teisinių, organizacinių
ka.showdoc_l?p_id=432505&p_query
ir (arba) procedūrinių pertvarkos
=&p_tr2=2
veiksmų analizė ir strateginis
planavimas;
Vidaus reikalų ministro 2013 m.
– numatyta plėtoti kokybės valdymo
gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1V-438
sistemas;
Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012– nurodyti integruoti veiksmai,
2020 metų programos įgyvendinimo
kuriais
supaprastinamos
ir
2013-2015 metų veiksmų plano
racionalizuojamos
administravimo
patvirtinimo
procedūros;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
– numatyta rengti ir įgyvendinti
ka.showdoc_l?p_id=449337&p_query
žmogiškųjų išteklių strategijas ir
=&p_tr2=2
politiką,
kuriomis
šalinamos
nustatytos pagrindinės spragos šioje
srityje;
– numatyta ugdyti įgūdžius;
– numatyta parengti stebėsenos ir
vertinimo procedūras ir priemones.
Bendrosios ex ante sąlygos
Susitarimai dėl veiksmingo ES ĮVYKDYTA
LR viešųjų pirkimų įstatymas yra
viešųjų pirkimų nuostatų taikymo
suderintas su atitinkamomis ES
naudojant tinkamus mechanizmus;
direktyvomis
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=442231
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
įsakymu 2011 m. buvo patvirtintos
Perkančiųjų
organizacijų
veiklos,
susijusios
su
viešųjų
pirkimų
procedūrų
vykdymu,
tikrinimo
taisyklės
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Susitarimai, kuriais
skaidrios
sutarčių
procedūros;

užtikrinamos
sudarymo

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/
ukio_subjektu/PO_TIKRINIMO_TAISY
KLES_1S-190.pdf
ir viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo ir
jų rezultatų įforminimo taisyklės
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/
ukio_subjektu/PO_VERTINIMO_TAISY
KLES_1S-189.pdf

Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų tarnyba rengia gaires
ir vadovus potencialiems paramos
gavėjams
ir
VKS
institucijoms.
Nuorodos į rekomendacijas ir gaires
yra
skelbiamos
VPT
tinklapyje
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.ph
p?pid=121189211185&cid=12118921
1485&sid=1&lan=LT
Rekomendacijos
dėl
perkančiųjų
organizacijų
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.ph
p?pid=121189211185&cid=12118921
1485&sid=1&lan=LT
Neperkančiųjų organizacijų pirkimų
vadovas ES paramos tinklapyje
http://www.esparama.lt/es_parama_
pletra/failai/Leidiniai20072013/NPO.pdf
Taip pat yra parengtos pavyzdinės
Perkančiųjų
organizacijų
supaprastintų
viešųjų
pirkimų
taisyklės.
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&
q=supaprastint%C5%B3%20pirkim%
C5%B3%20taisykl%C4%97s&source
=web&cd=6&cad=rja&ved=0CF4QFj
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5. Parengti veiksmingo ES
valstybės pagalbos teisės
taikymo BSP fondų srityje
taikymo susitarimai

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

ĮVYKDYTA

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Susitarimai dėl fondų paramą
įgyvendinančių darbuotojų mokymo
ir informavimo;

ĮVYKDYTA

susitarimai,
kuriais
užtikrinami
administraciniai
gebėjimai
įgyvendinti ir taikyti ES viešųjų
pirkimų taisykles.

