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1.1. NETOLYGUMŲ IR VYSTYMOSI POREIKIŲ ANALIZĖ 

 

• Remiantis: 

– LT 2030 aplinkos situacijos analize 

– ES 2020 identifikuotomis penkiomis prioritetinėmis sritimis 

– Lietuvai skirtomis Tarybos specialiomis rekomendacijomis 

– Nacionalinėje reformų darbotvarkėje nustatytais ES 2020 

strategijos tikslų pasiekimo rodikliais 

– Nacionalinės pažangos programos aplinkos situacijos analize 

 

• Identifikuojami šie pagrindiniai trys iššūkiai: 

– (1) sumaniosios ekonomikos iššūkiai: bendrosios ekonomikos 

augimo, tvarios plėtros bei teritorinės plėtros problemos  

– (2) sumanios visuomenės iššūkiai: atvirumas ir kūrybingumas, 

skurdas ir socialinė atskirtis  

– (3) sumanaus valdymo iššūkiai: viešosios politikos ir viešųjų 

paslaugų kokybė bei efektyvi valstybės tarnyba 



1.1. NETOLYGUMŲ IR VYSTYMOSI POREIKIŲ ANALIZĖ 

 

•Siekiant spręsti sumanios ekonomikos – bendrąsias ekonomikos augimo, tvarios 

plėtros ir teritorinės plėtros - iššūkius, išskiriamos keturios prioritetinės sritys:  

1.Augimui ir konkurencingumui palankių aplinkos sąlygų sukūrimas; 

2.Ekonomikos orientacijos į aukštesnę pridėtinę vertę skatinimas; 

3.Darnaus išteklių naudojimo, užtikrinant ekosistemų stabilumą, skatinimas; 

4.Tolygi, tvari ir į skirtumų mažinimą orientuota regionų plėtra. 

•Siekiant spręsti sumanios visuomenės – atvirumo ir kūrybingumo stokos bei 

skurdo ir socialinės atskirties – iššūkius, išskiriamos trys finansavimo prioritetinės 

sritys: 

5.Visuomenės ugdymo ir mokslo skatinimas bei kultūros puoselėjimas; 

6.Gyvenimo kokybės gerinimas ir socialinės sanglaudos stiprinimas; 

7.Visuomenės sveikatos stiprinimas. 

•Siekiant spręsti kokybiško ir sumanaus valdymo iššūkius, išskiriama ši prioritetinė 

sritis: 

8.Visuomenės poreikius atitinkančio ir pažangaus viešojo valdymo įgyvendinimas. 



1.3. TEMATINIO TIKSLO PASIRINKIMAS IR LAUKIAMI REZULTATAI (I) 

1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas 
Nacionalinėje reformų darbotvarkėje 2012 m. numatyta, kad iki 2020 metų Lietuvos investicijos į mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą turėtų padidėti iki 1,9 procento. 

2. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės 

gerinimas 
Lietuva iki 2020 m. sieks, kad iki 2020 metų visi Lietuvos gyventojai galėtų naudotis spartesniu negu 30 Mbps interneto ryšiu, kad 

ne mažiau nei 50 proc. namų ūkių būtų užsisakę 100 Mbps ir spartesnį interneto ryšį ir kad 95-98 proc. gyventojų, įmonių ir 

organizacijų būtų nutolę ne daugiau kaip 1,5 km atstumu nuo NGA ryšio jungties. Numatoma, kad 2020 m. bus identifikuota 100 

proc. ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų ir visi šie objektai, o taip pat visi valstybės informaciniai ištekliai 

atitiks saugos reikalavimus. 

3. Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas 
Pagerinti verslo kūrimo ir plėtros rodikliai, t.y. padidės įmonių skaičius ir joms bus užtikrintas finansinių išteklių prieinamumas ir 

įvairovė. Rezultatai prisidės prie Nacionalinėje reformų darbotvarkėje numatyto tikslo „Gerinti verslo aplinką“. 

4. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos 

visuose sektoriuose rėmimas 
ES Taryba 2012 m. rekomendacijose šaliai nariai paragino Lietuvą imtis veiksmų, kad būtų pagerintas pastatų energinį 

efektyvumą, be kita ko, šalinant kliūtis ir sparčiai įgyvendinant kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą. Taip pat rekomendavo skatinti 

energijos tinklų konkurenciją gerinant tiek elektros energijos, tiek dujų tinklų jungtis su ES šalimis. 

6. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 
Siekiama, kad sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis nuo bendro kiekio sumažėtų nuo 85 proc. 2012 m. iki 35 proc. 2020 m. 