ĮVYKDYTA

Susitarimai
valstybės
taikymo;

ĮVYKDYTA

dėl veiksmingo ES
pagalbos
taisyklių

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
AF&url=http%3A%2F%2Fwww.vpt.lt
%2Fadmin%2Fuploaded%2FSuppirki
motaisykliuproj3suturiniu.doc&ei=exK
BUaKYCav4ATj2oCIBw&usg=AFQjCNElQlz_pFPDjrRmCY2EjtUgF8YZA&bvm=bv
.45921128,d.Yms

LRV 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas
Nr. 1136 Dėl Valstybės pagalbos
projektų ekspertizės atlikimo, išvadų
ir rekomendacijų teikimo valstybės
pagalbos
teikėjams,
valstybės
pagalbos
pranešimų
ir
kitos
informacijos, susijusios su valstybės
pagalba,
pateikimo
Europos
Komisijai ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms taisyklių patvirtinimo

Paaiškinimai

Mokymai buvo organizuojami pagal paslaugų
teikimo sutartį „Dėl Europos Sąjungos
struktūrinę
paramą
administruojančių
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje paslaugų“
(sutarties Nr.14P-22-OVCM 1203/02). Taip
pat yra rengiami mokymai Viešųjų pirkimų
tarnybos tarnautojams.
Apsikeitimas informacija ir rekomendacijų dėl
viešųjų pirkimų vykdymo sklaida yra
vykdoma per Centrinę viešųjų pirkimų
informacinę sistemą (CVP IS), ES paramos
tinklapį, siunčiant el. laiškus
Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešųjų pirkimų
politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip
laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo (suderinto
su ES direktyvomis) ir su jo įgyvendinimu
susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė
įstaiga
Šis
nutarimas
nustato
pagrindines
procedūras, susijusias su valstybės pagalbos
teikimu.
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6. Parengti veiksmingo
Sąjungos aplinkosaugos
teisės aktų, susijusių su PAV
ir SPAV, taikymo susitarimai

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

DALINAI

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaie
ska.showdoc_l?p_id=352916&p_que
ry=&p_tr2=2
Konkurencijos taryba yra parengusi
Valstybės pagalbos vadovą
http://kt.gov.lt/index.php?show=vp_
vadovas

Susitarimai dėl fondų paramą
įgyvendinančių darbuotojų mokymo
ir informavimo;

ĮVYKDYTA

Susitarimai,
kuriais
užtikrinami
administraciniai
gebėjimai
įgyvendinti ir taikyti ES valstybės
pagalbos taisykles.

ĮVYKDYTA

1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099
LR konkurencijos įstatymo (45 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpai
eska.showdoc_l?p_id=421825

Susitarimai dėl veiksmingo PAV ir
SPAV direktyvų taikymo;

ĮVYKDYTA

Aplinkos apsaugos įstatymas (1
straipsnio 17 dalis ir 27 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=449517
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas
Nr. 967 Dėl Planų ir programų
strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Paaiškinimai

Tokie mokymai buvo organizuojami pagal
paslaugų teikimo sutartį „Dėl Europos
Sąjungos
struktūrinę
paramą
administruojančių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje
paslaugų“
(sutarties
Nr.14P-22-OVCM
1203/02)
Konkurencijos taryba yra koordinuojanti
institucija
valstybės
pagalbos,
kuriai
taikomos Europos Sąjungos valstybės
pagalbos taisyklės, klausimais. Konkurencijos
taryba Vyriausybės nustatyta tvarka taip pat
atlieka
valstybės
pagalbos
projektų
ekspertizę,
teikia
valstybės
pagalbos
teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia
informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą
Lietuvos ūkio subjektams ir teikia ją Europos
Komisijai
ir
kitoms
suinteresuotoms
institucijoms.
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=397758
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr.
D1-456 Dėl planų ir programų
atrankos dėl strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=240961&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr.
D1-455 Dėl Visuomenės dalyvavimo
planų
ir
programų
strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
procedūrose bei vertinimo subjektų ir
Europos Sąjungos valstybių narių
informavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=240949&p_query
=&p_tr2=2
LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas
Nr. 1079 Dėl visuomenės informavimo
ir dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=430446
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr.
D1-255 Dėl Planų ar programų ir
planuojamos
ūkinės
veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms
,,Natura
2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo

Paaiškinimai
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Susitarimai dėl PAV ir SPAV
direktyvas
įgyvendinančių
darbuotojų mokymo ir informavimo;

DALINAI

Susitarimai,
pakankami
gebėjimai.