Planuojama, kad geros būklės vandens telkinių dalis nuo 54 proc. 2012 m. padidės iki 72 proc. 2020 m., o būstų, prijungtų prie 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis padidės nuo esamų (atitinkamai) 81% ir 79% 2012 m. iki 

(atitinkamai) 83% ir 81% 2020 m. Taip pat yra planuojama sumažinti geriamojo vandens nuostolius tinkluose nuo 30% 2011 m. iki 

25% 2020 m. Lietuva siekia, kad 2020 m. 68% buveinių tipai būtų palankios išsaugojimui būklės. 



1.3. TEMATINIO TIKSLO PASIRINKIMAS IR LAUKIAMI REZULTATAI (II) 

7. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

šalinimas 
Numatoma modernizuoti miestų (ypač viešojo transporto), sausumos, jūrų ir oro transporto infrastruktūrą, taip mažinti oro taršą 

miestuose ir už jų ribų, gerinti Lietuvos pasiekiamumą ir drauge didinti šalies patrauklumą tarptautiniu mastu, šalies verslo 

konkurencingumą.  

8. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas 
Įsidarbinimo galimybių padidinimas padės spręsti aukšto nedarbo lygio problemą, prisidės prie nacionalinio Europa 2020 rodiklio 

užimtumo srityje pasiekimo ir padės įgyvendinti 2012 m. Europos Tarybos rekomendaciją Lietuvai dėl aukšto nedarbo problemos 

sprendimo, skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir gerinant jų veiksmingumą. Nacionalinėje reformų 

programoje numatytas nacionalinis Europa 2020 strategijos įgyvendinimo tikslas siekia 72,8 proc. ir reikalauja papildomų ilgalaikių 

pastangų ir investicijų. Bus siekiama iki 2020 m. sumažinti jaunimo darbo lygį iki 16 proc. ir padės įgyvendinti 2012 m. Europos 

Tarybos rekomendaciją Lietuvai. 

9. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu 
2012 metais Europos Sąjungos Taryba Lietuvai patvirtino rekomendaciją „kad būtų sumažintas skurdas ir socialinė atskirtis, didinti 

paskatas dirbti ir socialinės paramos sistemos reformą geriau susieti su aktyvumo skatinimo priemonėmis, ypač kalbant apie 

pažeidžiamiausius asmenis. Lietuva Nacionalinėje reformų darbotvarkėje skurdo rizikos lygį įsipareigojo sumažinti nuo 984 tūkst. 

(2008 m.) iki 814 tūkst. (2020 m.) asmenų. 

10. Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą 
Siekama užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis nebūtų didesnė nei 10 proc. ir kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų 

asmenų turėtų aukštąjį išsilavinimą. Siekiama, jog Lietuvoje anksti iš švietimo sistemos pasitraukusiųjų ne aukštesnį kaip pagrindinį 

išsilavinimą turinčių 18–24 metų jaunuolių dalis būtų ne didesnė kaip 9 proc. Lietuva sieks, kad 2020 m. aukštąjį arba jam prilygstantį 

išsilavinimą turėtų ne mažiau kaip 47,9 proc. 30–34 metų gyventojų. 

11. Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas 
Toliau tobulinamasi viešasis valdymas užtikrinant viešojo valdymo procesų atvirumą, skatinant visuomenę aktyviai juose dalyvauti, 

užtikrinant visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, stiprinant strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinant 

jų veiklos valdymą. 

 



1.5. HORIZONTALŪS PRINCIPAI 

• Partnerystės principas 
– partnerių atrankos kriterijai; 

– partnerių sąrašas; 

– veiksmai, kurių imtasi, siekiant palengvinti partnerių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą; 

– pagrindinė bendradarbiavimo pridėtinė vertė, ruošiant Partnerystės sutartį; 

– pagrindiniai pasitarimų su partneriais rezultatai; 

• Vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimas, nediskriminacija 
– Pateikiamas bendrasis požiūris į vyrų ir moterų lygybės skatinimą, nediskriminaciją ir 

prieinamumą prie ES struktūrinės paramos, apimant bendruosius skatinimo ir stebėsenos 
principus nacionaliniame ir regioniniame lygyje. 

• Darnus vystymasis 
–  Pateikiami nacionaliniai ir kiti veiksmai, užtikrinantys darnaus vystymosi principų 

laikymąsi (aplinkosaugos reikalavimai, išteklių efektyvumas, klimato kaitos sušvelninimas 
ir pritaikymas, bioįvairovė ir ekosistemos apsauga, atsparumas nelaimėms, rizikos 
prevencija ir valdymas) 

• Jaunimas  
– Papildomas horizontalus principas pasirinktas šalies narės. 