ĮVYKDYTA

kuriais
užtikrinami
administraciniai

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=277087&p_query
=&p_tr2=2
1991 m. Konvencijos dėl poveikio
aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame
kontekste
Strateginio
aplinkos
vertinimo
protokolas
ratifikuotas
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XI-1113
,,Dėl 1991 m. Konvencijos dėl
poveikio
aplinkai
vertinimo
tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir
antrojo pakeitimų ir 1991 m.
Konvencijos dėl poveikio aplinkai
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste
Strateginio
aplinkos
vertinimo
protokolo ratifikavimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=386327&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

Už PAV ir SPAV direktyvas įgyvendinančių
darbuotojų
mokymą
ir
informavimą
atsakingas LR aplinkos ministerijos Taršos
prevencijos departamento Poveikio aplinkai
vertinimo skyrius.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr.
D1-455 Dėl Visuomenės dalyvavimo
planų
ir
programų
strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
procedūrose bei vertinimo subjektų ir
Europos Sąjungos valstybių narių
informavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
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7.
Nustatytas
statistinis
pagrindas, būtinas programų
veiksmingumui ir poveikiui
vertinti.
Nustatyta rezultatų rodiklių
sistema, reikalinga norint
atrinkti veiksmus, kuriais
veiksmingiausiai prisidedama
prie pageidaujamų rezultatų,
stebėti
pažangą
siekiant
rezultatų ir atlikti poveikio
vertinimą.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

NE

Įvykdymo kriterijai

Susitarimai dėl duomenų surinkimo
laiku ir apibendrinimo, apimantys
šiuos elementus:
– nustatyti šaltiniai ir priemonės
statistiniam duomenų patvirtinimui
užtikrinti;
Numatyta skelbimo ir viešinimo
tvarka;
Nustatyta
veiksminga
rezultatų
rodiklių sistema, įskaitant:
– kiekvienos programos rezultatų
rodiklių, pagal kuriuos gaunama
informacijos apie politikos veiksmų,
finansuojamų
pagal
programą,
atrankos motyvus;
– tų rodiklių tikslų nustatymą;
– kiekvieno rodiklio atitiktį šiems
reikalavimams:
patikimumo
ir
statistinio patvirtinimo, aiškumo
norminių
reikalavimų
atžvilgiu,
aktualumo politikai ir duomenų
rinkimo laiku;
– nustatytos procedūros, kuriomis
užtikrinama, kad visuose programa
finansuojamuose
veiksmuose
taikoma
veiksminga
rodiklių

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
ka.showdoc_l?p_id=240949&p_query
=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr.
1079 Dėl visuomenės informavimo ir
dalyvavimo
teritorijų
planavimo
procese nuostatų patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=430446&p_query
=&p_tr2=2

Paaiškinimai

NE

NE
NE
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

sistema.
1. Akvakultūros daugiamečio
nacionalinio
strateginio
plano, nurodyto [Reglamento
dėl bendrosios žuvininkystės
politikos] 43 straipsnyje,
parengimas iki 2014 m.

NE

2. Esami administraciniai
pajėgumai
atitinka
žuvininkystės
duomenų
valdymo sistemai keliamus
reikalavimus (pagal BŽP 37
str.)

DALINAI

EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR ŽUVININKYSTĖS FONDO
1.
Akvakultūros
daugiametis NE
nacionalinis
strateginis
planas
perduodamas Komisijai ne vėliau
kaip Veiksmų programos perdavimo
dieną.
2. Veiksmų programoje pateikiama NE
informacija užtikrina sąsajas su
Akvakultūros
daugiamečiu
nacionaliniu strateginiu planu.
1.
Administracinių
pajėgumų
parengti ir taikyti daugiametę
duomenų rinkimo programą, kurią
įvertina ŽMTEK ir tvirtina Europos
Komisija, aprašymas. (pagal EJRŽF
reglamento 20 str. 1 dalies (o)
punkto (i) papunktį).

NE

Jūrinėms valstybėms narėms
(kurioms taikomas DCF (Data
Collection Framework)):

ĮVYKDYTA

Ar valstybė-narė iki nustatytos datos
parengė ir pateikė nacionalinę
duomenų rinkimo programą 20092013 m. per DCF sistemą?

2009‒2010 m. Lietuvos nacionalinė
žuvininkystės duomenų rinkimo
programa
Komisijos 2009-10-02 sprendimas
C(2009)7424

Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūra
– paskelbtas konkursas Akvakultūros

daugiamečio nacionalinio strateginio plano

rengėjui parinkti. Planuojama Akvakultūros
plano parengimo data – 2013 m. spalis.
Veiksmų programos projektą planuojama
parengti 2013 m. rugsėjį ir teikti Komisijos
tvirtinimui 2013 m. spalį. Tokiu būdu, sąsajos
tarp VP ir Akvakultūros plano bus užtikrintos
ir reikiamos Akvakultūros plano nuostatos
bus perkeltos į VP 2013 m. spalį.
Iki 2013 m. birželio mėn. pabaigos
planuojama parengti 2014‒2016 m. Lietuvos
nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo
programą.
Kol bus patvirtintas naujasis EJRŽF
reglamentas ir daugiametė 2014‒2020 m.
Bendrijos žuvininkystės sektoriaus duomenų
rinkimo, tvarkymo ir naudojimo programa,
2014‒2016 m. Lietuvos nacionalinė
žuvininkystės duomenų rinkimo programa
bus rengiama vadovaujantis 2009-12-18
Komisijos sprendimu Nr. 2010/93/ES priimti
daugiametę 2011‒2013 m. Bendrijos
žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo,
tvarkymo ir naudojimo programą.
Pateikta 2008-10-15

Pateikta 2010-03-31

2011‒2013 m. Lietuvos nacionalinė
žuvininkystės duomenų rinkimo
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Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

2.
Administracinių
pajėgumų
parengti ir įgyvendinti metinį
duomenų rinkimo darbo planą, kurį
įvertina
Žuvininkystės
mokslo,
technikos ir ekonomikos komitetas ir
tvirtina
Europos
Komisija,
aprašymas (pagal EJRŽF reglamento
23 str.).

NE

Jūrinėms
valstybėms
(kurioms taikomas DCF):

ĮVYKDYTA

narėms


Ar iki nustatytos datos
kasmet 2011-2013 m. papildoma
Nacionalinė
duomenų
rinkimo
programa?

Ar iki nustatytos datos
buvo pateiktos metinės ataskaitos
(nuo 2009 iki 2012 m.)?

ĮVYKDYTA

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
programa
Komisijos 2011-07-11 sprendimas
C(2011)4918

Komisijos 2012-07-12 sprendimas
C(2012)4914

Paaiškinimai

Planuojama parengti iki 2013 m. spalio 31 d.
Lietuvos
nacionalinės
žuvininkystės
2014‒2016 m. duomenų rinkimo programos
įgyvendinimą
koordinuos
Žemės
ūkio
ministerija
(2
pareigybės),
o
įgyvendinančiomis
institucijomis
bus
Žuvininkystės
tarnyba
prie
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos (14
pareigybių) ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras (4 pareigybės).
Žuvininkystės
tarnyba
prie
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos rinks
žuvininkystės
sektoriaus
biologinius
duomenis,
duomenis
apie
žvejybos
sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai, vykdys
jūroje atliekamus mokslinius tyrimus. VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centras rinks akvakultūros sektoriaus ir
perdirbimo
pramonės
ekonominius
duomenis.
DRP buvo papildyta:
2011-10-28
2012-11-07