2.1. KOORDINAVIMAS TARP ĮVAIRIŲ FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ 

• Vidinis BSP fondų koordinavimas: 
– identifikuotos sritys, kuriose BSP fondai gali papildyti vienas kitą; 

– aprašyti mechanizmai ir struktūros, kurios užtikrintų BSP fondų papildomumo koordinavimą ir 

dubliavimosi išvengimą; 

– aprašyti mechanizmai kaip pareiškėjas galėtų naudotis e-valdymas paslaugomis, „vieno langelio 

principas, pvz. gauti patarimus dėl galimybių naudotis parama iš visų BSP fondų;  

– aprašyti koordinavimo mechanizmai tarp BSP fondų programų ir programų, įgyvendinimų pagal 

Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslą; 

– nurodyti koordinavimo mechanizmai, kurie užtikrintų suderinamumą su veiksmais, įgyvendinamais 

pagal Baltijos jūros regioninę strategiją. 

• Koordinavimas BSP fondų su kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais 
finansavimo instrumentais bei EIB 
– aprašytas papildomumas ir sinergijos su kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais finansavimo 

instrumentais, įskaitant atvejus, kai BSP fondai ir parama iš kitų instrumentų bus naudojami kaip 

vienas kitą papildantys; 

– aprašyti investicijų koordinavimo mechanizmai ir struktūros, siekiant skatinti papildomumą ir išvengti 

dvigubo finansavimo; 

– nurodytos papildomumo finansavimo galimybės veiklų lygmeniu, apimant vienos veiklos finansavimo 

galimybes iš skirtingų fondų. 

 

 



2.4. VEIKLOS REZULTATŲ PLANAS 
 
Informacija apie tai kaip užtikrinama, kad indikatoriai atrenkami ir tarpinės reikšmės nustatomos vienodai; ar 

nacionaliniu lygiu, siekiant užtikrinti vienodus veiksmus, naudojama metodika veiklos peržiūros planui parengti; ar 

planuojant ESI fondus naudojamasi nacionaline ar strateginio planavimo sistema, pagal kurią kuriamos tarpinių 

reikšmių ir tikslų nustatymo taisyklės ar principai. 

Priežiūros instrumentai, kurie užtikrintų ankstyvą rizikų, susijusių su veiklos peržiūros plano vykdymu, nustatymą, ir 

tolesnės nustatytų problemų stebėsenos sistema. 

 

2.5. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 
 

Pateikiama ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų ir paramos gavėjų administracinių gebėjimų 

stiprinimo 2014-2020 m programavimo laikotarpiu analizė. 

 

2.6. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS 
 

Pateikiama priemonių užtikrinančių efektyvesnio, su mažesne administracine našta Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos administravimo, 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu, analizė. 

 
 



3. INTEGRUOTA TERITORINĖ PLĖTRA  
 

• Integruotos teritorinės investicijos. 

• Bendruomenės inicijuota vietos plėtra. 

• Tvari miestų plėtra.  

• Prioritetinės fondų bendradarbiavimo sritys, taip pat kur tinkama, planuojamų investicijų indėlis į Baltijos 
jūros regiono strategiją. 

 

4. ESAMŲ ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMŲ 
ĮVERTINIMAS 

2007–2013 m. laikotarpio informacinių sistemų, sąlygojusių administracinės naštos mažėjimą projektų 
vykdytojams bei administravimo efektyvumo didėjimą paramą administruojančiose institucijose, analizė. 

2014-2020 m. laikotarpio svarbiausių SFMIS ir DMS plėtojimo krypčių analizė. 



Partnerystės sutarties rengimo procesas 

Veiksmai Terminai 

Partnerystės sutarties parengimas 
2012 m. gruodis – 
2013 m. gegužė/birželis 

Ex-ante vertinimo atlikimas 2012 m. rugsėjis – 2013 m. birželis 

Partnerystės sutarties projekto teikimas ir svarstymas 
2014-2020 Komisijoje 

2013 m. birželio vid. 

Partnerystės sutarties viešasis aptarimas 2013 m. birželio 27 d. 

Partnerystės sutarties projekto pateikimas LRV 2013 m. birželio pab. 

Partnerystės sutarties projekto pateikimas Europos 
Komisijai 

2013 m. birželio pab. 

Partnerystės sutarties pateikimas Europos Komisijai   2013 m. spalis 

Formalios derybos su Europos Komisija   2013 m. rugsėjis – lapkritis 

Europos Komisijos sprendimas dėl Partnerystės    2013 m. lapkritis – gruodis 



Ačiū už dėmesį! 