Metinės ataskaitos teiktos elektroniniu paštu:
2010-05-31
2011-05-31
2012-05-31
Žemės ūkio ministerijos elektroninio pašto
sistema
(atsakingas
asmuo
–
DRP
koordinatorius
Jolita
Nečiūnienė,
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Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai


Ar DCF duomenys buvo
perduoti galutiniams vartotojams
2010 ir 2011 m? Ar Europos
Komisija yra taikiusi finansines
sankcijas?
3. Žmogiškųjų išteklių paskirstymo
dvišaliams
ar
daugiašaliams
susitarimams su kitomis valstybėmis
narėmis įgyvendinti, jei duomenų
rinkimo įsipareigojimai įgyvendinami
kartu, aprašymas (pagal BŽP 37

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

Žuvininkystės departamento Žuvininkystės
politikos skyriaus vyr. specialistė)
2010 m. ir 2011 m. duomenys galutiniams
vartotojams perduoti elektroniniu būdu,
finansinių sankcijų taikyta nebuvo.

ĮVYKDYTA

Žemės ūkio ministerijos elektroninio
pašto sistema

ĮVYKDYTA

Žuvininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos dokumentų bylos

2011-09-12 sudaryta Daugiašalė Lietuvos,
Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų ir Vokietijos
sutartis dėl pelaginių žuvų biologinių
duomenų rinkimo vidurio Atlante (CECAF)

ĮVYKDYTA

Visiems viešiesiems pirkimams atlikti
taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo, kuris yra suderintas
su šio įstatymo priede pateiktais
Europos Sąjungos teisės aktais dėl
viešųjų pirkimų procedūrų, nuostatos.
Taip pat taikomos Žuvininkystės
tarnybos prie LR ŽŪM supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. V1-160

Taikoma nuolatos

str.; bus labiau išdetalizuota ir
išplėtota DC-MAP):
Jūrinėms
valstybėms
narėms
(kurioms taikomas DCF):

3. Esami administraciniai
pajėgumai užtikrina Europos
Sąjungos žuvininkystės
kontrolės sistemos
įgyvendinimą (pagal BŽP 46
str., papildomai detalizuota
Tarybos reglamente (EB) Nr.
122/2009)

DALINAI


Ar
siekiant
įgyvendinti
nacionalinę
duomenų
rinkimo
programą, tarp Lietuvos ir kitos
valstybės-narės pradedant 2009 m.
buvo pasirašyti dvišaliai ir/ ar
daugiašaliai susitarimai?
1.
Administracinių
pajėgumų
parengti ir įgyvendinti 2014–2020
m. nacionalinę kontrolės programą
kaip nurodyta 2006 m. gegužės 22
d. Tarybos Reglamento (EC) Nr.
861/2006,
19
straipsnyje,
aprašymas (pagal EJRŽF reglamento
20 str. 1 dalies (n) punkte
išdėstytus reikalavimus):

Priemonės,
įgalinančios
efektyviai taikyti ES viešųjų pirkimų
taisykles (reikalavimus) naudojant
atitinkamus mechanizmus (būdus,
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Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

instrumentus).

Priemonės, užtikrinančios
skaidrias viešųjų pirkimų vykdymo
ir konkursų laimėtojų parinkimo
procedūras.

Priemonės, užtikrinančios
administracinius
pajėgumus,
įgyvendinant ir taikant ES viešųjų
pirkimų taisykles (reikalavimus).
Priemonės,
skirtos
žmogiškųjų
išteklių,
įtrauktų
į
fondų
įgyvendinimą,
mokymams
ir
informacijos sklaidai.
2.
Administracinių
pajėgumų
parengti, administruoti ir įgyvendinti
nacionalinę
kontrolės
veiksmų
programą, skirtą daugiamečiams
planams, aprašymas (kaip nurodyta
2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos
Reglamento (EC) Nr. 1224/2009, 46
straipsnyje):

Ar nacionalinė kontrolės
veiksmų
programa
patalpinta
valstybės
narės
atsakingos
institucijos tinklalapyje?

Priemonės,
skirtos
periodinei programos peržiūrai ir
konkrečių gairių (tikslų) pasiekimui.

3.
Administracinių
pajėgumų
parengti ir įgyvendinti bendras
kontrolės programas, kurios gali

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

NE

-

ĮVYKDYTA

2013 m. vasario 13 d. Žuvininkystės
tarnybos prie LR ŽŪM direktoriaus
įsakymas „Dėl Lietuvos žvejybos
Baltijos jūroje 2013 metų kontrolės
veiksmų programos patvirtinimo“ Nr.
V1-17 paskelbtas tinklapyje
www.zuv.lt

ĮVYKDYTA

IŽDIS duomenų bazė

ĮVYKDYTA

Europos Sąjungos teisės aktų
duomenų bazė

Paaiškinimai

Įkelta į Žuvininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos tinklalapį 2013-02-15

Nuolatos suvedami patikrinimo aktai, ATPK
pažeidimų nutarimai, patikrintų laivų
ataskaitos (kiek kartų buvo tikrintas
konkretus laivas pagal žuvų rūšis). Vykdoma
nuolatinė iškeltų užduočių pasiekimo
stebėsena ir analizė. Rengiama pasiektų
rezultatų vaizdinė informacija (lentelės ir
grafikai).
Europos žvejybos kontrolės agentūros
patvirtinti jungtiniai veiksmų planai. Europos
Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros
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Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

būti sukurtos su kitomis valstybėmis
narėmis,
aprašymas
(kaip
nurodyta 2009 m. lapkričio 20 d.
Tarybos Reglamento (EC) Nr.
1224/2009, 94 straipsnyje):

Ar
egzistuoja
bendros
kontrolės programos?

4.
Administracinių
pajėgumų
parengti ir įgyvendinti specialiosios
kontrolės ir inspektavimo programas
aprašymas (kaip nurodyta 2009 m.
lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento
(EC)
Nr.
1224/2009,
95
straipsnyje):

Dalyvavimas įgyvendinant
specialiosios
kontrolės
ir
inspektavimo
programas
įgyvendinant Europos žuvininkystės
kontrolės agentūros patvirtintus
bendros veiklos planus;

ĮVYKDYTA

Europos Sąjungos teisės aktų
duomenų bazė

Paaiškinimai

vykdomojo direktoriaus sprendimas
Nr.2009/072, nustatantis jungtinės veiklos
planą, susijusį su paskirtų nacionalinių
kontrolės ir tikrinimo priemonių naudojimo
Bendrijos vandenyse Baltijos jūroje
organizavimu, kuriuo vykdomas Komisijos
sprendimas 2008/589/EB, kuriuo nustatoma
specialioji kontrolės ir tikrinimo programa,
susijusi su Baltijos jūros menkių ir lašišų
išteklių atkūrimu. Europos žvejybos kontrolės
agentūros vykdomojo direktoriaus
sprendimas Nr.2012/023, kuriuo nustatomas
2013 m. ir 2014 m. jungtinės veiklos planas,
siekiant vykdyti Europos Sąjungos
įsipareigojimus pagal Jungtinio tikrinimo ir
stebėjimo schemą, apibrėžtą Konvencijos dėl
būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės
vakarų Atlanto žvejybos rajonuose XI
straipsnio 5 dalyje, ir pagal Jungtinio
tikrinimo ir stebėjimo sistemą, apibrėžtą
Konvencijos dėl būsimo daugiašalio
bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto
žvejybos rajonuose 8 straipsnio 1 dalyje.
Vykdant 3 kriterijuje paminėtą Jungtinės
veiklos planą, skiriamos žvejybos kontrolės
priemonės (žvejybos kontrolės laivai,
orlaiviai, automobiliai), paskiriami žvejybos
kontrolės pareigūnai, kurie dalyvauja
inspektorių apsikeitimuose Lenkijoje,
Švedijoje, Suomijoje, Danijoje ir Latvijoje
uostuose ir žvejybos kontrolės laivuose. Taip
pat paskirtas pareigūnas į valdymo bei
techninę jungtinės veiklos plano vykdymo
grupes.
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Partnerystės sutarties priedas Nr. 2

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE


Priemonės
įgyvendinant
rizikos valdymo principais pagrįstą
strategiją
inspektavimo
veiklai
vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams
siekti

ĮVYKDYTA


Būtinų
priemonių
priėmimas,
siekiant
užtikrinti
specialiosios
kontrolės
ir
inspektavimo
programų
įgyvendinimą.

Adekvataus
skaičiaus
žmogiškųjų (įvertinant darbuotojų,
įdarbintų
pilnai
darbo
dienai
kontrolės funkcijoms atlikti, skaičių)
ir materialinių išteklių skyrimas,
siekiant
užtikrinti
specialiosios
kontrolės ir inspektavimo programų
įgyvendinimą.
5. Administracinių pajėgumų taikyti
veiksmingas,
proporcingas
ir
atgrasomąsias sankcijas už sunkius
pažeidimus
aprašymas
(kaip
nurodyta 2009 m. lapkričio 20 d.
Tarybos Reglamento (EC) Nr.
1224/2009, 90 straipsnyje):

Priemonės,
skirtos

NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
Paaiškinimai
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Lietuvos Respublikos teisės aktų
Kontrolė patvirtintose žuvininkystės produktų
duomenų bazė
iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo
vietose – Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM
direktoriaus įsakymas „Dėl iškraunamų
žuvininkystės produktų, kai žuvininkystės
produktai sveriami žuvininkystės produktų
iškrovimo vietoje arba žvejybos laive,
mėginių atrankos plano patvirtinimo“ 2011
m. gruodžio 21 d. Nr. V1-151; Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
„Dėl žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių
Baltijos jūros priekrantėje, žuvininkystės
produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir
supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“ 2006 m.
gegužės 11 d. Nr. 3D-197.
-

NE

-

NE

-
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Taikomos ex ante sąlygos

4. Žvejybos pajėgumų
valdymo ataskaitos
pateikimas (pagal BŽP 35
str.)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

NE

Įvykdymo kriterijai

veiksmingų,
proporcingų
ir
atgrasomųjų sankcijų už sunkius
pažeidimus sistemos funkcionavimui
užtikrinti, vadovaujantis sankcijų
sąrašu,
pateiktu
Tarybos
Reglamento (EC) Nr. 1005/2008,
IX-jame skyriuje.

Kokios priemonės taikomos
ir kokia yra esama situacija
įgyvendinant
reikalavimus
dėl
Nacionalinio pažeidimų registro,
numatytus 2009 m. lapkričio 20 d.
Tarybos Reglamento (EC) Nr.
1224/2009, 93 straipsnyje.
6. Administracinių pajėgumų taikyti
taškų
sistemą
už
sunkius
pažeidimus
aprašymas
(kaip
nurodyta 2009 m. lapkričio 20 d.
Tarybos Reglamento (EC) Nr.
1224/2009, 92 straipsnyje):

Kokios
priemonės
taikomos,
įgyvendinant
taškų
sistemos už sunkius pažeidimus
reikalavimus?
1. Žvejybos pajėgumų valdymo
ataskaita,
parengta
remiantis
Komisijos
paskelbtomis
bendrosiomis gairėmis.

Ar parengta ir nustatytu
laiku pateikta Žvejybos pajėgumų
valdymo ataskaita, pagal Komisijos
paskelbtas bendrąsias gaires?

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės
aktus ar kitus dokumentus,
įvardinant skirsnius, straipsnius
ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

NE

NE

NE
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